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PREF~CIO

Este estudo tem o objetivo de subsidiar os trabalhos do Comiti de
Avaliaç~o
IndependenteCOMAI do Plano Agropecuário
e Florestal de
Rondônia- PLANAFLORO. €, portanto, parte deu~ conjunto de estudos que o
COMA! julgou necessário para uma adequada apropriaç~o da dinimica de
implantaç~o do PLANAFLORD, tendo em vista a sua análise crítica.
O obJeto deste estudo restringe-se a dois aspectos
da totalidade
da concepç~o
e implantaç~o do PLANAFLORO: a pertin~ncia econBmica,
social,
institucional
e política do modelo conceitual
e de gest~o
técnica do PLANAFLORO.
Portanto~ sua sustentabilidade
no contexto
histórico atual da sociedade do Estado de RondBnia.
Esse tema de estudo se justifica~
num determinado sentido,
pela
defasagem temporal entre a época da concepç~o do PLANAFLORO,
realizada
em 1985-87~ e o início
formal de sua implantaç~o, em meados
de 1993.
Entre a primeira vers~o da concepç~o do PLANAFLORO e aquela aprovada nos
acordos
de empréstimos
entre o Banco Mundial
(BIRD) e o Govêrno da
República Federativa do Brasil (1992), no minimo, duas
outras versões
foram veiculadas (missôes do BIRD em 1989 e 1991) sem que tenha havido,
no âmbito do modelo conceituai, alteraçôes relevantes.
Todavia, nesse
ínterim
(seis anos), a sociedade do Estado de RondSnia
vivenciou
modificaç~es
estruturais
significativas as quais --hipótese deste
estudo, provocaram desajuste entre as proposições do plano e as demandas
efetivas da sociedade de Rondônia (e nacional) na atualidade.
N~o obstante essa defasagem temporal tenha sido o elemento
motivador para este estudo constatou-se, no seu decorrer, incongruências
estruturais de concepç~o que podem comprometer a sustentabilidade
do
PLANAFLORO.
Este estudo apresenta as seguintes limitaçbes:
-n~o foi realizada pesquisa sobre a situaç~o estrutural da sociedade
rondoniense. As interpretações sôbre a realidade de Rondônia se basearam
em informaç~es de fontes secundárias, com defasagem de 3 anos
(até
1990), tendo sido parcialmente atualizadas em entrevistas com dirigentes
empresariais,
técnicos governamentais e membros de organizações nâogovernamentais;
-n~o se apresenta fundamentaç~o quantitativa sabre as
assertivas
expostas. Assim, ainda que diversas situaçbes-problema,
identificadas
sumàriamente na análise de informaçbes de fontes secundárias,
tenham
sido qualificadas e atualizadas informalmente através de entrevistas, se
optou pela n~o inclus~o de estatísticas tendo em vista que este
documento n~o se identifica como um relatório de pesquisa;
-n~o se confrontou, apenas, a intenç~o do PLANAFLORO com o realizado
(movimento de avaliaç~o), mas se estudou, também, a coer~ncia interna da
proposta global (modelo
conceitual) do PLANAFLORO assim
como a
possibilidade de efetivar tal proposta no contexto atual da sociedade de
Rondônia;

macro.

Este estudo trata, deveras, da problemática do PLANA~LORO ao nível
O orocedimento básico de análise é o da dis--uss~o teórica do
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modelo conceituai para compreer,~er a sua pertinfncia comno concepç~o de
mundo t~ce
as te~dências recentes e atuais da economia de Rondônia, na
sua ir,teraç~o dialética com a sociedade política e a sociedade civil, de
modo a se estabelecer
quai» os limites e os estímulos
potenciais e os
possíveis para a consecuç~o das proposiç~es globais (n~o especificamente
as metas) do PLANAFLORO. Procura, outrossim,
estudar a gest~o
técnica
(sistema
de planejamento) implantada pelo SEPLANAFLORO para se conhecer
os mecanismos
de passagem entre o modelo conceitual e
a
prática
operacional. Oferece, preliminarmente,
hipóteses de encaminhamento
que
se pondera
serem necessárias,
e conjunturalmente
pertinentes, para a
exeqüibilidade dos ideais do plano e para a melhoria da efici~ncia
e da
eficácia
da gest~o técnica das políticas do PLANAFLORD, relevando que a
implantaç~o formal do PLANAFLORO só se deu
há aproximadamente 4 meses
(desde Julho de 1993).
Do ponto de
na sociedade de
propiciem, ainda
para as políticas

vista paradigmático se deseJa explicar se há
presente
Rondónia forças económicas, sociais e políticas que
que com contradiç~es, sustentabilidade
institucional
públicas indispensáveis à realizaç~o do PLANAFLORO.

Nudam-se
os tempos.•
mudam-se
as vontades
Muda-se
o ser, muda-se
a confiança;
Todo o mundo
é composto
de mudanças,
Ttune nd o sempre
novas
aue l idades,
Continuamente
vemos
novidades
.•
Diferentes em tudo da esperança;
Do mal ficam as mágoas na lembrança,
E do bem, se a 1 gum houve,
as sa L<dades •
O tempo
cobre
o ch:!Jo de verde manto,
Gue já
coberto
foi
de neve
fria,
E em mim corwe r t e r em chóro
o doce
c erri.o ,
E, afora este
mudar-se
cada dia,
OL1tra
mua eriçe
faz
de mor espanto,
Gue n:!Jo se muda já como s.oía.

(Cam~es. Sonetos)

,.
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1-INTRODUÇ~O
" ••• esse
de

o
usar
é

método
de
a espada

atacar
com
embainhada."

estratagemas,

(Sun Tzu. A arte da Guerra)

Pretende-se estabelecer a pertinência entre a concepç~o teórica
do PLANAFLORO
e as condiçôes efetivas de sua implementaç~o tendo em
vista os
atuais condicionamentos
estruturais
da sociedade
de
Rond6nia1•
E, dentro desse contexto, procura compreender os
limites
que tal sociedade
estabelece para a
formulaç~o e a gest~o
das
políticas governamentais
--- estaduais e federais,
tendo em vista
alcançar os objetivos finais desse Pldno.
Como concepç~o
teórica do PLANAFLORO aqui se entendem os
elementos
paradigmáticos
que no seu conjunto ensaiam
definir as
relaç~es Estado-Sociedade2
que se deseja induzir na dinâmica da
sociedade de Rondônia,
a partir da efetivaç~o desse Plano, para se
obter um mais
apropriado
ordenamento espacial das
atividades
econômicas
e sociais, considerando-se, para tanto, como
restriç~o
primeira~ a oferta dos recursos naturais.3

~como condicionamentos estruturais da sociedade de RondSnia
se
compreende
as determinaçbes
imposta
ao desenvolvimento
econ6mico, social~ polit1co, institucional e ambiental do Estado
de RondSnia
pelos conflitos
de
inter~sses
entre as classes
sociais históricamente constituidas.
A

sociedade,
entendida enquanto a formaç~o econSmico e
social históricamente presente no espaço político-administrativo
do Estado Federativo de Rondônia~ será analisada sob 3 aspectos
ou momentos dialéticamente relacionados: a sociedade política ou
momento do gov~rno, a sociedade civil ou momento da
formaç~o e
reproduç~o da concepç~o de mundo e sociedade econSmica ou momento
da
produç~o e reproduç~o das mercadorias
(economia estrito
senso). Para fins operacionais deste documento a express~o Estado
será utilizada na sua acepç~o estrita como sociedade política.
2

30
Zoneamento Sócio Económico-Ecológico
implantado
pelo
Govêrno de Rondônia, através do Decreto nQ 3783 de 14 de junho de
1988 e, posteriormente, respaldado pela
Lei Complementar n2 52
de 20 de dezembro de 1991, pela Assembléia Legislativa do Estado,
e considerado como o mais importante instrumento político de
ordenamento do espaço econômico e social de Rondônia, tem como
fundamental pressuposto de sua elaboraç~o a oferta de recursos
naturais. Tal zoneamento cria 6
zonas com potenciais
de uso
diferenciados.

-,
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Condiçbes
efetivas de implantaç~o do PLANAFLORO
significa,
neste estudo,
a
capacidade
política
(normatizaç~o) e ideológica
(d1reç~o
intelectual e moral)
real que a Secretaria
Executiva do
PLANAFLORO possue para a implantaç~a das políticas públicas estaduais
---e indiretamente
federais,
objetivando o cumprimento
das metas
estabelecidas no Plano em apreço.
Como
gest~o técnica da implantaç~o do plano --- sistema de
planejamento~
se
considera
a
dinâmica
técnico-administrativa
instituida para um conjunto de procedimentos dedutivos
que v~o desde
a
concepç~o
teórica
até a
relaç~o
efetiva
entre
agentes
governamentais e
atores sociais
na práxis do processo produtivo e
social. Tais
procedimentos s~o considerados, por outro lado, como a
mediaç~o,
que se
supbe necessária
e suficiente,
entre
tal modelo
teórico e
sua efetivaç~o
à nível
dos atores sociais~
direta ou
indiretamente beneficiários do Plano.
Adotou-se, para fins deste estudo, as seguintes hipóteses4:
a-o modelo conceituai adotado pelo PLANAFLORO se apoia numa concepç~o
de sociedade regLtlamentada tecnocràticamente prescindindo da prática
democrática
de legitimaç~o
permanente das políticas públicas
pela
sociedade;

b-a

concepç~o
teórica do PLANAFLORO
foi elaborada
por fraçbes
técnicas do funcionalismo público estadual e de organizaçbes
n~ogovernamentais
independentemente
dos inter@sses
econBmicos
das
classes
sociais
históricamente
presentes
em 1985-87, e
como
consequ@ncia de duas ordens de fatores:
-a constataç~o da
crescente degradaç~o do meio ambiente
provocada,
direta
ou
indiretamente,
pelos
investimentos
do
POLONORDESTE, SUDAM, BASA, PIN e PROTERRA;
-a necessidade de um discurso ambientalista e étnico capaz de,
por um
lado, motivar as autoridades
governamentais para medidas de
conting@nciamento de tal degradaç&o
ambiental e desagregaç~o
dos
povos
indígenas
e, de outro
lado, sensibilizar as instituiçôes
internacionais
de financiamento para novos empréstimos para o Estado
de Rondônia.
Essa iniciativa das fraç~es técnicas do funcionalismo público
estadual
e de organizaçôes n~o-governamentais da sociedade civil foi
corroborada
por fraç~es técnicas da funcionalismo público federal de
Brasília e, mesmo, por consultores internacionais, sejam da FAO seja
do BIRD,
sem se considerar a correlaç~o de forças
econômicas,
políticas
e sociais do
Estado
de Rond8nia favoráveis ou n~o
(movimento de hegemonia) para a normatizaç~o da atividade econômica
no espaço estadual.
A partir de meados da década de 80 a conjuntura nacional e
internacional se tornou mais propícia política e ideologicamente para

•A hipótese n~o contempla
elementos de valor como, por
exemplo, a intenç~o moral ou social dos agentes das propostas do

PLANAFLORO.
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posiçbes ambientalistas
e étnicas SÀmilares àquelas explicitados no
PLANAFLORO,
em especial pelo processo de democratizaç~o da sociedade
brasileira
e pela preparaç~o e realizaç~o da EC0-92 no
Rio de
Janeiro.
Isso, entretanto,
n~o significa ou
significou
que os
interêsses econômicos dos setôres dominantes e, mesmo,
dos pequenos
prodLttores rurais, se identificassem com as proposiçbes explicitadas
no PLANAFLORO.
Como tese geral deste estudo se afirma que a concepç~o teórica
do PLANAFLORO se configura como um discurso ideológico desprovido de
embassamento
social do conjunto das classes sociais presentes na
sociedade
do Estado
de Rondônia. Neste sentido
a
prática das
políticas públicas
estaduais e federais, produto da correlaç~o de
forças económica internas e
externas à sociedade de Rondônia, entra
em contradiç~o com a ideologia do PLANAFLORO gestando, por um lado, o
isolamento do PLANAFLORO do conjunto da sociedade
e, por outro lado,
uma pseudo-crise
institucional
interna ao aparelho
de Gov~rno
estadualº e dissabores aparentes com
fraçOes dos técnicos do Govêrno
Federal, situados em Brasília, e com os técnicos das missbes do BIRD.
Confirmada
a
pertinincia dessa tese, a qual se
buscará
fundamentar nas seç~es a seguir, pode-se argumentar que os esforços
de implantaç~o
do PLANAFLORO s~o sensivelmente desperdiçados
n~o
necessàriamente
pela ineficiincia dos técnicos e,
pelo menos em
parte, das instituiçbes governamentais, mas porque o próprio aparelho
de gov~rno estadual
e federal
(amplo senso) n~o tem poder político
(poder de Estado) de induzir a
iniciativa privada pelos caminhos
traçados pelo PLANAFLORO.
O paradigma de crescimento
econômico
dominante junto ao empresariado de Rondônia, e do nacional rebatido
no espaço
econô~ico
de
Rondônia, e o das organizaçbes
n~ogovernamentais, por motivos diversos, é antagónico àquele pressuposto
no PLANAFLORO.

ºConsidera-se
como pseudo-crise política institucional a
contradiç~o entre o discurso e a prática das políticas públicas
estaduais e federais em Rond6nia. Configura-se como pseudo-crise,
e n~o como crise política e institucional efetiva,
porquanto a
direç~o dominante dos interêsses do empresariado rural e urbano e
da maioria das fraçôes dos pequenos produtores rurais, produto da
correlaç~o de forças econSmicas e políticas vigentes, conseguem
determinar
as práticas das políticas públicas estaduais
e
federais em Rondônia, independentemente do discurso do PLANAFLORO
que dele divergem
objetivamente. Nesse sentido, as polítcas
públicas que viabilizariam
os propósitos do PLANAFLORO
s~o ora
ignoradas
(conveniência passiva) pelos poderes públicos, ora
descumpridas frontalmente pela iniciativa privada.
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um Estado AutoritArio

Desenvolvimentista.

Esse ideário autoritário desenvolvimentista teve. portanto, uma
raiz bastante
sólida
no Estado de Rond6nia, em particular no
funcionalismo público estadual e federal ali presentes,
em especial
pelas formas como se deu a ocupaç~o do seu espaço territorial.
Enquanto Território, RondSnia teve seu desenvolvimento induzido
formalmente pela geopolitica de ocupaç~o das fronteiras
nacionais,
marcadamente nas décadas de 70 e 80. Seja através dos projetos de
assentamentos ou do processo de licitaç~o de terras públicas
e de
regulamentaç~o
de terras, seja pela abertura e consolidaç~o
da
rodovia
BR-364
e outras obras de
infraestrutura,
de fato o
crescimento econSmico de RondBnia se deu a partir das iniciativas ~o
Gov~rno Federal. Mesmo depois de se ter tornado um Estado Federativa,
ao menos até o final da década de 80, a presença do Governo Federal
como Estado Autoritário
Desenvolvimentista se fez presente,
em
particular
pelos investimentos dos denominados projetos especiais e
pelo poder arbitrário de intervenç~o das suas politicas fundiária e
de exploraç~o florestal.
Essa ideologia do Estado Autoritário Desenvolvimentista,
ent~o
reforçada pelas políticas governamentais de ocupaç~o e expans~o das
fronteiras,
é resgatada, pós
1990, em nome da preservaç~o
do meio
ambiente e na garantia dos direitos (eqüidade) dos povos indígenas. O
PLANAFLORD é a contemporânea express~o dessa concepç~o autoritária de
relaç~o Estado-Sociedade.
O BIRD, por razôes distintas --- em especial pelas críticas
externas
recebidas e as internamente formuladas, face aos impactos
negativos sôbre o meio ambiente e sobre as minorias étnicas das obras
por @le
financiadas em várias partes do mundo, vivªncia uma espécie
de esquizofrenia institucional
quando demanda daqueles
tomadores de
empréstimos, por um lado, um Estado Autoritário Desenvolvimentista -- regulador tecnocrático da dinâmica da economia, e, por outro lado,
coerente
com as
teses neoliberais da
sua Direç~o
Geral, o
fortalecimento
da iniciativa privada e o
desaparelhamento
dos
Govêrnos via terceirizaç~o.
~ no contexto
dessa herança político-ideológica de um ''estado
autoritário desenvolvimentista'' que emerge a proposta original do que
hoje se denomina
PLANAFLORO. A intenç~o primeira, pelos idos de
1985/87, era a elaboraç~o
de um POLONOROESTE II, ou seja, um amplo
projeto de
desenvolvimento
global que
daria continuidade
ao
POLONORDESTE
(I), cujo montante de gastos seria da ordem de 800
milhees
de dólares.
Somente em 1989 é
que tais pretensbes s~o
reduzidas,
por diferentes razôes. E, assim,
gestou-se o que hoje
oficialmente é
denominado, ao menos nos documentos oficiais do BIRD,
como Projeto de Manejo dos Recursos Naturais de Rond6nia (Banco
Mundial, 1992), cujo nome de fantasia no Brasil passou a ser Plano
Agropecuário e Florestal de Rondônia- PLANAFLORO.
Esse movimento politico-ideológico do tipo ''estado autoritário
desenvolvimentista"
foi abrandado, em Rondônia, a partir de 1990-91,
como consequ§ncia de duas ordens de fatores;
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a-auge
da crise conjugada do garimpo de ouro do Rio Madeira, da
cassiterit-a das minas de Bom Futuro e das madeireiras, portanto,
crise econômica e social;
b-reduç~o drástica dos investimentos governamentais em decorr~ncia da
política
do Gov~rno Federal de desregulamentaç~o
da economia e pelo
enfraquecimento
intencional do Estado, caracterizando,
ent~o, ao
nivel regional, uma crise de realizaç~o do político.
No âmago dessa crise estrutural regional, a EC0-92 operou como
um chamamento à raz~o ecológica e étnica, facilitando a aprovaç~o do
acôrdo
de empréstimo
do BIRD para ao Governo brasileiro com o
objetivo de reduzir a degradaç~o ambiental e a desagregaç~o dos povos
indígenas em Rondônia.
No entanto, ainda que estruturalmente a dinâmica da sociedade
de Rondônia
tenha se alterado, n~o apenas pelas crises acima
assinaladas
mas, também, pelo imperativo do modelo
neoliberal
determinado
pelo Governo
Federal, a
concepç~o do
PLANAFLORO
permaneceu, n~o apenas similar à primeira vers~o, elaborado
pelos
idos
de 1985-87 mas,
sobretudo, impregnada pelo
discurso e
proposiçbes
de um
''estadoautoritário desenvolvimentista'' que, em
1993, n~o estava mais presente na sociedade de Rondõnia. Estava, e
está, presente, isto sim, a
ideologia da predaç~o,
conforme se
comentará a seguir.
2.2- O ideário do PLANAFLORO

A ponto central da problemática do PLANAFLORO é, em especial, a
crescente degradaç~o da floresta tropical, de setôres de rios pela
atividade
de garimpo
e de áreas de terras
restritas pela lavra
mineral. Daí o maior
beneficio do projeto ser: "O impacto mais
importante do projeto será a reduç~o significativa na taxa de
destruiç~o do remanescente da floresta tropical do Estado de Rondônia
( ... ) (BancoMLmdial, 1992, pp. 9/10)"
A problemática do PLANAFLORD, acima sintetizada, espelha uma
contradiç~o no caráter da ideologia da predaç~o do Estado Autoritário
Desenvolvimentista,
pois, se, por um lado, tal Estado estimulou a
migraç~o populacional relativamente dirigida para projetos fundiários
e a expans~o das atividades econ6micas de Rond6nia na década de 70 e
meados da década de 80~ por outro lado, foram a migraç~o e a expans~o
da econômica os responsáveis pela degradaç~o do meio ambiente e
agress~o aos povos indígenas --- com a coniv~ncia e estimulo das
política governamentais.
A nova
onda migratória, a partir
de 1984, em funç~o,
principalmente~ da descoberta de ouro no Rio Madeira, iria apenas
agregar mais agress~o ao meio ambiente de Rondônia, tendo em vista
que a própria degradaç~o
do meio ambiente já estava em curso e
pressuposta
nas políticas governamentais federais desde
1970
(devastaç~o consentida).

-----

··-----
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Como
(degradaç~o

problemática

secundária

da

aqui

considerada

central

da

floresta)
---para fins do PLANAFLORO,
está a
desagregaç~o da organizaç~o dos povos indígenas e a crise
na geraç~o
de
renda pelos
pequenos produtores e extratores rurais:
os povos
indígenas
ameaçados
pelos interêsses
econõmicos da exploraç~o
florestal e da extraç~o mineral e os pequenos produtores e extratores
rurais pela crise econ6mica de realizaç•o da sua reproduç~o dos meios
de vida e de trabalho.
Para o equacionamento desse conjunto de
problemas gerais é
retomado,
no
PLANAFLORO,
o paradigma
do Estado
Autoritário
Desenvolvimentista
só que, desta vez, irónicamente, travestido com a
ideologia de um Estado ambientalista e étnico --- quicás
se autoconsagrando ético. Propbe-se, ent~o, uma
relaç~o Estado-Sociedade na
qual o Governo determinaria univocamente o IIDOdelo de ordenamento das
atividades
econômicos
e sociais do território de
Rondônia, tendo
como consequência
política uma prática autor-i tár ia. de
norma tis.a
ambiental e étnico.
Para
tal fim Estado
fundamentais de normatizaç~o:

se

utili=aria

de

cinco

instrumentos

1-zoneamento
sócio económico-ambiental,
de
caráter
normativo (Lei
Complementar),
determinando
as
possibilidades das
atividades
econ&micas em funç~o da oferta dos recursos naturais;
2-demarcaç•o
das terras
indígenas e das unidades de conservaç~o,
delimitando os espaços territoriais intangíveis e os de uso restrito
ou controlado (zona 6);
3-elaboraç~o de modelos de atividades econômicas:
a-modelos de produç~o agroflorestais (9 modelos) para as
zonas 1
e 2 como alternativa de reduç~o da taxa de expans~o
melhoria da renda dos pequenos e médios
pecL1ária e
produtores;
b-modelos de reservas extrativistas
e-modelos de exploraç~o
sustentado
(zona 5);

de

d

a

(zona 4);
florestas

de

rendimento

4-direcionamento
seletivo, segundo o zoneamento
sócio
ambiental, dos investimentos de infraestrutura social;

econSmico-

5-direcionamento seletivo, segundo o zoneamento
sócio econSmicoambiental, das políticas de financiamento às atividades econ&micas.
A concepç~o do PLANAFLORO, do ponto de vista técnico, residiu
na modelizaç~o
da sociedade de RondSnia,
proposiç~o usualmente
induzida pela FAO, da década de 70 e meados da de 80, quando da
reproduç~o da
ideologia da "revoluç~o verde". Tal tecnologia. de
elaboraç~o
de planos de desenvolvimento
é
eficiente
quando o
exercício de
participaç~o dos atores sociais
é
excluida; quando
modelos de referência para as diferentes situaçOes econômica e social
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dos atôres s~o centralmente estabelecidos
e, t~is atôres, deixam de
ser sujeitos da sua história. No PLANAFLORO, o processo participativo
dos atores sociais é
substimado ou mesmo ignorado.
Reduz--se, em
síntese, a uma proposta tecnocrática.
sem maniqueismo,
que
a
N~o
seria demais se considerar,
elaboraç~o e implantaç~o de planos de desenvolvimento se d~o sob duas
vias políticas básicas:
democrática:
a maioria
da populaç~o da sociedade
(de
a-a via
autora
e
beneficiária
desse
Plano
(este,
ent~o,
express~o
Rondônia),
hegemónica) o adotaria conscientemente;

b-a

via autoritãria: o

Estado, via seu poder

de coerç~o,

imporia o

Plano.
É possível se afir-mar- que a segLrnda
via
foi
aqt.iela considerada,
pela
raz~o
tecnocr-ática das
fraçbes
dos técnicos dos governos
estadual, federal e dos organismos internacionais que o elaboraram,
direta ou indiretamente, o PLANAFLORO, como a de mais
fácil
execuç~o
(sic).

Tudo
leva a crªr que essa segunda via foi adotada por um
processo crescente de alienaç~o
política das equipes técnicas
que
conceberam o PLANAFLORO. A causa provável dessa alienaç~o (excluindose as
opçôes autoritárias
conscientes)
é
a pr-ópria herança
das
práticas
autoritárias das
instituiç~es
do Governo
Feder-al no
processo
de
incremento
da ocupaç~o
e
expans~o da
fronteira
(geopolítica
do r-egime autoritário
militarista)
em RondSnia.
A
política de projetos especiais,
de incentivo fiscal, de licitaç~o
e
regularizaç~o de terras, de licenças de desmate e de planos de manejo
florestal,
de créditos subsidiados, etc, desencadeados pelo Governo
Feder-al em Rond8n1a, gestou
uma aceitaç~o conivente e conveniente,
por
parte da sociedade de RondSnia, da tutela governamental. Formouse, pelo lado dos interesses privados, uma subalternidade consentida
e, pelo lado dos governos federal e estadual, um autoritarismo de
negócios (mercantilizaç~o dos cargos públicos).

O que se observa na atualidade é a insustentabilidade,

face às
qualquer
condiçbes objetivas das relaçbes
PLANAFLORO-Soc1edade, de
raz~o
dos
uma
das duas
vias hipot~ticamente
consideradas, em
seguintes elementos:
-a via democrática n~o foi contemplada no
PLANAFLORO --- nem este
estar-ia prepar-ado para tal, com excess~o
para a viabilizaç~o
das
reservas extrativistas. Estas, em funç~o de uma anterior mobilizaç~o,
conscientizaç~o
e organizaç~o
dos
seringueiros, e
do contrôle
relativo
que eles possuíam sobre os próprios seringais,
lhes
permitiu
uma
efetiva
participaç~o,
inclusive
influenciando
sobremaneira na própria concepç~o do PLANAFLORO sobre o tema;
-a
via
autoritária
n~o se
efetivou
devido. por um
lado,
às
contradiç~es internas da sociedade política, estas expressas
na n~o
aceitaç~o,
pelos organismos do setor público federal instalados em
RondSnia,
das disposiç~es das políticas públicas do Governo Estadual
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de ordenar o espaço econômico
e social de Rondônia; por outro lado,
ao
nível
da sociedade econSmica,
o empresariado
desconheceu na
prática as medidas governamentais
de normatizaçao
da alocaç~o das
atividades
econSmicas.
Do ponto de vista
da
sociedade civil, a
fragilidade
das organizaç~es
n~o-governamentais, dos sindicatos de
trabalhadores e das associaç~es de produtores n~o contribuiu para que
as
idéias de
desenvolvimento econômico
e social de
Rondônia fosse
submetido
a
critérios sociais, em especial
nas
relaçbes homemnatureza.
Mantida a atual tend~ncia dos inter@sses econ8micos, sociais e
políticos da sociedade rondoniense, e a insist~ncia no atual mod~lo
conceituai do PLANAFLDRO, este Plano se encaminha para um impasse na
efetividade
da maioria das suas propostas, em particular
àquelas
relacionadas com as questôes ambientais e étnicas.
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3-A INSUSTENTABILIDADE SOCIAL DO PLANAFLORO

O modelo conceitua! do PLANAFLORO é
por duas evid~ncias:

insustentável socialmente

-a prática dos atores sociais atuando na
sociedade de
contraditória com os pressupostos do PLANAFLORO;

Rondônia é

-a proposta de regL1lamentaç~o do desenvolvimento econômico, social e
ambiental,
concebida
tecnocràticamente
pelo
PLANAFLORO,
n~o é
legitimada
por um
processo social
participativo
que construa
socialmente a contra-hegemonia à
ideologia dominante (ideologia da
predaç~o) que predica um crescimento econômico sem critérios sociais
e ambientais de contrôle.
Ainda que as proposiç~es de preservaç~o e conservaç~o do meio
ambiente e de demarcaç~o das terras indígenas sejam necessárias o
processo de sua efetivaç~o, aqui expresso como ambiental e étnico, é
repleto de contradiçbes
e incongru~ncias.
Dessa maneira, ele se
torna, também~ insustentável política e institucionalmente.

3.1-A insustentabilidade da raz~o tecnocrática

Desde 1970, quando se desencadeia o processo contemporâneo de
expans~o da ocupaç~o da fronteira Amaz8nica, as políticas públicas
federais --- express~o do Estado Autoritário Desenvolvimentista, para
RondSnia7
promovem, na prática objetiva das suas instituições, a
ideologia da predaç~o. Nesta ideologi~, reflexo de umq concepç~o de
mundo que considera
os recursos naturais como ili~itados e os povos
indígenas como animais selvagens a serem abatidos, n~o havia (nem há)
lugar para as concepç~es ambientalistas e étnicas --- estas mais
populariz~das durante a preparaç~o mundial da EC0-92, como apregoa o
modelo conceitua! do PLANAFLORO.
A prática institucional dos organismos dos Governos Federal e
Estadual de Rondônia foi de ader@ncia incondicional à ideologia da
predaç~o praticada
pelos madeireiros,
garimpeiros e
pequenos
produtores rurais (estimulados pelo, hoje, INCRA e
IBAMA). Essa
ideologia da predaç~o pode ser evidenciada por várias práticas, entre
as quais se exemplifica:
-a política fundiária federal estimulou a devastaç~o da floresta
quando exigia
dos parcele.iras,
nos projetos de assentamento (amplo
senso), a derrubada da mata como um dos critérios para a presença de
benfeitorias, logo) de ocupaç~o efetiva da terra;

Ainda que nao restritamente para Rond8nia. Tais políticas
públicas federais se plasmaram no âmbito da estratégia de geopolítica
de ocupaç~o das fronteiras nacionais, em especial, as fronteiras na
Regi~o Amaz6nica, sob o lema Segurança e Desenvolvimento.
7
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-regularizaç~o de terras em áreas historicamente
"terras de povos indí1Jenas";

consideradas como

-emiss~o de contratos de promessas de compra e venda - CPCV em áreas
reconhecidamente destinadas à unidades de conservaç~o;
-implantaç~o de projetos de assentamento em áreas
de reservas extrativistas;
-n~o
reconhecimento,
pelo INCRA,
decretadas pelo Governo estadual;
-autorizaçbes
-conivência

das

unidades

consideradas como

de

conservaç~o

de desmate como um exercício de tráfego de influ~ncias;

fiscal perante os desmates e a retirada da madeira;

-indiferença,
e coniv~ncia em nome
da impoténcia técnica, dos
organismos públicos federais, perante os garimpes e a lavra mineral.
Quando,
por volta dos anos 84-85 --- inclusive em funç~o da
ampliaç~o
das conquistas democráticas
no pais~ há uma tomada de
consciência
nacional e regional da elevada
taxa de devastaç~o da
floresta amazônica em Rondônia, entre outras
regibes da Amazônia,
devastaç~o ent~o próxima dos 5 milhbes
de has, a tecnocracia
(Já
herdeiros da Estado Autoritário Desenvolvimentista) dos organismos
públicos
federais
e
estaduais em
Rondônia,
procurando
dar
continuidade
ao POLONOROESTE elabora uma segunda vers~o deste, agora
com preocupaçbes de ~ordenamento da desordem''.
Qual desordem? Devastaç~o da floresta, agress~o aos povos e
terras
indígenas, contaminaç~o dos
rios, migraç~o
rural-urbana
intensa~
concentraç~o
fundiária em áreas
destinada ~
pequenos
produtores (colonos), minifundiàrizaç~o informal (promessas de compra
e venda)
dos lotes em projetos de assentamentos
(amplo senso)~
degradaç~o
da infraestrutura social por precariedade da manutenç~o
(estradas,
escolas, postos de saúde ... ),
descontrole tributário,
precariedade na fiscalizaç~o e licenciamento ambientais, etc. Poderse-1a
asseverar que tais ocorr~ncias
n~o seriam particulares de
Rondônia~ mas verificáveis em várias regibes do país. Entretanto, em
Rondônia o
processo de ocupaç~o e expans~o
econômica foi realizado
sob a tutela governamental.
Qual ordenamento?
Crise de consci@ncia ou ades~o aos modismos o fato objetivo é
que a primeira vers~o do POLONOROESTE
II orçava em 800 milh~es de
dólares~
e já externava preocupaç~es
ambientais e étnicas. Essa
proposta,
posteriormente reduzida para 240 milhOes de dólares pelo
Ministério do Planejamento, foi elaborado com a cooperaç~o técnica da
FAO dentro
da concepç~o de modelizaç~o
da economia para seu
ordenamento.
Entretanto, será a vers~o do BIRD que irá prevalecer, ou seja,
a ~nfase
na normatividade ambiental
e étnica, retirando-se da
proposta inicial as alocaç~es de recursos para investimentos massivos
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em
infraestrutura e crédito
rural. O Projeto, reduzido à
30% do
montante inicialmente estimado, torna-se na aparência exclusivamente
setorial. Porem, como a soluçao da quest~o ambiental e étnica passa
pela normatividade
da aç~o
de
todos os agentes económicos,
o
PLANAFLORO transforma-se
num projeto
exclusivo de normatizaç~o
da
sociedade,
ou seja, irá se inserir numa instância de concepç&o de
mundo conflitante com a vigente na sociedade de RondSnia.

Essa normatizaç~o
da sociedade
de Rondônia, conforme a
tese
utilizada para fins deste
Estudo e apresentada na Introduç~o,
vai
tornar-se um discurso
ideológico desprovido
de embassamento
social
pelo conjunto das classes sociais presentes na sociedade do Estado de
Rond6nia, tendo em vista que o processo de devastaç~o da floresta,
efetuado direta ou indiretamente pelas madeireiras, o de degradaçao
de rios e áreas de terras restritas
pela atividade mineradora
e o
desrespeito às terras e organizaç~o dos povos indígenas cresceram de
intensidade até a crise geral da economia de Rondônia no periodo 9091.
A ideologia da predaç~o
persistiu durante todo o per1odo de
atividade do POLONOROESTE e, durante as negoc1açbes· para a tomada de
empréstimo para o atual PLANAFLORO, no periodo 89-92. Tanto assim,
por exemplo, que em 1989 estavam em atividade 1.200 madeire~ras,
tendo havido um corte estimado,
em 1988, de 8 milhôes de m3/tora de
madeira.
O declinio dessa
atividade só ocorrerá a partir de 1990,
reduzindo-se
o número de madeireiras para aproximadamente 600 em
1992, estas efetuando um corte
de 2 milhOes de m3/tora de madeira
nesse mesmo ano.
Assim, é
a crise geral da economia de Rondônia
à partir de
1990, expressa na reduç~o da atividade madeireira, colapso no garimpo
de ouro no Rio Madeira e
na agudizaç~o dos problemas de produç~o
agrícola que reduzirá a pressào devastadora sobre a florestas e as
áreas indígenas. O freio conjuntural à degradaç~o ambiental
e à
desestruturaç~o das etnias indígenas é produto obJetivo
de fatores
externos à economia de Rond8nia e determinados
pela reduç~o da sua
atividade econômica, e n~o pela mudança de comportamento dos agentes
econ6micos e das organizaçôes governamentais
federais e estadu~is
perante tais situações.
As proposiçôes do PLANAFLORO s~o de conhecimento
exaustivo de
todas as agencias governamentais federais e estaduais.
S~o elas
sabedores dos argumentos que fundamentam o
modelo conceitua! tenda
em vista o ordenamento
das atividades económicas a partir de um
zoneamento legalmente instituido.
N~o obstante, até meados
de 1993,
as instituiçôes governamentais
federais INCRA, IBAMA, SUDAM e BASA,
entre aquelas de maior
peso específico na dinâmica da economia de
Rondônia, desconheciam formalmente o zoneamento instituído.
De forma absoluta, exceções sem significado, o empresariado
de
Rondônia é contrário à normatizaç~o da economia. N~o porque defendam
irrestritamente posturas
teóricas e
práticas neoliberais
mas,
fundamentalmente,
porque exigem a continuidade da coniv~ncia do
Estado
Autoritário Oesenvolvimentista para com a
ideologia e a

-------------
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prática
da
predaç~o dos recursos naturais
fundiária oficialmente acobertada.

e

a livre

especulaç~o

Se após
1990, por motivos econômicos
dos empresários, foi
reduzida a atividade madeireira,
comparada
com a década anterior,
por outro lado cresceu a atividade pecuária. Esta vem substituindo de
maneira acentuada, como alternativa econômica, a agricultura
anual e
perene. A atividade pecuária vai se consolidando como parceira da
atividade
madeireira
e,
segundo
dirigentes
de associaç~o
de
pecuaristas, deverá se tornar, juntamente com a madeira, a base da
economia de Rondônia.
A economia da atividade
minerária, mesmo com
sua sazonalidade, seria o
terceiro elemento
do tripé da economia
rural-extrativista de Rond&nia.

\

A presença efetiva da pecuária
bovina pode ser comprovada
pelos seguintes indicativos: a área com pastagens e campos suJos está
estimada (1993) em 2,5 milhbes de has e um rebanho de 2,1 milhôes de
cabeças; o número de laticínios é de 30, aproximadamente, sendo que
20 Já est~o regularizados; dois frigoríficos se instalaram nos dois
últimos anos. O ~SA é considerado o principal estimulador oficial da
atividade pecuária.
A atividade agrícola, culturas anuais e perenes, ocupam
(1993)
aproximadamente
1 (um) milhào de hectares.
Entretanto, apesar da
qualidade dos solos da Zona 1 e 2, os pequenos produtores rurais n~o
conseguem
obter ganhos
compensadores
para
permanecerem como
agriculturas. A tend~ncia
tem sido deixar formar pastagens naturais
e/ou vender a
terra. No primeiro caso, ainda que haja formaç~o de
pastagens, os pequenos produtores n~o tem dinheiro para a aquisiç~o
do
gado.
Tendem, ent~o,
para
as
seguintes
situaçôes:
a
minifundiarizar seu lote, com agregados ou arrendatários; a vende-los
e migrar para a cidade ou, situaç~o mais complexa, incorporando-se em
novas frentes de e>:pans~o nas áreas de florestas, neste caso apoiados
informalmente
pelas madeireiras.
A inviabilizaç~o dos pequenos e,
mesmo, médios produtores
rurais se acentua
a partir de 1990 com a
politica agrícola
federal
que retirou
todos os
incentivos à
agricultura.
Como corolário dessa tendéncia da economia de Rondônia está a
crescente concentraç~o fundiária nas
zonas 1 e 2. Nestes, idealmente
indicadas para exploraçOes agroflorestais, a pecuária se expande.
A atividade
madeira, pecuária semi-exten$iva
a extensiva e
garimpo n~o se conjugam com propostas de normatizaç~o ambiental e
étnica. Neste sentido a maioria da sociedade
rondoniense nào se
coaduna com as proposiçôes do PLANAFLORO,
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3.2- A gest~o burocrática da vida social
Dependuradas
em

homens

sem

esperanças

vida

tantas aguardam

oportunidades

novas

de

serem

v i.v i.d

ess ,

(Carvalho, H.M)
estrutura
A
esquematizada:

de

gest~o

Instâncias Decisórias

do

PLANAFLORO

pode

ser

assim

Instâncias Operacionais

-Conselho Deliberativo-CD

-Secretaria Executiva
do
PLANAFLORO

-Comite Normativo de Programa- CNP

-Programa

-Direç•o da Instituiç~o Executara

-ProJeto Operativo Anual-POA

A mediaç~o entre o modelo conceitua! do PLANAFLORO e a aç~o
junto aos atores sociais se faz por um conJunto de instituiçôes dos
governos
estadual
e federal.
Estas
instituiçôes,
denominadas
equivocada.mente de
"executoras"e,·s~o quem de fato decidem o quefazer (filosoficamente). Para fins do SEPLANAFLORO esse "o que fazer"
(burocrático) é registrado no Projeto Operativo Anual- POA, elaborado
numa operaç~o pseudo-cooperativa entre a insti t.u ào execu tora" e a
Gerência
de tal segmento
junto ao SEPLANAFLORO. Para 1994 foram
elaborados ~proximadamente
90 POAs. Os POAs s~o agrupados por áreas
temáticas
afins, estas se constituindo em Programas. Para cada
Programa
foi instituido
um Comit~ Normativo de Programa-CNP.
Existem 18 programas.
II

í

;

ç

Das instâncias decisórias governamentais apenas as Direçbes das
instituiçôes
públicas, estaduais e federais, tem relevância. As duas
outras~ o Conselho Deliberativo- CD e o Comitê Normativo de ProgramaCNP, ainda que organizacionalmente
poderiam desempenhar
relevante
papel
como instâncias de participaç~o
da sociedade civil, na
atualidade sâo exercícios de democrat1smo numa ordem estrutural de
gest~o do
PLANAFLORO que oscila entre
o espontaneismo
e
o

eEquivocadamente porquanto nem as instituiç~es estaduais nem as
federais se constituem de fato em unidades subordinadas hierárquicas
e
ideológicamente ao SEPLANAFLORO.
Este, no limite, representa o
papel
de unidade
central
de
articulaç~o
das
instituiçbes
"e>:ecutoras". Estas,
de fato,
ainda que
recebendo
recursos
financeitos do empréstimo
PLANAFLORD, o incorporam como um item a
mais do seu orçamento. Do ponto de vista conceitua! operam segundo
seL1
próprio paradigma--- na maioria dos casos antagónico ao
do
PLANAFLORO, o qual, em geral, é orgânico aos interêsses das classes
dominantes regionais.

------------
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autoritarismo

corporativista.

O Conselho Deliberativo-CD
do PLANAFLORO é uma instânci~, ainda
que com atribuiçbes
formais relevantes, anulada pela sua própria
composiç~o. S~o 27 membro5, todos com representaç~o institucional.
Portanto, pouco eficiente. A maioria dos membros do CD n~o entendeu,
face ao corporativismo institucional,
a natureza de concepç~o
de
mundo contra-hegemSnica
que constitui o paradigma do PLANAFLORO.
Neste sentido,
suas reuni~es s~o exercícios mecânicos do sim ou n~o
préviamente administrados.

Os Comit~s Normativos de Programas-CNPs padecem de um vazio
intelectual
--- técnico-científico e social, devido à
idolatria ao
POA. Este, absorvendo todas as energias dos Gerentes, transborda seus
problemas
para os CNPs, tornando efetivamente tais Comitis meros
ap@ndices
burocráticos.
O atual corpo gerencial do SEPLANAFLORO foi organizado sob dois
vetôres conceituais; o primeiro,
tecnocrático, herdado da própria
concepção do Estado Autoritário Desenvolvimentista, ent~o consolidada
ao nivel da administraç~o pública no bojo do POLONOROESTE; o segundo,
burocrático,
onde o documento,
e n~o a interaç~o social, é
o
determinante.
Portanto, n~o há o que se estranhar se os POAs s~o
idolatrados,
tornando-se, nas missôes
ritualísticas do BIRD, um
elemento sacrificial: sua defesa é a afirmaç~o do bem, sua negaç•o é
a negaç~o do mal. Maniqueista, a idolatria do POA absorve toda a vida
da SEPLANAFLORO, ou seja, a mediaç~o entre a concepç~o teórica do
PLANAFLORO e a sua implantaç~o a nível dos atores sociais.
Todos os esforços dos aproximadamente 60 técnicos
(30 nas
Ger~ncias internas do SEPLANAFLORO e 30 nas Ger~ncias setoriais das
InstituiçOes) s~o consumidos no ritos idolátricos ao POA. Como seita,
esse carpo
técnico-burocrático
está
isolado
da
totalidade da
sociedade
de Rondônia. Seu rito de iniciaç~o é o aprendizado do
cabalismo
das metas anuais, atividades e orçamento. N~o é
de se
estranhar,
deveras, que as institu1.çôes denominadas "executoras"
sejam indiferentes --- por inúmeras outras razoes adicionais, a esse
exercício ''religioso"de se elaborar e acompanhar POAs. Mais ainda os
atores sociais~ em especial o empresariado.
As missôes do BIRD tem sistemàticBmente reafirmado a idolatria
ao POA e o MIR, por raz~es operacionais objetiv~s, enquanto executor
nacional
do empréstimo internacional,
necessita que as questOes
administrativo-financeiras fluam adequadamente. Assim, exigem POAs
el8borados
com maior rigor~ além dos demais documentos necessários
para a comprovaç~o dos gastos
e realizaç~o das metas físicas.
Constroe-se, por diferentes motivos, um movimento tautológico de
idolatria ao POA.
Nesse quadro, pouca efici~ncia terá a montagem de um sistema de
planejamento mais complexo com a introduç~o do Projeto Executivo, da
readequaç~o
dos POAs
por grandes
temas e n~o
por segmentos
institucionais, etc. A problemática
da mediaç~o entre a concepç~o
global do PLANAFLORO e a sua implantaç~o ao nível dos atares sociais
exige muito mais do que um aprimoramento do que aí está. Pressuporá
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alteraçôes
mediaç~o.

estruturais

substantivas

em

toda

a

concepç~o

dessa

A SEPLANAFLORO,
por diferentes
raz~es, encasulando-se
na
prática exclusivamente administrativa
nega o propósito
ideológico e
político do PLANAFLORO que é o confronto entre concepç~es de mundo.
Nesta dimens~o
a cooperaç~o
técnica do PNUD pouco
tem contribuido,
ora por falta de ambiente de trabalho na SEPLANAFLORO, ora por falta
de compreens~o
do caráter
de uma cooperaç~o técnica no âmbito de
proJetos
cujos
eixos
paradigmáticos
exigem sólidas
mudanças
comportamentais,
tanto das agências governamentais como dos atores
sociais direta ou indiretamentte beneficiários das açôes propostas.
Quando da elaboraç~o da proposta de Cooperaç~o Técnica ao PNUD
do PLANAFLDRO
várias
observaçôes,
de técnicos e dirigentes
do
PLANAFLORO e do PNUD, foram efetuadas, entre as quais se destacaram
alguns problemas a serem abordados pela cooperaç~o técnica:
-cooperar
para que o PLANAFLORO
seja um marco
referencial
desenvolvimento sustentável para o Estado de Rondônia;
-os beneficiários como destinatários fundamentais do PLANAFLORO;
-como superar o impasse institucional;
-como consolidar uma estratégia de implementaç~o e gerenciamento;
-a quest~o fundiária como condicionante de vários componentes
PLANAFLORO;
-como ampliar a participaç~o da sociedade civil no PLANAFLORO;
-como garantir a permanência dos objetivos do PLANAFLORO.

de

do

Essa problematizaç~o, portanto, n~o é nova. Já no Relatório da
Miss~o de Avaliaç~o do Projeto BRA/87/037 (1990, p.18) se observa que
''( ... )
o documento
02 sugere uma nova forma de intervenç~o do
POLONOROESTE,
onde se destaca a
participaç~o cada vez maior dos
agricultores, através de suas associaçôes, no planejamento e execuç~o
das aç~es a eles próprios dirigidas. Preconiza a ampliaç~o da base
social da intervenç~o
governamental,
como forma de aperfeiçoar a
coordenaç~o
e gerfnc1a do POLONOROESTE. Seis sistemas deveriam ser
criados
e/ou aperfeiçoados
com esse fim, a saber:
informaç~o,
programaç~o, monitoria, decis~o, execuç~o e avaliaç~o.''
A existência
de vários
aconselhamentos,
como os dois acima
referidos,
por exemplo,
colaboram para evidenciar
que as atuais
insufici@ncias
da SEPLANAFLORO
s~o de fundo estrutural
e n~o
meramente conjunturais ou fortúitas. ~ essa insufici~ncia estrutural
que
bloqueia a efetividade
do
PLANAFLORO,
tornando-o social,
institucional e politicamente insustentável.
Sem se desencadear um movimento permanente de reflex~o-aç~o
(práxis social das próprias instituiçees governamentais) que permita
a superaç~o da ideologia da predaç~o, n~o haverá qualquer perspectiva
de efetividade do PLANAFLORO. Isso pressupôe, portanto, a ruptura com
o ideário do Estado Autoritário Desenvolvimentista.
Se as reflex~es contidas neste documento s~o pertin.entes, o
PLANAFLORO
é, ao
mesmo
tempo que
um projeto
de empréstimo
internacional,
uma proposta ---ainda que com viés autoritário, que
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deseJa
repensar as relaçôes homem-natureza,
homem-etnias. Portanto,
se propôe
~ construir uma nova hegemonia. Nesta sentido n~o poderia
se ater~
como hoje está, ao exercício burocrático de administrar as
verbas liberadas.
3.3-Crise de realizaç~o das organizaçbes n~o-governamentais
Deixei-te na solid~o da vida
aguardando a hora. do ensaio geral
onde a'e m'à.os dadas dançaríamos
o samba do amor fraternal.
(Carvalho, H.M.)
O crescimento dos níveis de organizaç~o da sociedade civil
brasileira
foi bastante elevado até aproximadamente
1990. Algumas
áreas de atuaç~o, como a ambiental e étnica, alcançaram seu ápice de
mobilizaç~o e organizaç~o por volta de 1992, tendo em vista, entre
outros
fatSres, a realizaç~c da EC0-92. Toda~ia, após 1990,
com a
implantaç~o do Gov~rno Collor, e a acumulaç~o histórico-social
de
decepç~es
e derrotas políticas e sociais, n~o sómente
houve uma
reduç~o
relativa no
crescimento das organizaçhes
populares da
sociedade civil como~ também, um decréscimo na sua participaç~o na
vida
brasileira. Esse declínio de participaç~o pode ser interpretado
como Lima "anomia social 11•
Uma das caLlsas prováveis dessa "anomi~ das classes subalternas"
foi
(é)
"a ,:1us"ênc ia ou insuf ic i enc ia de um projeto de contrahegemon ia
..•
Entendo que a anomia é
uma situaç~o
de perda da
condiç~o de sujeito. As açhes dos
indivíuos necessàriamente n~o o
tornam suJeito da aç~o ••. " (Carvalho, 1992, p.12).

No caso particular de Rond8n1a, as organizaçbes populares n~ogovernamentais contribuíram significativamente para o crescimento da
consc1@ncia
ecológica, étnica e social n~o apenas da sociedade
rondoniense como, também, nacional. Mas, assim como em outras regi~es
do pais, elas sofreram as limitaçees conjunturais impostas pela crise
econ8mica,
social e política nacional. Nesse sentido, sua capacidade
de mobiliz~ç~o, organi~aç~o, crítica e proposiç~o foi debilitada. A
própria ''ideologiada predaç~o'', hegem8nica na sociedade rondoniense,
contribuiu
para o isolamento das proposiçôes mais consequentes com
relaç~o às relaç~es Estada-Sociedade e homem-natureza.
O SEPLANAFLORO,
induzido pelo BIRD,
ao privilegiar
as
organizaçôes
n~o-governamentais
como inst~ncia de representaç~o
social e popular operou pelo caminho mais fácil e, de certa forma,
burocrático:
buscou a mediaç~o institucional a nível central e não
diretamente os atares sociais. Isto n~o significa que as organizaç~es
populares. n~o-governamentais n~o devessem participar das diferentes
instâncias
decisórias e executivas do PLANAFLORO. Todavia, ao se
privilegiar
organizaç~es mediadoras se parte do pressuposto de que
elas s~o express~o legitima daqueles que representam. Ora~ n~o é esse
o
papel
das organizaçôes
n~o-governamentais:
representaç~o de
inter@sses.
As
organizaçOes
populares n~o-governamentais,
se
identificando com os inter~sses sociais, ecológicos, étnicos, etc.,
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lutam para a 5ua conc:retizaç~o contando, para tal, com maior ou menor
participaç~o
dos interessados diretos. Êntretanto, a participaç~o
popular na organizaç~o n~o é o critério básico de existincia
das
organizaçôes
n~o-governamentais
que defendem direitos denominados
"difusos".
É a própria
possibilidade histón.ca da
exist·~nc:iadesse
direito
que
dá raz~o à
luta
por ele, independentemente dos
beneficiários potenciais desses direitos estarem conscientes deles.
Na tímida perspectiva de obter alguma

popular

(via

SEPLANAFLDRO

participaç~o dem~crática
excluída
pelo modelo conceitua! do PLANAFLORO)
a
incorre em dois equivoc:os de fundo:

-primeiro,
considera as organizaçbes populares
como representaç~o de inter~sses;

n~o-governamentais

-segundo, n~o constroe,
pelas raz~es anteriormente expostas,
um
processo participativo
local onde n~o apenas os atores socialmente
beneficiários,
mas todas
as inst1tuiçôes
locais/regionais,
se
envolvam num processo de construç~o/reconstruç~o de um novo saber
capaz de se antepôr à "ideologia da predaç~o" e reafirmar os
pressupostos do PLANAFLORO.
Num contexto sócio-político onde as instituiçbes governamentais
federais,
seja formal ou seJa pràticamente, n~o
legitimam as
proposiç~es
do PLANAFLORO e onde as instituiçees governamentais
estaduais --- em sua maioria,
apenas se utilizam dos recursos
financeiros do PLANAFLORO mas n~o exercitam as concepçees por este
propostas,
n3o se
pode exigir
das organizaç~es populares n~ogovernamentais uma participaç~o efetiva e construtiva.
Independentemente
da
presença social
do PLANAFLORO
as
organizaçbes
populares n~o-governamentais
vivenciam dificuldades
institucionais,
além das já comentadas, que limitam sua participaç~o
técnico-cientifica
nas
instâncias
decisórias
do
PLANAFLORO.
Outrossim,
n~o deveria ser esta a contribu1ç~o maior de tais
organizaç~es mas, sim, a construç~o do processo de mediaç~o, ao nível
local, entre o modelo conceituai e a participaç~o dos atores sociais
direta ou indiretamente beneficários das açbes pretendidas
pelo
Plano.

'1
'

23
4-UM CAMINHO ENTRE CAMINHOS

4.1-A debilidade estrutural

do PLANAFLORO
Casca
oca
a cigarra
cantou-se

toda

(Bashô)
Do estudo sumàrio sobre o modelo conceitual e a gest•o técnica
do PLANAFLORO é possivel inferir as seguintes preocupaçôes:
-os
pressupostos teóricos e operacionais do PLANAFLORO n~o encontram
legitimaç~o ao nivel da sociedade de Rondônia. Isto é devido
aos
antagonismos
entre a proposta
de ordenamento
das
atividades
econômicos
e sociais determinados pelo PLANAFLORO
e a "ideologia da
predaç~o" hegemónica nessa sociedade;

-a via autoritária de concepçao e de efetivaç~o do PLANAFLORO, via a
SEPLANAFLORO, n~o contribui para a formaç~o de idéias e açbes (práxis
social)
capazes de democràticamente
se anteporem
à "ideologia
da
predcç~o";
-a
ausincia de unidade
de aç~o entre as instituiçbes
públicas dos
governos
federal e
o estadual,
com relaç~o aq~ propósitos
do
PLANAFLORO,
contribui decisivamente
para a desagregaç3o
ética e
técnico-cientifica
do setor público
facilitando,
por um
lado, a
desorganizaç~o
explicita da aç~o governamental (amplo senso) perante
os atores sociais e, por outro lado, a descrença
da soc~edade
na
possibilidade de uma nova relaç~o Estado-sociedade e homem-natureza;

-a

idolatria do POA esteriliza
o esforço
técnico-científico
e
administrativo
das ger~ncias
central
e setorial
do SEPLANAFLORO
proporcionando,
n~ pessoal
mobilizado,
a sensaç~o
da dedicaçâo
desperdiçada e, portanto, um intrínsico desencanto com o Plano;
-a aus~ncia de um sólido e descentralizado
programa de fo~maç~o
de
pessoal, tanto do setor público como dos atores sociais
beneficiados
pelo
PLANAFLORO
impede
um conhecimento
sistematizado
sobre
as
mudanças econ6micas, sociais, institucionais
e políticas necessárias
paras efetivaç~o do PLANAFLORO;
-enfim,
mas n~o finalmente, a n~o participaç~o massiva
dos atores
sociais em todas as fases de revis~o e implantaç~o do PLANAFLORO
contribui para o
isolamento
da SEPLANAFLORO
e o descrédito
na
construç~o
de uma proposta
de contra-hegemonia
à
''ideologia da
predaç~o" hoje dominante na sociedade rondoniense.
Em síntese, o PLANAFLORO apresenta incongrur@ncias estruturais,
tanto ao nível do seu modelo
conceitua! como no operacional, que o
tornam social, politica e institucionalmente insustentável.
Os organismos
internacionais
de financiamento
(BIRD) e de
cooperaç~o
técnica
tem suas missbes
ou
consultorias
técnicas
seriamente comprometidas --- no sentido de uma contribuiç~o
para a
efetividade do PLANAFLORO, na medida em que aceitam acriticamente as
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propostas
do PLANAFLORO.
Criou-se
um mito (alienante
e autoritário
como
todo mito)
no
seio
da
burocracia
governamental
de
que
o
PLANAFLORO~
entendido
como o projeto acordado entre BIRD e
o Govêrno
brasileiro,
n~o
é
par~ ser revisto,
em especial
seu modelo

conceitua!. Ora, por maior prud~ncia e parcimonia que se possa ter
com os "projetos especiais", no sentido de dar tempo ao
tempo para
que este remedie os
males menores, tudo leva a
crer,
caso as
ponderaç~es aqui apresentadas sejam pertinentes, que os males atuais,
de natureza estrutural,
só se agravar~o com o passar do tempo. Na
conjuntura atual~ n~o há tempo para o "tempo".
4.2-0 sol brilha, apesar da noite.
me pinga

A noite
Lima ess t re l
e passa.

e no olho

(P. Leminski)

A ética ambiental e étnica que inspira
o PLANAFLORO é
necessária n~o
sómente para Rond6nia como de maneira universal.
Inspira-se em val&res universais. Contudo, da
ética inspiradora à
proposiç~o operacional, como explicitado no PLANAFLORO, muito ruido
foi absorvido: ruidos de uma histórica recente autoritária, ruidos da
cultura institucional
tecnocrática, ruidos de percepç~es do real
empobrecidas pelo preconceito anti-social e anti-popular
.•. ruidos
que de t~o fortes ensurdeceram as pessoas para as complexas mudanças
havidas na sociedade brasileira e de Rondônia.
A proposiç~o das mudanças estruturais pressuporia estabelecer
cientificamente a
relaç~o problema-soluç~o (bes). Ao nível deste
estudo sumário só foi possível se constatar incongru@ncias tanto ao
nivel da pertin~ncia histórica do modelo conceituai como da mediaç~o
técnica entre esse modelo conceitua! e os atores sociais,
expressa
pela SEPLANAFLORO.
Para que propostas de sol~çbes sejam encaminhadas
se requereria maior profundidade nos estudos. No limite, à guisa de
inst1gaç~o à reflex~o,
os seguintes encaminhamentos
podem ser
aventados:
-reavaliar o
grau de "normc1tividade" (zoneêlmento, modelos de
produç~o, demarcaç~o de unidades de conservaç~so, fiscalizaç~o, etc)
a
partir de um confronto entre o deseJável teôricamente e o que a
sociedade atual, considerada a correlaç~o de forças presentes~ pode
absorver;
-alterar integralmente a relaç~o entre as instituiç~es públicas e os
atores sociais no sentido de se construir um processo participativo
de baixo para cima;
-repensar as relaçbes inter-institucionais do governo federal com o
estadual de
forma a se obter um patamar
mínimo de prática
institucional conJunta no sentido de superar as fortes contradiçbes
conceituais e operacionais entre as instituiçbes hoje existentes;
-criar mecanismos de mediaç~o entre o modelo
instituiçôes "execL1toras
inteiramente distinto

conceitual
dos POAs.
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significa separar operacionalmente
a gest~o administrativa da gest~o
"conceitL1al''ou dos conteúdos (lembrar que o PLANAFLORO
é, antes de
tudo, uma
proposta de mudanças de comportamento, processos);
-mudar a natureza da Cooperaç~o Técnica do PNUD. N~o há na atualidade
uma estratégia de cooperaç~o. Os consultores n~o se constituem nem em
estrategistas
nem em executores.
Considerando-se a
natureza do
PLANAFLORO a Cooperaç~o Técnica do PNUD deveria ser de dois níveis:
estrategistas relacionados
com a temática da
formaç~o de
recursos
humanos num processo participativo
(educadores) e especialistas ao
nível
de
formulaç~o
de
modelos
conceituais
--e
sua
operacionalizaç~o, nas áreas fundamentais do PLANAFLORO;
-estudar
a descentralizaç~o
operacional do PLANAFLORO
para nível
regional,
no qual se ajustariam
os modelos conceituais
global e
setoriais para a regi~o em apreço.
O aspecto mais relevante,
do ponto de vista da efetividade
operacional do PLANAFLOR,
residirá na capacidade que a SEPLANAFLORO,
via suas ger@ncias setoriais, apresente para:
a-capacitar os
quadros técnicos
"e>:ecutoras" para:
-compreender
universo conceitua!
po 1 í ti ca) ;

e
e

e administrativos

das instituiçôes

incorporar,
na cultura
organizacional,
o
proposicional
do PLANAFLORO (sustentabilidade

-implantar, ao nível da base operacional --- relaç~o direta com
os atores sociais,
uma
prática institucional coerente
com a
concepçâo
do PLANAFLORO
das relaçhes Estado-Sociedade
e homemnatureza (sustentabilidade institucional de base);
-implantar um processo participativo dos atores sociais de
forma a se obter um movimento permanente de construç~o e reconstruç~o
dos propósitos do PLANAFLORO (sustentabilidade social);
-criar mecanismos técnicos por instituiç~o, em funç~o do seu
objeto de aç•o, que permitam a integraç~o, numa matriz institucional
coerente (coer~ncia interna)
dos diversos programas governamentais
sejam de financiamento externos sejam de ac8rdos com as instituiçbes
de âmbito federal (sustentabilidade inter institucional).
b-estruturar um sistema de
acompanhamento, controle e avaliaç~o
permanentes (por exemplo, através da metodologia da práxis)~ ao nível
da
base institucional, juntamente
com os atores sociais envolvidos
nas suas atividades-fim;
e-estabelecer foruns permanentes (enquanto prática sistemática) de
reflex~o e aconselhamento,
ao nível municipal e regional
(intraestadual),
que permita a formaçâo de um pensamento hegem6nico com
relaç~o ao paradigma teórico --- e sua pertin@ncia econSmica, social
e política, do PLANAFLORO.

------
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