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BATISTA, Israel Xavier. Regime de informação e mediação nas políticas de 

desenvolvimento sustentável em Rondônia: participação e compartilhamento de poder entre 

o Estado e as organizações da sociedade civil. 2021. 233f. Tese (Doutorado em Ciência da 

Informação) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

RESUMO 

 

Esta tese analisa a aplicação dos conceitos de regime de informação e mediação no contexto da 

implementação de políticas direcionadas ao desenvolvimento sustentável no estado de 

Rondônia. Propôs-se, nesse sentido, a verificar como se instaurou, se consolidou e se modificou 

o regime de informação em torno dessas políticas, bem como quais as estratégias utilizadas para 

a realização das mediações da informação com a sociedade. Buscou-se, para tanto, identificar 

e analisar os atores sociais, os dispositivos, os artefatos de informação e os contextos 

econômico, social, cultural e político em que o regime de informação foi criado, consolidado e 

alterado. As concepções de regime de informação e mediação são exploradas considerando a 

discussão sobre política e poder presentes nos dois conceitos, quando aplicados às informações 

sobre o desenvolvimento sustentável em Rondônia. Abordam-se as mediações a partir da 

aproximação dos conceitos de redes primárias e secundárias e mediação explícita e implícita, 

bem como na perspectiva gramsciana de hegemonia, em que se discute a noção de 

compartilhamento do poder de decisão. Para viabilizar a pesquisa, foram coletados dados, 

mapas e documentos disponíveis em arquivos de órgãos públicos e privados. A análise do 

material obtido permitiu concluir que são válidas as hipóteses e as categorias utilizadas, 

evidenciando os atores, o conjunto de normas, regras e governança, os artefatos e as ações de 

informação, bem como as mediações existentes no processo, incluindo o compartilhamento de 

informações e de conhecimento entre os atores do regime de informação do desenvolvimento 

sustentável em Rondônia.     

 

Palavras-chave: Regime de Informação. Mediação. Desenvolvimento Sustentável. Práticas 

informacionais. Participação social. PLANAFLORO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BATISTA, Israel Xavier. Information and mediation regime in sustainable development 

policies in Rondônia: participation and power sharing between the State and civil society 

organizations. 2021. 233f. Thesis (Doctorate in Information Science) – School of 

Communications and Arts, University of São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

To analyze the application of the concepts of information and mediation regime in the context 

of the implementation of policies aimed at sustainable development in the state of Rondonia. It 

was proposed to verify how the information regime was established, consolidated and modified 

around these policies, as well as to verify which strategies were used to carry out the information 

mediations with society. The aim was to identify and analyze the social actors, the devices, the 

information artifacts and the economic, social, cultural and political contexts in which the 

information regime was created, consolidated and altered. The conceptions of the information 

and mediation regime are explored considering the discussion on politics and power present in 

the two concepts, when applied to information on sustainable development in Rondonia state. 

Mediations are approached from the approximation of the concepts of primary and secondary 

networks and explicit and implicit mediation, as well as from the gramscian perspective of 

hegemony, where the notion of sharing decision-making power is discussed. Data, maps and 

documents available in public and private organ archives were collected in order to make the 

research possible. The analysis of the material obtained allowed us to conclude that the 

hypotheses and categories used are valid, highlighting the actors, the set of norms, rules and 

governance, the artifacts and the actions of information, as well as the mediations existing in 

the process, including information and knowledge sharing among actors of the sustainable 

development information regime in Rondonia. 

 

Keywords: Information Regime. Mediation. Sustainable development. Informational practices. 

Social participation. PLANAFLORO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BATISTA, Israel Xavier. Régimen de información y mediación en políticas de desarrollo 

sostenible en Rondônia: participación y reparto de poder entre el Estado y las organizaciones 

de la sociedad civil. 2021. 233f. Tesis (Doctorado en Ciencias de la Información) - Facultad de 

Comunicaciones y Artes, Universidad de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

 

RESUMEN 

 

Analiza la aplicación de los conceptos de régimen de información y mediación en el contexto 

de la implementación de políticas orientadas al desarrollo sostenible en el estado de Rondônia. 

Se propuso verificar cómo se estableció, consolidó y modificó el régimen de información en 

torno a estas políticas, así como verificar qué estrategias se utilizaron para realizar mediaciones 

de información con la sociedad. Buscamos identificar y analizar los actores sociales, los 

dispositivos, los artefactos de información y los contextos económicos, sociales, culturales y 

políticos en los que se creó, consolidó y cambió el régimen de información. Los conceptos de 

régimen de información y mediación se exploran considerando la discusión sobre política y 

poder presente en los dos conceptos, cuando se aplica a la información sobre el desarrollo 

sostenible en Rondônia. Las mediaciones se abordan desde la aproximación de los conceptos 

de redes primarias y secundarias y mediación explícita e implícita, así como en la perspectiva 

gramsciana de la hegemonía, donde se discute la noción de compartir el poder de decisión. Para 

viabilizar la investigación, se recopilaron datos, mapas y documentos disponibles en archivos 

de organismos públicos y privados. El análisis del material obtenido permitió concluir que las 

hipótesis y categorías utilizadas son válidas, evidenciando los actores, el conjunto de normas, 

reglas y gobernabilidad, los artefactos y acciones de información, así como las mediaciones 

existentes en el proceso, incluyendo el intercambio de información y conocimientos entre los 

actores del régimen de información sobre desarrollo sostenible en Rondônia. 

 

Palabras clave: Régimen de información. Mediación. Desenvolvimiento sustentable. Prácticas 

informativas. Participación social. PLANAFLORO. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nesta tese, discute-se a aplicação do conceito de regime de informação no contexto da 

elaboração e implementação do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico do Estado de 

Rondônia (ZSEE) e a implantação de um modelo de desenvolvimento focalizado na 

sustentabilidade econômica, social e ambiental para o estado, tendo como base o zoneamento. 

O ZSEE transformou-se no principal instrumento de planejamento de Rondônia, a partir de 

1988, e suas informações serviram para orientar o poder público e a sociedade visando ao seu 

desenvolvimento. Com base no ZSEE, foi elaborado e implantado o Plano Agropecuário e 

Florestal de Rondônia (PLANAFLORO), um projeto concebido tendo como base uma 

concepção de desenvolvimento sustentável.  

Analisa-se, nesse sentido, o sistema de informação do zoneamento de Rondônia, 

considerando como as informações foram produzidas, organizadas, armazenadas, 

disponibilizadas e como estão sendo usadas. Além disso, descreve-se o arranjo social construído 

para a implantação do Zoneamento Socioeconômico-ecológico de Rondônia (ZSEE) e do 

desenvolvimento sustentável, utilizando-se os conhecimentos do campo da Ciência da 

Informação, via concepções de regime de informação e mediação de informações.   

As preocupações com os problemas ambientais e o desenvolvimento sustentável 

ganharam corpo no estado de Rondônia na década de 1980, em função das críticas direcionadas 

ao governo federal, ao Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD      

(Banco Mundial) e ao governo de Rondônia, por terem promovido a ocupação desordenada e 

predatória do espaço territorial, o que resultou em desmatamento acelerado, invasões de 

reservas ambientais e terras indígenas, culminando com a violação de direitos das populações 

indígenas extrativistas, ribeirinhas, pescadores artesanais, quilombolas e pequenos agricultores 

familiares da região. Essas críticas foram realizadas por organismos internacionais, 

principalmente os relacionados às questões ambientais, como a Organização das Nações Unidas 

(ONU), por meio do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), e por 

organizações não governamentais nacionais e internacionais, direcionadas a programas 

especiais de investimento do tipo Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da 

Amazônia (POLAMAZÔNIA) e Programa de Desenvolvimento Integrado do Noroeste do 

Brasil (POLONOROESTE) (RONDONIA, 2002a). É importante assinalar que esses programas 

foram concebidos e implantados em um contexto de autoritarismo dos governos militares no 

Brasil, sem que a sociedade participasse e pudesse influenciar nas decisões para que elas 

atendessem da melhor forma possível aos seus interesses. 
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Os impactos negativos das ações desenvolvidas no âmbito desses programas sobre o 

meio ambiente foram evidenciados pela pressão exercida sobre as populações indígenas, 

populações tradicionais1 e pequenos agricultores familiares, principalmente, pela degradação 

das florestas do estado de Rondônia, que ganharam visibilidade devido ao contexto político-

ideológico da preparação da Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio-

92). Visando a minimizar esses problemas, principalmente os originados ou potencializados 

pelas ações do POLONOROESTE, os governos estadual e federal lançaram o Plano 

Agropecuário e Florestal de Rondônia (PLANAFLORO), no final da década de 1980, com o 

objetivo de implementar o desenvolvimento sustentável no estado. 

O PLANAFLORO apoiou-se no zoneamento, como instrumento de planejamento, para 

disciplinar a ocupação do espaço territorial e o uso dos recursos existentes no estado, 

reorientando os mecanismos de incentivos governamentais ao setor privado, as políticas 

públicas e os investimentos privados. Além desses aspectos, foram criadas mais de quarenta 

Unidades de Conservação (UCs) e Reservas Extrativistas (RESEX) e de Rendimento 

Sustentável (RDS), bem como um subprograma destinado à proteção das terras indígenas no 

estado. 

O zoneamento e o PLANAFLORO são, assim, fruto de um contexto de críticas e de 

pressão da sociedade, principalmente daqueles setores que compartilhavam uma visão de 

desenvolvimento sustentável; da necessidade do estado em acessar os recursos do 

PLANAFLORO junto ao BIRD; da participação da sociedade civil, por meio das Organizações 

Não Governamentais (ONGs) e das entidades representativas dos movimentos sociais que 

atuam em Rondônia; e da presença do Banco Mundial financiando projetos em Rondônia, que, 

em função das críticas relacionadas aos problemas socioambientais causados pelo 

POLONOROESTE, passou a considerar a questão da sustentabilidade econômica, social e 

ambiental na concepção do PLANAFLORO.  

A sociedade civil rondoniense, por meio de suas organizações, começava a cobrar por 

participação nas decisões das políticas governamentais e exigia que se criassem canais de 

participação junto ao poder público estadual e aos órgãos públicos federais sediados em 

Rondônia, responsáveis pela implantação das políticas públicas, visando a redefinir o modelo 

de desenvolvimento existente no estado. Nesse sentido, lutava para garantir a participação nas 

                                                             
1 Na Amazônia o termo “populações tradicionais” inclui índios, seringueiros, ribeirinhos, pescadores artesanais e 

quilombolas. Neste trabalho as populações indígenas são tratadas separadamente das demais, para registrar que 

os povos indígenas já estavam na região quando os grupos populacionais não indígenas a ocuparam e povoaram. 
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instâncias decisórias do PLANAFLORO e do zoneamento, colocando-se como instituição 

mediadora dos interesses dos movimentos sociais não alinhados aos interesses do capital 

privado e do Estado, defendendo que se discutisse e aprovasse o zoneamento e a concepção de 

desenvolvimento sustentável, como aponta esta pesquisa.  

Os movimentos sociais em Rondônia, no período aqui estudado, tendo como pauta a 

questão da sustentabilidade, organizaram-se em torno do Fórum das ONGs,  formando uma 

rede, e exerceram papel fundamental nesse processo. Os movimentos sociais aqui podem ser 

entendidos da maneira definida por Marteleto, Ribeiro e Guimarães (2002, p. 73), como sendo 

as formas de ações coletivas relacionadas aos contextos histórico-sociais nas quais se inserem, 

“[...] como uma rede de interações informais, composta por uma pluralidade de indivíduos, 

grupos, organizações engajados em conflito político ou cultural, com base numa identidade 

coletiva comum”. Dentre os diversos significados de rede, Marteleto (2001, p. 72) destaca os 

seguintes:  

 

sistema de nodos e elos; uma estrutura sem fronteiras; uma comunidade não 

geográfica; um sistema de apoio ou um sistema físico que se pareça com uma árvore 

ou uma rede. A rede social, derivando deste conceito, passa a representar um conjunto 

de participantes autônomos, unindo ideias e recursos em torno de valores e interesses 

compartilhados.  

 

A mediação da informação é tratada nesse contexto de forma a evidenciar as 

características das redes formadas a partir das relações entre os atores sociais, os artefatos e os 

dispositivos de informação pertencentes ao regime de informação e, principalmente, 

destacando-se a participação das organizações da sociedade civil, como espaço de construção 

de contra-hegemonias e de consensos, com base na produção e circulação da informação. No 

âmbito do PLANAFLORO e visando à elaboração do zoneamento, foram realizados estudos 

dos meios físico, biótico e socioeconômico de todo o território estadual. As informações obtidas 

foram incorporadas a uma base de dados georreferenciada, com o objetivo de orientar o 

desenvolvimento sustentável, sendo usadas pelos órgãos públicos responsáveis pela 

implementação de políticas e pela sociedade para orientar os investimentos privados.  

Nesse contexto, esta pesquisa busca entender como os atores sociais intervêm no 

contexto do regime de informação do ZSEE e na implantação do desenvolvimento sustentável 

em Rondônia, desenvolvendo ações de informações, desde a geração, passando pela 

organização, o compartilhamento e o uso das informações, por meio da utilização de 

dispositivos e artefatos de informação, em um processo interativo de intercâmbio de 

informações, caracterizado pela mediação da informação. As duas perspectivas, regime de 
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informação e mediação da informação, são exploradas a partir da proposta de se considerar a 

discussão sobre política e poder presentes na concepção desses conceitos, quando aplicados às 

informações do ZSEE e do desenvolvimento sustentável em Rondônia, apoiando-se, 

principalmente, no que propõem Braman (2004a), Frohmann (1995), González de Gómez 

(1999; 2002; 2003a; 2003b; 2007; 2012), no que se refere ao conceito regime de informação, e 

Marteleto e Ribeiro (2001), Martins (2014) e Martins e Marteleto (2019), em relação ao de 

mediação da informação.  

Analisar essa realidade à luz dos conceitos de regime de informação e mediação da 

informação é importante para a compreensão do arranjo social construído no estado para 

elaboração e implantação do ZSEE e da política de desenvolvimento sustentável iniciada no 

final dos anos 1980 em Rondônia. Regime de informação e mediação da informação, cabe 

considerar, tratam de política, poder e dominação, de artefatos tecnológicos relacionados à 

informação e à comunicação. Assim, as abordagens de Frohmann (1995) e González de Gómez 

(1999; 2007), mostrando que um regime de informação é constituído por uma rede de elementos 

heterogêneos, em que se incluem grupos, práticas, interesses, instrumentos, artefatos científicos 

e tecnológicos, são fundamentais para o desenvolvimento desta pesquisa. 

A inclusão das concepções de Gramsci, principalmente a noção de hegemonia, na 

perspectiva da questão do poder, é muito importante, pois entende-se que essa abordagem é a 

mais apropriada para a compreensão do embate entre o Estado e a sociedade civil  na busca pela 

efetivação das ações desenvolvidas em torno do desenvolvimento sustentável em Rondônia, 

pois, como afirmam Mattelart e Mattelart (2004, p. 98), “a noção de hegemonia rompe com a 

ideia de um poder vertical, um poder não negociado e sobretudo não negociável”. 

Na perspectiva adotada para a realização da pesquisa, faz-se um recorte temporal para 

a análise desse processo e considera-se o período que se inicia na segunda metade da década de 

1980 até 2002, quando se elabora e aprova o zoneamento e se implementa o 

PLANAFLORO. Nesse período, procura-se investigar como o regime de informação do 

desenvolvimento sustentável em Rondônia é instituído e se estabiliza. Com a conclusão da 

segunda aproximação do ZSEE, em 2000, e com o encerramento do PLANAFLORO, em 2002, 

entende-se que há uma modificação na disputa nos níveis da política e do poder, bem 

como na forma de mediação, com a dissolução das instâncias de deliberação que garantiam a 

participação da sociedade civil, sobretudo dos setores da sociedade civil que representam os 

segmentos populares. 

Assim, tomando-se como base os elementos até aqui apresentados, que provocam 

reflexões e orientam a pesquisa sobre o problema em investigação e considerando que, no 
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processo de surgimento e estabilização de um regime de informação, os diferentes atores sociais 

precisam desenvolver práticas informacionais e relações sociais em torno de temas de seus 

interesses, as quais estão vinculadas ao exercício de poder, formulamos as seguintes questões 

de pesquisa:  Que práticas informacionais ocorrem e como se estabelecem as relações sociais 

no processo de discussão e implantação do zoneamento e do desenvolvimento sustentável em 

Rondônia? Quais as estratégias de gerenciamento das informações que o Estado vem adotando 

atualmente visando à preservação ambiental, à proteção das unidades de conservação e das 

áreas protegidas, que eram os objetivos do modelo de desenvolvimento adotado a partir do final 

dos anos 1980? Que estratégias de mediação o Estado utiliza hoje para fazer com que as 

informações geradas e mantidas em seus bancos de dados sejam distribuídas para uso da 

sociedade?  

Visando a responder essas indagações , apresentam-se duas hipóteses de trabalho:  1) a 

participação das ONGs e de movimentos sociais representantes da sociedade civil foi 

fundamental para o surgimento e estabilização de um regime de informação no processo de 

discussão e implantação do zoneamento e do desenvolvimento sustentável em Rondônia, 

desenvolvendo práticas informacionais e relações sociais vinculadas ao exercício do poder; 2) 

o arranjo social que permitiu o consenso em torno do zoneamento e do desenvolvimento 

sustentável em Rondônia foi modificado com a saída do Banco Mundial do estado e do 

enfraquecimento das ONGs na gestão da política de desenvolvimento, favorecendo a concepção 

de crescimento econômico predatório representado pelo empresariado do agronegócio, em 

detrimento da concepção de viés mais conservacionista baseada no ZSEE e no PLANAFLORO. 

A pesquisa tem como objetivo geral verificar como se instaura e se consolida o regime 

de informação em torno da política de desenvolvimento sustentável em Rondônia, tendo como 

base o Zoneamento Socioeconômico-ecológico (ZSEE), bem como verificar quais as 

estratégias utilizadas para realizar a mediação da informação com a sociedade.  

Daí, emergem os seguintes objetivos específicos deste estudo: 

1) identificar os atores sociais envolvidos no processo de institucionalização do 

ZSEE, do PLANAFLORO e na tentativa de implementação do desenvolvimento 

sustentável em Rondônia, destacando as contribuições desses atores nesse 

processo; 

2) identificar e analisar os dispositivos de informação existentes, considerando o 

conjunto de mecanismos normativos e regulatórios que tratam da geração, 

organização e compartilhamento da informação.  



22 
 

 

3) identificar os artefatos de informação utilizados para produção, processamento, 

armazenamento, transmissão e uso das informações; 

4) analisar o ambiente sociocultural existente nas décadas de 1980 e 1990, e 

posteriormente a esse período, que permitiu a construção de um arranjo social a 

partir da relação do Estado com a sociedade civil, relatando os processos de 

lutas, de conflitos e de consensos estabelecidos entre grupos sociais com 

diferentes interesses, discursos e ideologias, bem como analisar as modificações 

desse arranjo ocorridas ao longo do tempo. 

No desenvolvimento da pesquisa, busca-se fazer um mapeamento referente ao tema 

abordado, com o propósito de detalhar as características do regime de informação e da 

mediação da informação referentes ao contexto sociocultural em que se elaborou o ZSEE, 

responsável pela alteração da concepção de desenvolvimento socioeconômico adotado no 

estado de Rondônia. Para esse detalhamento, analisa-se como se deu a mediação da informação 

na perspectiva do regime de informação, a fim de compreender o arranjo social construído, 

observando-se os aspectos políticos referentes ao poder e à dominação.  

Nesse contexto, busca-se detalhar a participação da sociedade civil, procurando 

evidenciar sua importância nesse processo, seguindo as indicações de Marteleto e Ribeiro 

(2001, p. [4]), quando afirmam que as organizações da sociedade civil se fazem representar 

“[...] por uma variedade de atores sociais e formas de organizações que experimentam modos 

de pensar e de agir inovadores, se comparados àqueles vigentes no nosso quadro institucional 

tradicional”. Destacam, também, o papel dessas organizações na mediação dos interesses da 

sociedade junto aos organismos públicos, assim como sua contribuição na produção e no 

compartilhamento de conhecimento, pois elas desenvolvem 

 

[...] mecanismos de fortalecimento da participação popular junto nas esferas 

governamentais, redimensionando as práticas políticas dos agentes internos e externos 

dos movimentos populares, agregando novos parâmetros de interlocução e 

participação popular na gestão pública, de produção de conhecimentos de forma 

compartilhada, e de promoção de espaços de comunicação formais e informais 

(MARTELETO; RIBEIRO, 2001, p. [4-5]). 

 

Acredita-se que esta pesquisa possa contribuir para o debate sobre a construção de um 

regime de informação e as formas de mediação da informação de um modo geral, bem como 

para compreender sua expressão no contexto do ZSEE e do modelo de desenvolvimento 

sustentável em Rondônia.  

Importante considerar que muitos dos aspectos abordados neste trabalho foram vividos 

pelo pesquisador como representante da Fundação Universidade Federal de Rondônia na 
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Comissão Técnica de Zoneamento, responsável por acompanhar a elaboração do ZSEE-RO, 

tendo sido coordenador da referida comissão, e como consultor do Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD), para acompanhar as políticas desenvolvidas no âmbito do 

PLANAFLORO.  

De forma resumida, a seguir, apresentaremos a composição da tese, cujos capítulos 

foram desenvolvidos em consonância com as questões de pesquisa, as hipóteses e os objetivos 

propostos. Nesta Introdução, contextualiza-se o tema, são apresentadas as questões de pesquisa, 

as hipóteses, os objetivos, os pressupostos, o campo de pesquisa e as justificativas para o estudo.  

No capítulo seguinte, é apresentada a revisão da literatura que fundamenta e orienta a 

pesquisa. Este segundo capítulo subdivide-se em três tópicos. O primeiro deles aborda o 

conceito de regime de informação no contexto da economia política da informação, 

principalmente esboçando as concepções desenvolvidas por Sandra Braman, Bernd Frohmann 

e Maria Nélida González de Gómez. Fala também das pesquisas desenvolvidas por Cláudia 

Delaia (2008), Carvalho (2009), Santos (2014) e Magnani e Pinheiro (2011), trabalhos que 

operacionalizam o conceito de regime de informação em contextos específicos, servindo como 

orientação prática para esta pesquisa. O segundo enfatiza a mediação da informação no contexto 

de um regime de informação, analisando as ações de informação que ocorrem no regime de 

informação, considerando os atores sociais, os dispositivos e os artefatos tecnológicos. Aborda, 

ainda, a mediação da informação numa perspectiva gramsciana, enfatizando a relação dialética 

e orgânica entre estrutura e superestrutura e os conceitos nucleares em Gramsci, como 

hegemonia, sociedade civil, sociedade política e Ideologia. Trata, também, do caráter mediador 

das ONGs no campo da sociedade civil, pois estas buscam o fortalecimento da participação 

popular na gestão pública, contribuindo para a produção e a circulação de informações de forma 

compartilhada. O terceiro tópico, por sua vez, trata do desenvolvimento sustentável na 

perspectiva da economia política da informação, tema importante porque as informações aqui 

discutidas referem-se ao ZSEE como instrumento de planejamento para implementação de um 

modelo de desenvolvimento sustentável para Rondônia. 

A metodologia utilizada na pesquisa é apresentada no segundo capítulo, no qual se 

descrevem os procedimentos metodológicos, a coleta de dados, o campo de pesquisa, as etapas 

do procedimento de análise das informações obtidas, para validação das questões de pesquisa 

e das hipóteses levantadas. As categorias analíticas utilizadas são as que caracterizam um 

regime de informação esboçadas no referencial teórico: atores sociais, dispositivos, artefatos e 

ações de informação, observando-se a relação entre esses elementos no contexto sociocultural 

em que ocorre o regime de informação. As práticas informacionais e relações sociais 
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desenvolvidas pelos atores sociais no regime de informação e na mediação das informações são 

analisadas utilizando-se o método dialético, como definido por Leandro Konder (2008, p. 7-8), 

quando afirma que dialética “é o modo de pensarmos as contradições da realidade, o modo de 

compreendermos a realidade como essencialmente contraditória e em permanente 

transformação”. 

No terceiro capítulo, faz-se um breve histórico da ocupação do espaço geográfico e o 

uso dos recursos naturais do estado de Rondônia e discorre-se sobre a organização dos setores 

populares da sociedade civil rondoniense entre meados da década de 1980 e início da década 

de 1990. 

No quarto capítulo, são apresentados os resultados da pesquisa e a análise das 

informações, com base no referencial teórico e na metodologia, observando-se as categorias 

analíticas apresentadas. As informações coletadas foram organizadas de acordo com o modelo 

do regime de informação, buscando identificar os contextos socioculturais envolvidos, os atores 

sociais, os dispositivos, os artefatos e as ações de informação, assim como as relações existentes 

entre esses elementos. O capítulo é dividido em cinco itens: o primeiro trata da instituição do 

regime de informação; no segundo, identificam-se os atores e apresenta-se um breve perfil, 

destacando a participação de cada um deles no regime de informação; em seguida, no terceiro 

item, discorre-se sobre os dispositivos de informação, considerando o conjunto de normas, de 

regras e governança; no quarto, abordam-se questões relativas aos artefatos de informação, 

como materiais de armazenamento, processamento e de transferência de dados e informações; 

e, no quinto e último item, discorre-se sobre os contextos econômico, social, cultural e político 

no processo consolidação e modificação do regime de informação. 

Por fim, são apresentadas as considerações finais sobre a pesquisa, evidenciando a 

participação da sociedade civil no processo de criação e consolidação do regime de informação 

do ZSEE e implementação do desenvolvimento sustentável em Rondônia, seguidas das 

referências. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo, abordamos alguns aspectos do referencial teórico utilizado no campo da 

Ciência da Informação relacionados aos conceitos de regime de informação, mediação da 

informação e políticas públicas, principalmente políticas de desenvolvimento socioeconômico 

e ambiental. Com relação à concepção de regime de informação, buscam-se destacar suas 

características, a partir dos elementos que o compõem (atores sociais, dispositivos e artefatos 

de informação) e das redes sociocomunicacionais formadas a partir das práticas informacionais 

(ações de informação) desenvolvidas pelos atores estatais e não estatais, constituídas como 

resultado de conflitos, bem como de negociações e de consensos, o que leva à estabilização e 

desestabilização dos regimes. A linha teórica adotada com base na revisão da literatura é 

construída a partir de contribuições de Bernd Frohmann (1995), Sandra Braman (2004a; 

2004b), González de Gómez (1999, 2002, 2003a, 2003b, 2007, 2008, 2012a, 2012b), quanto à 

concepção do regime de informação; Magnani e Pinheiro (2011), Delaia (2008), Santos e 

González de Gómez (2014) e Carvalho e Pinheiro (2010) são referências relativas à aplicação 

do conceito em contextos específicos.  

O capítulo aborda também o processo de mediação da informação no contexto de um 

regime de informação, enfatizando as mediações explícitas e implícitas, conceitos 

desenvolvidos por Almeida Junior (2009), relacionando-os aos de redes primárias e 

secundárias, trabalhados por González de Gómez (1999), definindo as práticas desenvolvidas 

pelos atores sociais relacionadas às ações que constituem as etapas de produção, organização e 

disseminação da informação.  

Trata, também, da ação das ONGs, ao realizarem um trabalho de mediação 

informacional, tendo em vista combinarem ações pretendendo elevar a consciência das pessoas 

de classes populares sobre a realidade de exclusão social em que vivem e ações de assessoria 

mais ampla, objetivando instrumentalizar esses segmentos da sociedade de modo a participarem 

das decisões relativas à elaboração e implantação de políticas públicas, de forma a melhorar as 

condições de vida da população. Nesse aspecto, discute-se a questão da luta pela hegemonia, 

na perspectiva gramsciana, destacando o processo contraditório entre a afirmação das 

concepções de mundo das classes dirigentes por meio da hegemonia e as concepções de mundo 

contra-hegemônicas das classes subalternas. 
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2.1 Considerações sobre o conceito de regime de informação 

 

O conceito de regime de informação tem sido construído e aplicado dentro da Ciência 

da Informação (CI) no âmbito da subárea economia política da informação, destacando-se os 

trabalhos desenvolvidos por Frohmann (1995) e Braman (2004a; 2004b), entre outros, que 

buscam “[...] integrar as dimensões regulatórias, econômicas, tecnológicas, sociais e culturais 

ao entendimento dos fenômenos informacionais” (ARAÚJO, 2014, p. 65). Além disso, Araújo 

pontua que os estudos que utilizam a concepção de regime de informação procuram analisar a 

forma como [...] as práticas e os fluxos organizacionais são atravessados de formas distintas 

pelas dimensões políticas, econômicas, culturais, históricas e institucionais dos vários países e, 

dentro deles, das várias comunidades que produzem e que usam informação” (ARAÚJO, 2010, 

p. 101). 

Alguns pesquisadores trabalham no constructo do conceito de Regime de Informação, 

como Bernd Frohmann (1995), Sandra Braman (2004a; 2004b) e Maria Nélida González de 

Gómez (1999, 2002, 2003a, 2003b, 2007, 2008, 2012a, 2012b). Braman (2004a) aborda um 

regime global emergencial de política de informação, envolvendo atores estatais e não estatais. 

Para ela, os regimes envolvem uma rede complexa de atores, atividades e recursos, em um 

quadro normativo e institucional, no contexto de um Estado informacional, e suas relações com 

os ordenamentos tecnológicos e econômicos internacionais contemporâneos.  

O regime de informação envolve governo, governança e governamentalidade, assim 

definidos: a) governo: são as instituições, regras e práticas formais de entidades geopolíticas 

com base histórica; b) governança: são as instituições formais e informais, regras, acordos e 

práticas de atores estatais e não estatais; e c) governamentalidade, que é o contexto cultural e 

social de quais modos de governança surgem e pelas quais elas são sustentadas (BRAMAN, 

2004a). 

Nessa perspectiva, como resultado da combinação de todos esses elementos, de maneira 

articulada,  

 

um regime está maduro quando suas características são explícitas e aceitas 

consensualmente por todas as partes no regime. Na fase emergente de um regime, no 

entanto, algumas características permanecem implícitas e / ou ainda podem ser 

contestadas. 

Recursos explícitos do regime emergente de política global de informações que são 

consensualmente aceitos incluem a transparência como objetivo de política, a adição 

de redes a mercados e organizações como estruturas sociais que necessitam de 

regulamentação e a aceitação de responsabilidade compartilhada pela governança 

entre os setores público e privado (BRAMAN, 2004a, p. 32, tradução nossa).  
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Um regime de política de informação seria uma estrutura internacional normativa e 

reguladora, um dispositivo organizador que conduz à convergência de expectativas em relação 

a princípios, normas, regras e procedimentos em áreas específicas (BRAMAN, 1989). Sandra 

Braman (1995), assim como Bernd Frohmann (1995) e González de Gómez (1999), desenvolve 

a concepção de regime de informação abordando as relações entre política, informação e poder, 

alcançando o domínio da cultura, da política e da economia. Nesse sentido, ela afirma 

 
compreender as políticas de informação e comunicação como poder é particularmente 

importante no ambiente atual, porque houve uma mudança qualitativa no nível de 

dependência das tecnologias da informação e no grau em que as atividades são 

informacionais (Braman, 1990, 1993). A regulamentação nesse domínio passou a 

dominar a cultura política e econômica (BRAMAN, 1995, p. 4, tradução nossa). 

 

Assim, o poder informacional controla comportamentos, manipulando as bases 

informacionais de materiais, instituições e símbolos, tornando-se, além de visível, dominante. 

Assim, o interesse em muitas das atividades de informação passa de um nível técnico para um 

nível político, pelo reconhecimento do poder da informação (BRAMAN, 2004a). 

Já Frohmann (1995), preocupado com uma base teórica para estudos de política de 

informação, desenvolveu o conceito de regime de informação baseado na Teoria Ator-Rede 

(ANT)2, defendida por Latour, Callon e Law, e na noção de poder de Michel Foucault, 

definindo-o como  

 

[...] qualquer sistema ou rede mais ou menos estável em que a informação flua através 

de canais determináveis - de produtores específicos, através de estruturas 

organizacionais específicas, para consumidores ou usuários específicos - um regime 

de informação. Radiodifusão, distribuição de filmes, publicações acadêmicas, 

bibliotecas, fluxos de dados transfronteiriços, a infobahn emergente: são todos nós de 

redes de informação ou elementos de regimes específicos de informação 

(FROHMANN, 1995, p. 5, tradução nossa). 

 

Frohmann (1995) trabalha o conceito de regime de informação analisando os processos 

e as práticas informacionais com base nos artefatos híbridos, ou quase-objetos, formada por 

atores humanos (individuais e coletivos) e não humanos (dispositivos, artefatos tecnológicos, e 

outros objetos), observando “[...] como eles se originam e se estabilizam; como eles determinam 

                                                             
2 A teoria Ator-Rede tem entre seus principais exponentes Latour, Callon e Law. Segundo LAW (1982, apud, 

MAGNINI e PINHEIRO, 2011, p.600-601), a Teoria Ator-Rede (ANT) “É uma sociologia relacional que 

considera agentes, organizações e dispositivos como efeitos interativos. Portanto, a família, a organização, os 

sistemas de computadores, a economia e as tecnologias são organizados em redes de materiais heterogêneos que 

exercem resistências que podem ser superadas num processo de estabilização”.  
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as relações sociais e como formas específicas de poder são exercidas nelas e através delas” 

(FROHMANN, 1995, p. 6, tradução nossa). 

Falando da teoria da rede de atores (ANT) como uma abordagem promissora para se 

analisar a política de informação, Frohmann (1995) destaca o conceito de híbridos ou “quase-

objetos”, que são simultaneamente reais, sociais e discursivos. Ao falar de um contexto em que 

o planejamento governamental é mínimo em relação à política de informação, ele afirma que 

poder e controle são exercidos sobre os constituintes dos sistemas de informação que emergem 

e se estabilizam. Assim sendo, 

 
[...] de alguma forma, em algum lugar, mesmo sem ação direta do governo, poder e 

controle suficientes são exercidos sobre os constituintes dos sistemas de informação, 

redes discerníveis, mais ou menos bem definidas, emergem e estabilizam. E quando 

pensamos nos fluxos de informação que circulam ao nosso redor, sejam eles culturais, 

acadêmicos, financeiros, industriais, comerciais, institucionais ou seus muitos 

híbridos, percebemos que eles têm formas e estruturas específicas (FROHMANN, 

1995, p. 6, tradução nossa). 

 

O poder é exercido nas e através das relações sociais mediadas pela informação, cujo 

domínio tem implicação nas formas específicas de dominação sobre determinados grupos 

sociais, como os formados por raça, classe social, sexo e gênero, entre outros. Nas palavras de 

Frohmann (1995, p. [5], tradução nossa).  

O foco em problemas instrumentais e questões epistemológicas relacionadas ao 

estabelecimento e policiamento de fronteiras entre disciplinas desviam a atenção de 

questões sobre como o poder é exercido nas e através das relações sociais mediadas 

pela informação, como o domínio sobre informação é alcançado e mantido por grupos 

específicos, e como formas específicas de dominação - especialmente as de raça, 

classe, sexo e gênero - estão implicadas no exercício do poder sobre a informação.  

 

Para o estudioso, descrever um regime de informação significa mapear o fluxo 

informacional e as relações conflituosas de poder que, de uma certa maneira, se estabelecem 

em uma organização social, incluindo produtores, canais, estruturas, usuários da informação, 

artefatos tecnológicos, assim como a relação entre os atores, seus interesses, discursos e os 

dispositivos que regulamentam as ações de informação. Assim, a abordagem de Frohmann 

(1995) fornece um arcabouço conceitual para a gestão da informação, tanto no setor público 

como no privado, considerando a relação entre gestão, informação e poder, utilizando o 

conceito de regime de informação, envolvendo os híbridos (humanos e não humanos), 

constituídos por sujeitos, dispositivos, artefatos, ações, regras, dentre outros aspectos. 

Partindo da concepção de regime de informação desenvolvida por Frohmann (1995), 

González de Gómez (1999) aborda o conceito enfatizando o aspecto político (poder e valor). A 
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autora recupera o conceito de regime de informação desenvolvido por Frohmann (1995) a partir 

de Foucault. Nesse sentido, ela afirma:  

 

Recuperamos o conceito de ‘regime de informação’, que é desenvolvido por 

Frohmann a partir de Foucault e que nós reformulamos para sua aplicação em nossos 

estudos: em nossa concepção, um regime de informação seria intermediático (não 

poderia reduzir-se, em princípio, a um meio, como rádio ou TV). Assim mesmo, 

utilizamos um ‘recorte’ mais amplo e flexível das condições de delimitação que 

permitiriam reconhecer o escopo e abrangência do regime de informação; para nós, o 

mesmo estaria constituído pela figura combinatória de uma relação de forças, 

definindo uma direção e arranjo de mediações comunicacionais e informacionais 

dentro de um domínio funcional (saúde, educação, previdência etc.), territorial 

(município, região, grupo de países) ou de sua combinação (GONZÁLEZ DE 

GÓMEZ, 2002, p. 40). 

 

Olhando a Ciência da Informação na perspectiva do conceito de regime de informação, 

González de Gómez (2003a, p. 61) afirma que 

 
[...] a ciência da informação estuda fenômenos, processos, construções, 

infraestruturas, redes, sistemas e artefatos de informação, à medida que a informação 

for definida por ações de informação, as quais remetem aos atores que as agenciam, 

aos contextos e situações em que acontecem e aos regimes de informação em que se 

inscrevem. 

 

Para a autora, o conceito de regime de informação possibilita soluções interessantes para 

os estudos da informação, pois pode tratar tanto de questões de informações relativas às 

dimensões política, econômica, epistêmica ou cultural, quanto de sistemas, redes, instituições, 

atores, ações, discursos e meios, sem determinar, a priori, o contexto preferencial do 

atendimento desses aspectos, nem a ordem inicial de significância (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 

2012a).   

Na leitura que fazem do trabalho de González de Gómez, Albagli e Maciel (2007) 

sintetizam a importância do conceito de regime de informação, por ser 

 
[...] um instrumento analítico que permite tratar, de modo abrangente e dinâmico: (i) 

“elementos heterogêneos” (grupos, práticas, interesses, discursos, instrumentos, 

artefatos...); (ii) múltiplas dimensões (política, econômica, epistêmica, cultural); 

diferentes configurações (sistemas, redes, instituições, atores, ações, discursos e 

meios), remetendo mais propriamente a um “modo informacional” (ALBAGLI e 

MACIEL, 2007, p. 21). 

 

González de Gómez (2002) compara um regime de informação ao dispositivo de Foucault, 

sendo definido somente por meio de sua operacionalização, isto é, “As regras e o desenho de 

sua constituição operacional levam as marcas das condições de sua emergência e realização – 

tecnológicas, organizacionais, econômicas, culturais” (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2002, p. 35). 

Relacionando o dispositivo ao saber e ao poder, Foucault (2008) define-o como  
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[...] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, 

organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, 

enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito 

e o não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode 

estabelecer entre estes elementos. [...] O dispositivo, portanto, está sempre inscrito em 

um jogo de poder, estando sempre, no entanto, ligado a uma ou a configurações de 

saber que dele nascem, mas que igualmente o condicionam. É isto, o dispositivo: 

estratégias de relações de força sustentando tipos de saber e sendo sustentadas por eles 

(FOUCAULT, 2008, p. 244-246). 

 

Para González de Gómez (1999, p. 25), os dispositivos seriam configurações 

estruturantes das redes: “O dispositivo designaria uma morfologia da rede ou de uma malha da 

rede”. A autora aproxima o conceito de rede baseado na teoria Ator-Rede (TAR) desenvolvido 

por Latour, Callon e Law e o de dispositivo de Foucault, mostrando a coexistência nesses 

conceitos de “[...] elementos plurais e heterogêneos: discursivos, tecnológicos, sociais, 

materiais e simbólicos”. De acordo com a estudiosa,  

 

[...] o dispositivo é algo que acontece na sua operacionalização, não pode ser definido 

a priori por sua intenção e direção (pretensão do conceito de ‘aparelho ideológico de 

Estado’), nem possui a neutralidade que o torna um instrumento para qualquer 

orientação ou intenção posterior (como parece indicar o conceito de ‘recurso de 

informação’). Um dispositivo, como aquilo que se define em seu campo de operação, 

possui, porém, desde seu início, regras de formação e de transformação (González de 

Gómez, 1996). Considerados como dispositivos, os recursos de informação 

manifestam as trajetórias e deslocamentos do poder informacional. Dessa forma, 

produtos e serviços de informação são transportados de uma a outra tecnologia, seus 

arcabouços organizacionais mudam ou se reproduzem conforme se reproduzem ou 

mudem os agentes que os planejam, os executam e os administram (GONZÁLEZ DE 

GÓMEZ, 1999, p. 26). 

 

Além do conceito de dispositivo de informação, González de Gómez também considera 

os artefatos de informação, os atores sociais e as ações de informação como elementos que 

compõem sua concepção de regime de informação. De acordo com a autora, os artefatos de 

informação são os modos tecnológicos e materiais de armazenagem, processamento e de 

transmissão de informações, incluindo as tecnologias de informação e comunicação, como 

internet, bibliotecas digitais, softwares e redes sociais (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 1999; 2002; 

GONZÁLEZ DE GÓMEZ; CHICANEL, 2008).  

De um certo modo, se considerarmos os conceitos de dispositivos de informação e 

artefatos de informação trabalhados por González de Gómez no contexto do regime de 

informação, esses conceitos se aproximam do conceito de dispositivo desenvolvido por Giorgio 

Agamben (2009). Partindo da concepção de dispositivo de Foucault (2008), Agamben (2009) 

elaborou um conceito de dispositivo mais ampliado, segundo o autor, mais adequado ao 
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contexto atual, dividindo tudo o que existe em duas classes: os seres viventes e os dispositivos. 

Nessa perspectiva, o conceito de dispositivo é definido como sendo  

 
[...] qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, 

determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as 

opiniões e os discursos dos seres viventes. Não somente, portanto, as prisões, os 

manicômios, o Panóptico, as escolas, a confissão, as fábricas, as disciplinas, as 

medidas jurídicas etc., cuja conexão com o poder é num certo sentido evidente, mas 

também a caneta, a escritura, a literatura, a filosofia, a agricultura, o cigarro, a 

navegação, os computadores, os telefones celulares, e – por que não – a própria 

linguagem, que talvez é o mais antigo dos dispositivos, em que há milhares e milhares 

de anos, um primata – provavelmente sem se dar conta das consequências que se 

seguiriam, teve a inconsciência de se deixar capturar (AGAMBEN, 2009, p. 40-41). 

 

Entre os viventes e os dispositivos surge um terceiro, que são os sujeitos. O autor chama 

de sujeito “[...] o que resulta da relação e, por assim dizer, do corpo a corpo entre os viventes e 

os dispositivos” (AGAMBEN, 2009, p. 41). Os sujeitos são, pois, resultantes de um processo 

de subjetivação que ocorre por meio da ação dos dispositivos, processo que faz do homem um 

sujeito preso a uma identidade que lhe é atribuída pela sociedade como sua. Para o autor,  

 
o termo dispositivo nomeia aquilo em que e por meio do qual se realiza uma pura 

atividade de governo sem nenhum fundamento no ser. Por isso, os dispositivos devem 

sempre implicar um processo de subjetivação, isto é, devem produzir o seu sujeito 

(AGAMBEN, 2009, p.38). 

 

Concordando com Foucault (2008), Agamben (2009, p. 46) afirma que  

 
[...] os dispositivos visam através de uma série de práticas e de discursos, de saberes e 

de exercícios, a criação de corpos dóceis, mas livres, que assumem a sua identidade e 

a sua ‘liberdade’ enquanto sujeitos no processo mesmo do seu assujeitamento.  

 

É por isso que o uso dos dispositivos resulta em um processo de subjetivação, dando a 

aparência de liberdade aos sujeitos, funcionando como dispositivo de governo, dispensando o 

uso da violência. De acordo com Agamben (2009, p. 42), os dispositivos acompanham a 

existência da humanidade, “[...] mas dir-se-ia que hoje não haveria um só instante na vida dos 

indivíduos, que não seja modelado, contaminado ou controlado por algum dispositivo”. Dessa 

maneira, o uso dos dispositivos, principalmente os contemporâneos, como as novas tecnologias 

da informação e comunicação – por exemplo, internet, smartphones, as mais variadas redes 

sociais, grande imprensa – produtos da globalização e do desenvolvimento tecnológico 

capitalista, servem para capturar e controlar o homem em quase todas as suas ações.  

Voltando aos elementos do regime de informação, além dos dispositivos e dos artefatos, 

González de Gómez (1999) também cita os atores sociais, definindo-os como “[...] aqueles que 

podem ser reconhecidos por suas formas de vida e constroem suas identidades através de ações 
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formativas. A ‘forma de vida’ e as ‘ações formativas’ são as que vinculam de um modo social 

e epistêmico saberes, informações, práticas e experiências” (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 1999, 

p. 23).   

Collins e Kusch (2010, p. 11-12), em quem González de Gómez (1999) se baseia, 

afirmam que 

as pessoas que integram uma mesma forma de vida compartilham uma rede comum 

de conceitos e ações. Em outras palavras, elas dividem os mesmos conceitos porque 

elas compartilham de uma gama de ações possíveis, e elas executam as mesmas ações 

porque compartilham da mesma rede de conceitos. Ações e conceitos estão 

indissoluvelmente ligados porque as intenções são conceituais e porque os conceitos 

orientam as ações.  

 

O quarto elemento constituinte do regime de informação no modelo desenvolvido por 

González de Gómez (2012a) é, assim sendo, a ação de informação. Para a autora, a ação de 

informação seria “aquela realizada por atores sociais em suas práticas e atividades, ancoradas 

culturalmente numa forma de vida e geradas em comunidades epistêmicas ou configurações 

coletivas de relações intersubjetivas” (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2012a, p. 27). É por meio 

das ações de informação que os atores sociais usam as informações para determinados objetivos 

em determinados contextos, usando, para isso, os dispositivos e artefatos disponíveis em um 

regime de informação. Seguindo essa lógica, a ação de informação é uma intervenção dos atores 

sociais no regime de informação,  

 
[...] no sentido de gerar, organizar e compartilhar a informação oriunda de um 

determinado produtor de informação para os diferentes tipos de usuários, por meio da 

seleção e utilização de dispositivos e artefatos de informação adequados, em um 

processo interativo de intercâmbio de informações, caracterizado pela mediação da 

informação (BRASILEIRO; FREIRE, 2013, p. 8). 

 

Um regime de informação é constituído por regras e desenhos que o operacionalizam e 

que são também as condições de sua emergência e realização, sendo eles tecnológicos, 

organizacionais, econômicos e culturais. O que o diferencia de um sistema de informação é o 

fato de não ter, a priori, uma intenção (MAGNANI; PINHEIRO, 2011). As autoras baseiam-

se em González de Gómez e Chicanel (2008), que afirmam que  

 
o regime de informação remete, assim, a uma equação entre potencialidades e forças 

de diferentes origens e direções que, combinadas, definem os modos de distribuição 

– entre diferentes atores sociais, atividades e regiões - da potência construtiva e do 

poder seletivo que se manifestam na geração, circulação, acesso e uso da informação. 

(GONZÁLEZ DE GÓMEZ; CHICANEL, 2008, p. 5). 

 

Com base nesses elementos, González de Gómez (2002, p. 34) define regime de 

informação como 
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[...] um modo de produção informacional dominante em uma formação social, 

conforme o qual serão definidos sujeitos, instituições, regras e autoridades 

informacionais, os meios e os recursos preferenciais de informação, os padrões de 

excelência e os arranjos organizacionais de seu processamento seletivo, seus 

dispositivos de preservação e distribuição. Um ‘regime de informação’ constituiria, 

logo, um conjunto mais ou menos estável de redes sociocomunicacionais formais e 

informais nas quais informações podem ser geradas, organizadas e transferidas de 

diferentes produtores, através de muitos e diversos meios, canais e organizações, a 

diferentes destinatários ou receptores, sejam estes usuários específicos ou públicos 

amplos. 

 

A concepção do modo de informação utilizado por González de Gómez (2002) para 

definir o conceito de regime de informação foi desenvolvida por Mark Poster (1987), sendo 

construída como analogia ao conceito de modo de produção marxista.  Segundo a autora, a 

principal analogia entre os conceitos de modo de informação e modo de produção estaria 

relacionada ao aspecto de que as duas abordagens visam a analisar e evidenciar os modos 

sociais de dominação (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2012b). No entanto, Poster (1987) discute a 

questão do poder e da dominação baseando-se em Foucault. 

Poster (1987) sugere que os trabalhos de Foucault, principalmente “Vigiar e Punir” e 

“História da Sexualidade”, são muito importantes para análise do contexto do modo de 

informação, por discutirem a questão do poder e da dominação. Para o autor, esses textos “[...] 

são os melhores exemplos de teoria social crítica na era do modo de informação” (POSTER, 

1987, p. 221). Ao abordar as teorias sociais críticas, falando das abordagens marxistas e 

comparando-as às concepções de Foucault para explicar a sociedade avançada, Poster (1987, p. 

221) afirma que 

os textos de Foucault não funcionam para minar o capitalismo; eles não são adequados 

como análise de classe; eles não fornecem uma ligação entre a superestrutura e a 

infraestrutura; eles não denunciam o jogo ideológico que está por trás da indústria 

cultural. De todos os modos, seguem sendo obras chaves para o desenvolvimento de 

uma teoria crítica da sociedade avançada. 

 

Foucault (1999, p. 27), por sua vez, afirma que poder produz saber “[...] que poder e 

saber estão diretamente implicados; que não há relação de poder sem constituição correlata de 

um campo de saber, nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo relações de 

poder”. A concepção de poder de Foucault baseia-se na noção de “verdade” e na ideia de que o 

poder não vem de uma única fonte ou direção, assim como não vem do topo para baixo.  

Stuart Hall (2016), no livro “Cultura e Representação”, procura aproximar a concepção 

de poder em Gramsci à de Foucault. A questão da ideologia é um ponto de aproximação, quando 

se discute a relação conhecimento e poder. Segundo Hall (2016), Gramsci desenvolveu uma 

definição de ideologia mais próxima à posição de Foucault, no entanto ainda muito associada 



34 
 

 

às questões de classes sociais, com o que Foucault discordava, por achar que não se podia 

reduzir toda relação entre conhecimento e poder à questão das classes e seus interesses. De 

acordo com Hall (2016), quando Foucault (2008) relaciona a questão do poder ao saber, ele 

pensou na sua concepção de verdade. “O conhecimento ligado ao poder não apenas assume a 

autoridade ‘da verdade’, como tem o condão de se fazer verdadeiro. Todo conhecimento, uma 

vez aplicado ao mundo real, tem efeitos reais, e nesse sentido, pelo menos, ‘torna-se 

verdadeiro’” (HALL, 2016, p. 88). Foucault (2008) fala de verdade não no sentido absoluto, 

mas de um regime de verdade. Uma narrativa tornar-se-á "verdadeira" para seus efeitos práticos, 

mesmo que, no sentido absoluto, ela nunca tenha sido conclusivamente provada (HALL, 2016).  

Nas palavras de Foucault (2008, p. 12): 

 
O importante, creio, é que a verdade não existe fora do poder ou sem poder.  [...] A 

verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças a múltiplas coerções e nele produz 

efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua 

‘política geral’ de verdade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar 

como verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os 

enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; as 

técnicas e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade; o 

estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro. 

 

 

Outro aspecto a ser destacado é a centralidade do poder, no sentido de que ele não é 

monopolizado por um centro, mas exercido de modo difuso, capilar, espalhando-se por uma 

rede social formada pela família, a escola, o hospital, a clínica e diversas outras instituições, ou 

seja, o poder é circular. Para Foucault, consoante Hall (2016, p. 90), 

 
o poder não irradia de cima para baixo, nem de uma única fonte ou lugar. Relações de 

poder permeiam todos os níveis da existência social e podem, portanto, ser 

encontradas operando em todos os campos da vida social - nas esferas privadas da 

família e da sexualidade, tanto quanto nas esferas públicas da política, da economia e 

das leis. 

 

Stuart Hall (2016) também procura aproximar a concepção de poder em Gramsci 

relativa à noção de hegemonia às ideias de poder em Foucault, no sentido de que o poder não 

pode ser exercido apenas por meio da força, sendo necessário também o consentimento. 

Conforme o pesquisador,  

 

a noção de Gramsci é a de que grupos sociais particulares estão em conflito de diversas 

formas, incluindo ideologicamente, para ganhar o consenso dos outros grupos e 

alcançar um tipo de ascendência sobre eles, na prática e no pensamento. Essa forma 

de poder Gramsci chamou de hegemonia: ela nunca é permanente e não é redutível a 

interesses econômicos ou a um simples modelo clássico de sociedade. Isso tem certas 

similaridades com o posicionamento de Foucault [...] (HALL, 2016, p. 87-88). 
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Para Gramsci e para Foucault, o poder também envolve o conhecimento, a 

representação, as ideias, a liderança e autoridade cultural, bem como a restrição 

econômica e a coerção física. Ambos teriam concordado que o poder não pode ser 

capturado ao pensarmos exclusivamente em termos de força ou coerção: o poder 

também seduz, solicita, induz, ganha o consentimento (HALL, 2016, p. 196). 

 

O principal objeto de Gramsci é discutir a questão do poder. Segundo Néstor Kohan 

(2003), o poder para Gramsci não reside no aparelho de Estado, não é uma coisa, mas uma 

relação, tratando-se, nesse sentido, de uma conclusão análoga a que chegou Foucault com a 

concepção de microfísica do poder. Isso ocorre porque, para Gramsci, é na sociedade civil que 

acontecem a afirmação e a reprodução da ideologia por parte da classe dirigente, afirmando sua 

hegemonia (direção moral e intelectual), o que não ocorre, porém, sem contradições e nem sem 

a coerção política e policial, quando necessária. 

No entanto, as semelhanças entre os pensamentos de Foucault e Gramsci são poucas, 

uma vez que o poder funciona em condições de relações desiguais. Para Gramsci, o poder é 

exercido entre as classes socais, enquanto Foucault não reconhece “[...] qualquer sujeito 

específico como fonte de poder, que, segundo ele, opera em um nível tático e local” (HALL, 

2016, p. 196). 

A noção de hegemonia de Gramsci sintetiza a construção do paradigma de poder, de 

acordo com Mattelart e Mattelart (2004), pois a define “como a capacidade que um grupo social 

tem de exercer a direção intelectual e moral sobre a sociedade” (MATTELART; 

MATTELART, 2004, p. 98). O debate entre o Estado e a sociedade civil na construção da 

hegemonia insere o pensamento gramsciano na atualidade, “[...] fazendo a democracia um 

processo de construção e não um dado pronto. Essa abordagem coloca a questão da organização 

da multiplicidade dos atores sociais na construção de uma hegemonia popular [...]” 

(MATTELART; MATTELART, 2004, p. 98).  

Mattelart e Mattelart (2004, p. 98) consideram ser esse o ponto em que, provavelmente, 

ocorre o maior afastamento do pensamento de Gramsci e das concepções relacionadas à 

abordagem foucaultiana, “[...] que sugerem uma autonomia completa dos movimentos sociais, 

simples promotores de microrresistências e de experiências fragmentárias”. Na concepção de 

Gramsci, a questão do poder envolve o Estado, a estrutura econômica, classes sociais, grupos e 

indivíduos, sendo construído por meio de mediações entre esses elementos, sintetizado na ideia 

da hegemonia. Para Mattelart e Mattelart (2004, p. 98), “A noção de hegemonia rompe com a 

ideia de um poder vertical, um poder não negociado e sobretudo não negociável”. Com 

Gramsci,  
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[...] as concepções duais que faziam do Estado uma estrutura monolítica em face de 

cidadãos passivos e uniformemente dominados, um local situado à margem das 

contradições do movimento social, deram lugar a abordagens que tentam compreender 

os locais de produção do consenso (notadamente a mídia e a escola) como locais que 

se infiltram as expressões da sociedade civil e das relações de força que as permeiam 

(MATTELART; MATTELART, 2004, p. 98).  

 

Por essa razão e por entender que as concepções desenvolvidas por Gramsci são mais 

adequadas para a fundamentação desta pesquisa, uma vez que esta trata da relação entre o 

Estado e a sociedade civil, busca-se discutir, na seção que segue, a relação entre política, 

informação e poder no contexto do regime de informação, incorporando a concepção 

gramsciana de hegemonia. 

2.2 Aplicações do conceito de regime de informação 

Na perspectiva de aplicação do conceito de regime de informação, com base nas 

concepções de Frohmann, Braman e González de Gómez, apresentadas na seção anterior, 

abordam-se três pesquisas que utilizam o conceito como fundamento metodológico, 

demonstrando diferentes abordagens e aplicações.  

Buscando a aplicação do regime de informação, Delaia (2008) desenvolveu uma 

pesquisa com o objetivo de apresentar contribuições para a formulação de uma Política de 

Gestão na EMBRAPA Solos, à luz do conceito de regime de informação. Baseando-se em 

González de Gómez, descreve os elementos de um regime de informação, ressaltando as 

relações entre os seus componentes: atores, dispositivos e artefatos de informação. Nesse caso, 

os atores sociais são os produtores, os gestores e os usuários da informação; os dispositivos são 

as normas, as diretrizes, políticas de informação, incluindo o plano diretor da EMBRAPA, os 

contratos de trabalho e temas específicos - transferência de tecnologia, propriedade intelectual, 

direito autoral, comunicação, negócios e políticas externas à instituição, como, políticas 

internacionais, políticas nacionais e projetos institucionais -; os artefatos estão relacionados às   

tecnologias de informação e comunicação - bases de dados, sistemas de informação, bibliotecas, 

bibliotecas virtuais, hardware, software, redes de computadores e outros.  

Visando a descrever como um regime de informação se instaura e se consolida em torno 

de conteúdos informacionais, Carvalho (2009) desenvolveu um estudo de caso sobre o Arranjo 

Produtivo Local (APL) do setor de eletrônica localizado em Santa Rita de Sapucaí – Minas 

Gerais, um importante polo de desenvolvimento tecnológico brasileiro. Nesse estudo, a autora 

analisa a interação entre os componentes do regime de informação na perspectiva do 

compartilhamento de informações entre os atores sociais (parcerias, ações de cooperação e de 



37 
 

 

reciprocidade), levando em consideração os artefatos tecnológicos, os dispositivos de 

informação, as ações de informação e o contexto sociocultural em que se desenvolve o APL.  

Carvalho (2009) descreve esses elementos da seguinte forma: 

● os atores que constituem o APL de Santa Rita do Sapucaí são: a Escola Técnica de 

Eletrônica Francisco Moreira da Costa (ETE), o Instituto Nacional de Telecomunicações 

(INATEL), a Faculdade de Administração e Informática (FAI), o Sindicato das Indústrias 

de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares do Vale da Eletrônica (SINDVEL), a 

Associação Sociedade dos Amigos de Santa Rita, o Clube Feminino da Amizade e o 

Poder público municipal;  

● os artefatos tecnológicos são compostos pelos centros de pesquisa, de negócios e de 

informação fornecidos pelas instituições de ensino locais e pelas entidades de apoio, além 

do conjunto de serviços de informação, bases de dados e mecanismos informacionais do 

APL;  

● os dispositivos de informação são as regras, normas e ações que organizam o APL; 

● as ações de informação são as formas de interação entre os atores e de compartilhamento 

da informação e do conhecimento;  

● o contexto sociocultural são os valores, a cultura e a identidade presentes no território. 

O modelo de regime de informação desenvolvido por Carvalho (2009) para o APL de 

Santa Rita de Sapucaí usa as atividades do setor de eletrônica como interesse central, 

norteadoras das relações entre os atores e os processos de criação, compartilhamento e uso da 

informação e do conhecimento, voltados para o desenvolvimento das atividades econômicas da 

região (MAGNANI; PINHEIRO, 2011). 

Ana Cristina Gomes Santos e Maria Nélida González de Gómez publicaram um artigo 

em 2014, baseado em uma pesquisa realizada visando à aplicação do referencial teórico do 

regime de informação, tratando as necessidades e as demandas de informação por grupos de 

pessoas do Assentamento Abril Vermelho, localizado no município de Santa Bárbara, no estado 

do Pará, acompanhado por um programa de extensão universitária da Universidade Federal 

Rural da Amazônia (UFRA). O objetivo da pesquisa era a análise do regime de informação, das 

ações de informação e da colaboração e concertação institucional no contexto de um programa 

de extensão universitária desenvolvido em assentamento de reforma agrária (SANTOS; 

GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2014). Nessa pesquisa, foram considerados os seguintes elementos: 

● atores sociais: comunidade de assentados, Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Universidade 

Federal Rural do Amazonas (UFRA), a Empresa de Assistência Técnica e Extensão 
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Rural (EMATER) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE); 

● ações de informação: as dinâmicas de informação entre os assentados e o órgão 

responsável pela sua organização e pelas instituições prestadoras de serviço, usando, 

para isso, linguagem, espaço, recursos e arranjos comunicacionais; 

● dispositivos: normas de funcionamento da UFRA, normas da extensão universitária, 

instrumentos jurídicos que compõem o rol de projetos da reforma agrária no Brasil, 

Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e 

na Reforma Agrária (PNATER), Manual Operacional de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (ATES) dentre outros;  

● artefatos: conjunto de equipamentos e de serviços de informação, bases de dados e 

mecanismos informacionais, envolvendo a extensão universitária e a extensão rural, 

desenvolvidos no projeto de assentamento “Abril Vermelho”.  

A pesquisa mostrou que ocorrem ações colaborativas envolvendo atores públicos e 

privados, visando a atender as necessidades informacionais dos assentados da reforma agrária 

e que é preciso reforçar o desenvolvimento dessas ações e concertações institucionais, que são 

ações coletivas, tanto de informação quanto de práticas voltadas para o desenvolvimento rural 

e, consequentemente, de seus atores. 

Com base nessas informações, elaborou-se o quadro a seguir, sintetizando os elementos 

do regime de informação em cada uma das pesquisas. 

 

Quadro 1 - Síntese dos elementos dos regimes de informação 

PESQUISA Embrapa 

(Delaia, 2008) 

APL de Santa Rita do Sapucaí 

(Carvalho, 2009) 

(Carvalho e Pinheiro, 2010) 

Assentamento Abril 

Vermelho - Pará 

(Santos e González de 

Gómez, 2014) 

 

 

 

 

Atores 

Produtores, gestores e os 

usuários da informação 

Escola Técnica de Eletrônica 

Francisco Moreira da Costa 

(ETE), Instituto Nacional de 

Telecomunicações (INATEL), 

Faculdade de Administração e 

Informática (FAI), Sindicato das 

Indústrias de Aparelhos 

Elétricos, Eletrônicos e Similares 

do Vale da Eletrônica, 

Associação Sociedade dos 

Amigos de Santa Rita, o Clube 

Feminino da Amizade e o Poder 

público municipal. 

Comunidade de assentados, 

Ministério do 

Desenvolvimento Agrário 

(MDA), Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA), 

Universidade Federal Rural 

do Amazonas (UFRA), a 

Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural 

(EMATER) e o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas 

(SEBRAE). 

 Bases de dados, sistemas 

de informação, 

Centros de pesquisa, de negócios 

e de informação fornecidos pelas 

Conjunto de equipamentos e 

de serviços de informação, 
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Artefatos 

bibliotecas, bibliotecas 

virtuais, hardware, 

software, redes de 

computadores, redes 

comunicacionais. 

instituições de ensino locais e 

pelas entidades de apoio, além do 

conjunto de serviços de 

informação, bases de dados e 

mecanismos informacionais do 

APL. 

bases de dados e mecanismos 

informacionais, envolvendo a 

extensão universitária e a 

extensão rural, desenvolvidos 

no projeto de assentamento 

“Abril Vermelho. 

 

 

Normas, 

padrões, 

política e 

regras de 

acesso à 

informação 

 

Normas, diretrizes, 

políticas de informação, 

plano diretor da 

EMBRAPA, contratos 

de trabalho, 

transferência de 

tecnologia, propriedade 

intelectual, direito 

autoral, comunicação, 

negócios, políticas 

nacionais e 

internacionais, projetos 

institucionais. 

Regras, normas e ações que 

organizam o APL, 

institucionalização, estrutura de 

governança, a eletrônica como 

elemento organizador, 

transparência. 

Normas de funcionamento da 

UFRA, normas da extensão 

universitária, instrumentos 

jurídicos que compões o rol 

de projetos da reforma agrária 

no Brasil, Programa Nacional 

de Assistência Técnica e 

Extensão Rural na Agricultura 

Familiar e na Reforma 

Agrária (PNATER), Manual 

Operacional de Assistência 

Técnica e Extensão Rural 

(ATES). 

 

 

Ações 

Pesquisa: produção e uso 

da informação. 

Práticas formais e informais de 

compartilhamento da informação 

e de conhecimento. 

As dinâmicas de informação 

entre os assentados e o órgão 

responsável pela sua 

organização e pelas 

instituições prestadoras de 

serviço, usando, para isso, 

linguagem, espaço, recursos e 

arranjos comunicacionais. 

 Fonte: Adaptado de Magnani e Pinheiro (2011, p. 606) 

 

Com base nas reflexões teóricas anteriormente apresentadas, nesta tese, abordar-se-á o 

conceito de regime de informação com foco nos elementos de informação descritos, analisando 

as ações desenvolvidas pelos atores sociais (geradores, gestores e usuários da informação) nos 

contextos econômico, social e político em que se inserem.  Para isso, analisar-se-á o conjunto 

de normas, regras e governança quanto ao acesso e ao uso da informação, bem como os recursos 

tecnológicos e de comunicação utilizados em uma experiência concreta, de forma que, ao final, 

se apresente um quadro dos recursos informacionais, humanos, normativos e tecnológicos, no 

que se refere à gestão da informação em um determinado contexto, considerando a regulação 

do fluxo informacional composto pelos processos de produção, organização, armazenamento, 

acesso e uso da informação, assim como a interação entre esses elementos.  

 

2.3 Mediação da informação no contexto de um regime de informação 

 

Neste item, analisam-se as mediações no contexto de um regime de informação em duas 

perspectivas: uma tratando do fluxo informacional, desde os produtores de informação até os 

usuários, quando serão analisados os arranjos de mediações comunicacionais e informacionais 

que se constroem entre produtores e receptores nas redes sociocomunicacionais em que as 
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informações são geradas, organizadas e transferidas de produtores para usuários; e a outra no 

que se refere às mediações realizadas pelas Organizações não Governamentais (ONGs) e 

entidades representativas dos movimentos sociais do ponto de vista da participação da 

sociedade na gestão das políticas públicas. Destaca-se a contribuição dessas organizações na 

produção e compartilhamento de informações no regime de informação, visando à mediação 

dos interesses da sociedade civil em sua relação com o Estado.  

O uso da categoria mediação no campo de estudos da Ciência da Informação (CI) tem 

se destacado nos últimos anos, sendo objeto de pesquisas em que se buscam compreender os 

fluxos informacionais que envolvem os diversos aspectos da produção, distribuição, 

organização, uso, apropriação e práticas de compartilhamento de informações entre os atores 

nos regimes de informação. Vários são os seus significados e suas possibilidades de uso. 

Carvalho (2016) aponta quatros motivos pelos quais o conceito tem sido muito valorizado no 

campo da CI, destacando a mediação de conflitos, a mediação e ação cultural e a mediação 

como instrumento de ação pedagógica: 

 

1) A mediação é um conceito histórico e consistente atrelado a 

diversas áreas do conhecimento, como o Direito (mediação de 

conflitos), a comunicação e cultura (mediação e ação cultural) e a 

educação (mediação como instrumento de prática pedagógica), o que tem permitido 

uma ampla propagação, adaptação e importação 

conceitual para outras áreas, incluindo a Ciência da Informação; 

2) A mediação, por atribuir sentido de elo [...], conota a perspectiva de unir e ‘amarrar’ 

processos de condução científica e profissional; 

3) A mediação para a BCI [Biblioteconomia e Ciência da Informação] tem sido um 

instrumento para pensar a resolução de conflitos inerentes às concepções práticas, 

empíricas e teóricas da informação. Porém, a mediação, ao buscar resolver conflitos 

de informação, não tem a finalidade de harmonizar, mas sim de transformar, 

implicando dizer que a mediação como elemento de transformação das concepções de 

informação demanda novos conflitos e novos processos de resolução; 

4) A mediação tem fortalecido o viés teórico, epistemológico e 

aplicativo da BCI, o que insere como perspectiva de objeto da área 

juntamente com o processo de organização da informação (CARVALHO, 2016, p. 

46). 

 

Jean Davallon (2007), por seu turno, analisa o uso do termo “mediação” nas Ciências 

da Informação e da Comunicação, identificando três tipos de utilização: como ação de servir de 

intermediário, como conceito operatório ou discutindo sua definição no campo das ciências 

sociais e da filosofia. O autor enfatiza a necessidade de uma definição de mediação, concluindo 

que “[...] a noção de mediação, tal como é utilizada pelas ciências da informação e da 

comunicação, reenvia de facto para a filosofia [...]” (DAVALLON, 2007, p. 19). 

A ação de servir de intermediário é atribuída, pelo autor, ao senso comum, pois o não 

estabelece apenas uma intermediação na relação entre produtores e usuários da informação, 
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mas é produtora de algo mais no processo produção de conhecimento (DAVALLON, 2007).  

Como conceito operatório, o autor fala em mediação mediática, mediação pedagógica, 

mediação cultural e mediação institucional, observando que outras categorias podem ser 

empregadas nessa concepção, destacando seus aspectos técnicos e sociais. “Esses empregos 

reenviam, quer para uma concepção política, quer para uma abordagem sociológica” 

(DAVALLON, 2007, p. 9). Além disso, o autor cita a abordagem de Mattelart (1999), em que 

o termo mediação é utilizado na perspectiva do processo de construção da hegemonia 

gramsciana, como ilustração da dimensão política da mediação.  

Apoiado em Davallon (2007), Almeida (2008) considera que a ideia de mediação aborda 

um grande universo de concepções e de áreas de atuação, não sendo possível se chegar a uma 

definição consensual sobre o termo no ambiente de pesquisa e nas atividades práticas.  

 
A ideia de mediação envolve coisas muito diferentes entre si, que abarcam desde as 

velhas concepções de ‘atendimento ao usuário’, passando pela atividade de um agente 

cultural em uma dada instituição – museu, biblioteca, arquivo, centro cultural – até a 

construção de produtos destinados a introduzir o público num determinado universo 

de informações e vivências (arte, educação, ecologia, por exemplo), chegando à 

elaboração de políticas de capacitação ou de acesso às tecnologias de informação e 

comunicação etc. Desse modo, uma definição consensual de mediação, nos ambientes 

da pesquisa e da prática, parece impraticável: sempre contextualizada, torna-se um 

conceito plástico que estende suas fronteiras para dar conta de realidades muito 

diferentes entre si (ALMEIDA, 2008, p. 3). 

 

Também abordando a questão da mediação, Martins (2014) discute os diversos 

empregos do termo na Ciência da Informação e na Biblioteconomia, com o objetivo de pensar 

a mediação a partir de uma perspectiva dialética no âmbito das bibliotecas públicas. Nesse 

trabalho, a autora afirma que 

 
[...] o termo mediação na Ciência da Informação brasileira tem sido empregado 

historicamente para designar práticas, operações e processos que envolvem o fluxo, a 

transferência e a apropriação da informação, bem como a elaboração de conhecimento 

e a produção de sentidos pelos sujeitos, podendo estar apoiada no agente mediador 

especializado, o bibliotecário ou “profissional da informação”, e nos dispositivos 

tecnológicos (MARTINS, 2014, p. 172). 

 

Embora esclareça que nem sempre o termo mediação é definido de forma explícita e 

tampouco exista consenso sobre seus significados, a autora recortou quatro perspectivas quanto 

à discussão da mediação na CI: cognitiva; uso e apropriação das tecnologias de informação e 

comunicação; significação e produção de sentidos; e transferencial, a seguir explicitadas: 

 
1) Cognitiva: enfoca a construção de conhecimento a partir da informação e o papel 

pedagógico das bibliotecas neste processo, utilizando-se referenciais advindos das 

Ciências Cognitivas [...].  
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2) Uso e apropriação das tecnologias de informação e comunicação: parte do 

entendimento tanto dos aparatos e dispositivos técnicos como mediadores da relação 

social e da apreensão do real, quanto sublinha os ‘modos de uso’ engendrados por 

meio deles.  

3) Significação e produção de sentidos: considera a combinação entre diferentes 

arranjos do conhecimento –como o empírico e o científico- e a utilização das 

tecnologias de informação e comunicação nos processos sociais de produção, 

circulação e apropriação da informação. 

4) Transferencial: tem como horizonte a armazenagem e o acesso aos registros de 

informação, sendo a ‘mediação da informação’, responsável por promover o acesso 

aos conteúdos informacionais (MARTINS, 2014, p. 174). 

 

Não se pretende, neste trabalho, abordar as várias definições e possibilidades de uso do 

termo mediação no campo da CI. Considerando os objetivos propostos, será utilizado para 

ajudar na compreensão de dois aspectos: o primeiro está relacionado ao fluxo informacional 

das ações existentes em um regime de informação, abrangendo as práticas formais e informais 

de compartilhamento de informações e as formas de aprendizado desenvolvidas pelos atores 

sociais; e o segundo refere-se à participação das ONGs e de movimentos sociais na gestão de 

políticas públicas, destacando o caráter mediador dessa participação, à medida em que esta 

contribui com a  produção e circulação de informações de forma compartilhada em um regime 

de informação. Assim sendo, na seção que segue, explicitam-se esses aspectos. 

 

2.3.1 Mediações que se constroem entre produtores e receptores de informações em um 

regime de informação 

 

Em relação ao fluxo informacional das ações existentes em um regime de informação, 

observa-se que o estudo do processo de mediação ocorre no fluxo de informação, desde a 

produção, passando pela organização, o armazenamento, a recuperação, a transmissão, a 

interpretação e o uso da informação, utilizando o corpo de conhecimentos na área da Ciência 

da Informação (CI). Barreto (1998) destaca a importância das bases conceituais que ajudam na 

compreensão desse processo para o campo da CI.  

 
O fluxo em si, uma sucessão de eventos, de um processo de mediação entre a geração 

da informação por uma fonte emissora e a aceitação da informação pela entidade 

receptora, realiza uma das bases conceituais que se acredita ser o cerne da ciência da 

informação: a geração de conhecimento no indivíduo e no seu espaço de convivência 

(BARRETO, 1998, p. 122). 

 

Compreender os fluxos informacionais torna-se essencial para qualquer tipo de 

ambiente informacional em que ocorrem a comunicação e o compartilhamento de informação. 

“Uma mensagem de informação deve ser intencional, arbitrária e contingente ao atingir o seu 
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destino: criar conhecimento no indivíduo e em sua realidade” (BARRETO, 1998, p. 22). Nesse 

sentido, afirma que 

 

 [...] o fluxo de informação, que, mediante processos de comunicação, realiza a 

intencionalidade do fenômeno da informação, não almeja somente uma passagem. Ao 

atingir o público a que se destina deve promover uma alteração; aqueles que recebem 

e podem elaborar a informação estão expostos a um processo de desenvolvimento, 

que permite acessar um estágio qualitativamente superior nas diversas e diferentes 

gradações da condição humana. E esse desenvolvimento é repassado ao seu mundo 

de convivência (BARRETO, 1998, p. 22). 

 

 

Ainda segundo Barreto (2003), o fluxo de informação ocorre em dois níveis: os fluxos 

de primeiro nível, orientados para a organização e o controle da própria informação; e os fluxos 

de segundo nível, na perspectiva da apropriação da informação pelo receptor. No fluxo de 

segundo nível, tem-se “[...] um processo de cognição que transforma a informação em 

conhecimento pela correta apropriação desta informação pelo sujeito receptor” (BARRETO, 

2003, p. 3). Assim sendo,   

 
[...] em um primeiro nível os fluxos internos de informação se movimentam entre os 

elementos de um sistema de agregação, armazenamento e recuperação da informação, 

e se orienta para sua organização e controle. Estes fluxos internos se agregam, por 

uma premissa de razão prática e produtivista, em um conjunto de ações pautado por 

decisões e um agir baseado em princípios. Este é o mundo do gerenciamento e 

controle da informação. O sistema de armazenamento e recuperação da informação.  

Os fluxos extremos [de segundo nível] são aqueles que por sua atuação exibem a 

essência do fenômeno de transformação, entre a linguagem do pensamento de um 

emissor e a linguagem de inscrição da informação (BARRETO, 2003, p. 2-3). 

 

Em uma das definições do conceito de regime de informação, González de Gómez 

(2002) fala das redes sociocomunicacionais nas quais as informações são geradas, organizadas 

e transferidas de produtores para usuários, constituindo arranjos de mediações comunicacionais 

e informacionais entre produtores e receptores, seja dentro de uma área funcional ou de um 

território. Por esse prisma,  

 
um ‘regime de informação’ constituiria, logo, um conjunto mais ou menos estável de 

redes sociocomunicacionais formais e informais nas quais informações podem ser 

geradas, organizadas e transferidas de diferentes produtores, através de muitos e 

diversos meios, canais e organizações, a diferentes destinatários ou receptores, sejam 

estes usuários específicos ou públicos amplos. [...] para nós, o mesmo [regime de 

informação] estaria constituído pela figura combinatória de uma relação de forças, 

definindo uma direção e arranjo de mediações comunicacionais e informacionais 

dentro de um domínio funcional (saúde, educação, previdência etc.), territorial 

(município, região, grupo de países) ou de sua combinação (GONZÁLEZ DE 

GÓMEZ, 2002, p. 34 e 40). 
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As mediações comunicacionais e informacionais ocorrem por meio de duas redes: uma 

primária e outra secundária. Na rede primária, constroem-se os processos de geração de 

conhecimento e aprendizagem, a partir da informação gerada intersubjetivamente em processos 

acionais e comunicativos sociais. A rede secundária caracteriza-se por ser de informação sobre 

a informação, ou seja, de metainformação. Essa rede tem como objeto a própria informação em 

seus contextos de comunicação e de conhecimento, fazendo parte dos processos de aferimento, 

avaliação e intervenção social. As redes de informação primária alimentam as redes de 

conhecimento e os processos sociais de interação e de construção de sujeitos coletivos.  Um 

pesquisador, um grupo social, uma cidade ou um país gozam de maior autonomia informacional 

quando possuem um bom desenvolvimento e articulação de suas redes primárias e secundárias 

de informação (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 1999). 

Para Almeida Júnior (2009), a mediação da informação é entendida como um processo 

que abrange as diferentes modalidades de ações de informação, o que ocorre desde o momento 

da geração da informação, passando pela fase de organização e se concretizando com a etapa 

de sua disseminação, sendo fundamental para obtenção da comunicação efetiva entre as redes 

sociocomunicacionais que compõem um determinado regime de informação. Em algumas 

ações, a mediação está presente de forma implícita e em outras ocorre de forma explícita. Nas 

ações de seleção, armazenamento e processamento da informação, que são realizadas sem a 

presença física do usuário nos espaços de equipamentos informacionais, ocorre a mediação 

implícita.  Já a mediação explícita ocorre quando há a participação do usuário, mesmo que a 

presença não seja física, como nos casos do acesso a distância (ALMEIDA JUNIOR, 2009, p. 

92).  

Tendo como base os conceitos de redes primária e secundária abordadas por González 

de Gómez (1999) e os conceitos de mediação implícita e explícita tratados por Almeida Júnior 

(2009), Brasileiro e Freire (2013) estabeleceram uma relação entre as redes 

sociocomunicacionais pertencentes ao regime de informação e as possíveis formas de mediação 

que constituem o processo de mediação da informação. De acordo com os autores,  

 
a mediação implícita se relaciona com as redes secundárias que são formadas a partir 

da informação sobre a informação, ou seja, a partir do que Almeida Júnior (2009) 

denomina de equipamentos informacionais – que para González de Gómez (2003[b]) 

são os artefatos de informação –, os quais podem ser caracterizados pelos diferentes 

tipos de suportes de informação, tais como websites, banco de dados, manuais, 

documentos e demais registros escritos. Já a mediação explícita se estabelece no 

espaço das redes sociocomunicacionais primárias, que por sua vez, são formadas a 

partir da informação gerada pelas relações de comunicação diretas e locais, como por 

exemplo, conversações, reuniões, apresentações, dentre outras (BRASILEIRO; 

FREIRE, 2013, p. 13). 
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Da mesma maneira que González de Gómez (1999) aponta a necessidade de uma boa 

relação entre as redes primária e secundária para que elas alimentem as redes de conhecimento 

e os processos sociais de interação e de construção de sujeitos coletivos, Brasileiro e Freire 

(2013) entendem que o processo de mediação da informação depende da boa relação entre a 

mediação implícita e a explícita, no que tange à promoção de uma comunicação efetiva. Sendo 

assim, “[...] o processo de mediação da informação se dá quando há o desenvolvimento entre a 

mediação implícita e a explícita de forma centrada nas necessidades informacionais dos atores 

sociais inseridos no regime de informação, os quais podem se configurar como usuários de 

informação” (BRASILEIRO; FREIRE, 2013, p. 13). Esquematicamente, essa relação entre 

esses elementos do regime de informação e da mediação da informação é apresentada no quadro 

2, a seguir. 

 

Quadro 2 - Mediação da informação em regime de informação 
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 Tipos de Redes       Formas Tipos de 

Mediação 

          Meios 

 

Redes Primárias 

 

 

Relações de comunicação 

diretas e locais 

 (metaconhecimento) 

 

Mediação 

Explícita 

 

Reuniões, Seminários, 

Cursos, Exposições, 

Audiências Públicas, Mídias  

 

 

Redes Secundárias 

 

 

Informação sobre 

a informação 

(metainformação) 

 

 

 

 

 

Mediação 

Implícita 

 

 

Artefatos de Informação 

(Banco de dados; materiais de 

armazenamento, 

processamento e de 

transferência de dados e 

informações, como 

computadores, os sistemas de 

informação, hardware e 

software, além das redes 

comunicacionais). 
 

Fonte: Adaptado de Brasileiro e Freire (2013, p. 14) 

 

O processo de mediação da informação deve abranger desde a etapa de produção ou 

geração da informação até o momento da construção do conhecimento. Podem-se definir três 

etapas nesse processo: a) a produção da informação, que Barreto (2003) caracteriza como o 

momento em que fatos, ideias e imagens se transmutam da mente do autor para uma inscrição 

de informação; b) organização da informação, constituindo-se em uma ação voltada para 
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facilitar a recuperação da informação, o acesso e o uso pelos usuários de informação; c) a 

disseminação da informação, compreendendo o esforço de tornar disponível a informação 

produzida para os usuários por meio do compartilhamento da informação nos canais de 

comunicação (BRASILEIRO;  FREIRE, 2013). 

Dessa forma, consoante Brasileiro e Freire (2013, p. 15-16), ocorre um inter-         

relacionamento entre essas etapas no processo de mediação da informação, em um primeiro 

momento nas etapas de produção e organização da informação e, depois, no momento de 

transformação da informação em conhecimento, que, posteriormente, retorna em forma de 

informação, constituindo um ciclo informacional de geração de novos conhecimentos. Assim, 

o processo de mediação da informação ocorre de forma efetiva quando há uma articulação entre 

a mediação explícita e a implícita e as redes sociocomunicacionais primárias e secundárias, 

sendo que os dispositivos de informação, quando institucionalizados e disseminados, 

fortalecem as ações de informação. 

2.3.2 Mediação da informação numa perspectiva gramsciana 

Com relação ao caráter mediador das ONGs e dos movimentos sociais no campo da 

sociedade civil, compartilhando informações em um regime de informação, visando à gestão 

de políticas públicas, segue-se a sugestão de Ana Amélia Martins e Regina Marteleto (2019). 

As pesquisadoras sugerem, como uma das possibilidades de pesquisa no campo da Ciência da 

Informação, trabalhar as categorias teóricas desenvolvidas por Antônio Gramsci, adaptando-as 

ao momento atual, o que significa utilizar as categorias gramscianas levando-se em 

consideração os problemas atuais. Dessa forma, é possível “[...] compreender a organizações 

da sociedade civil como espaço de produção de contra-hegemonias, mas também de consensos 

a partir da produção e circulação da informação” (MARTINS; MARTELETO, 2019, p. 22).  

Nessa perspectiva, concordando com Bianchi (2007, p. 41), quando afirma que “A luta 

de hegemonias não é apenas luta entre ‘concepções de mundo’, [...] ela é também, luta dos 

aparelhos que funcionam como suportes materiais dessas ideologias, organizando-as e 

difundindo-as”, ressalta-se a importância de estudar a participação dessas organizações como 

mediadoras nos processos de construção de hegemonia e contra-hegemonia em uma estrutura 

social composta por Estado, economia e sociedade civil. 

Essas organizações que atuam na esfera da sociedade civil, como igrejas, associações 

privadas (de trabalhadores e empresários), sindicatos, organizações de movimentos sociais 

urbanos e rurais, escolas, imprensa, movimentos ambientalistas, dentre outros, com orientações 
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políticas e ideológicas diversas e, muitas vezes, antagônicas, têm a função de organizar o 

consenso, a hegemonia, seguindo a orientação ideológica e social de interesse das classes 

dominantes. No entanto, esse conjunto de organizações “[...] não é socialmente indiferenciado. 

Os cortes classistas e as lutas entre os diferentes grupos sociais atravessam os aparelhos 

hegemônicos e contrapõem uns aos outros” (BIANCHI, 2007, p. 41). 

Muitas dessas organizações buscam fortalecer a participação das classes populares junto 

às instituições governamentais na definição de políticas de seu interesse, atuando na educação, 

da capacitação e da formação política, no sentido da conscientização dos sujeitos das classes 

populares e da participação política.  Assim, essas organizações atuam reivindicando políticas 

sociais e, simultaneamente, buscando novas formas de relacionamento entre o Estado e a 

sociedade, como afirma Marteleto (2001, p. 73):  

 
A reivindicação de políticas sociais continua sendo necessária e justa, mas não é mais 

a única estratégia dos movimentos. Pensa-se em um caminho complementar, de 

solução autônoma dos problemas por parte da sociedade, já que o Estado se mostra 

inoperante ou ausente. O fortalecimento da sociedade civil aparece como alternativa 

mais aberta aos problemas sociais e à reelaboração de novas formas de relação entre 

sociedade e Estado.  

 

A atuação das ONGs, desde o final do século passado, ao instrumentalizar os segmentos 

populares para que estes participem das decisões sobre elaboração e implantação de políticas 

públicas, visando à melhoria das condições de vida da população, por meio de suas assessorias, 

promove novas formas de produção, transferência e uso da informação, estando, portanto, 

realizando uma mediação informacional (MARTELETO; RIBEIRO, 2001). As ONGs atuam 

no espaço entre Estado, mercado e sociedade civil, fazendo parte desse universo, executando 

uma ação teórico-prática, no intuito de inserir as camadas populares da sociedade na definição 

e execução das políticas públicas na busca da conquista dos direitos fundamentais dos cidadãos, 

da dignidade humana, enfim, da cidadania. Como afirmam Marteleto e Ribeiro (2001, p. 14), 

“[...] para o universo das ONGs em geral, cidadania é um processo de ‘luta’ e ‘conquista de 

direitos’". 

A ideia de "construção compartilhada do conhecimento", presente nos objetivos das 

ONGs e nas ações dos seus técnicos e formadores, constitui forma de mediações cognitivas, 

comunicacionais e informacionais, segundo Marteleto e Ribeiro (2001, p. 11), entrelaçando três 

eixos de saber, quais sejam: 

 
a) o conhecimento produzido e controlado pelos órgãos oficiais a respeito das 

condições de vida da população; 

b) o conhecimento acadêmico ou perspectivas de análise teóricas e 
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metodológicas voltadas à compreensão dos processos de produção de desigualdade e 

miséria; 

c) o conhecimento dos sujeitos que vivem concretamente as condições de vida que 

geram os problemas e situações que são objeto das ações dos agentes nos movimentos. 

 

 

As autoras ressaltam a importância do conhecimento na sua aplicação prática no 

desenvolvimento do trabalho realizado pelas ONGs junto aos movimentos sociais, a maneira 

como esse conhecimento prático é socializado, como o conhecimento teórico é posto à prova, 

destacando que esse conhecimento deve ser reconhecido e fortalecido. Assim, a informação 

transforma-se em conhecimento prático, em ação.  

Nesse sentido, ao considerar a informação para orientação das ações dos atores sociais, 

ressaltando a informação e o conhecimento como mediadores da ação racional dos sujeitos com 

indivíduos, grupos, organizações, entendendo a racionalidade baseada na contextualização do 

mundo vivido, Andrade e Ribeiro (2003) apoiam-se em Wersig (1993), que define que a  

 
[...] informação é conhecimento para a ação. Ele esclarece que a ação é racional, e 

que, a racionalidade só é possível através do conhecimento. Mas, não é a racionalidade 

opressora e negadora do conhecimento originado da vivência do cotidiano. E sim, 

uma racionalidade baseada na consciência da ação, na contextualização e na 

interpretação do mundo vivido. Para ele o conhecimento tem que ser transformado em 

algo que apoie uma ação específica em uma situação específica. Portanto, o 

conhecimento é um elemento mediador da ação racional dos sujeitos com os diversos 

atores sociais, como: indivíduos, grupos, organizações, etc. (WERSIG 1993 apud 

ANDRADE; RIBEIRO, 2003, p. 10). 

 

Nessa perspectiva, destaca-se o conhecimento como produto social, que é distribuído e 

apropriado de várias formas. A participação das ONGs no processo de organização e 

distribuição desse conhecimento é, pois, fundamental para a transformação da realidade social 

(MARTELETO; RIBEIRO, 2001). 

Os processos de transformação social que ocorrem na sociedade informacional, 

sintetizados na sociedade organizada em rede, afetam a cultura e o poder de forma acentuada, 

indo além da esfera de relações sociais e técnicas de produção (CASTELLS, 1999). Esses 

sistemas informacionais vêm sendo estruturados no sentido de manter a dominação econômica, 

social, cultural das classes dominantes, mas também podem ser utilizados como contraponto à 

ideologia dominante. Assim sendo, Almeida (2008, p. 21) afirma que “a criação de sistemas de 

informação, de redes de comunicação, não pode ser apenas uma repetição da ideologia 

dominante ou mera fascinação tecnológica: é condição estratégica para a efetiva construção e 

circulação do conhecimento”.  
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Nessa direção, as ONGs e outras organizações civis podem desempenhar um papel 

importante na definição de políticas públicas, inclusive na democratização do acesso à 

informação, como apontam Marteleto e Ribeiro (2001, p. 19). 

 
[...] criando novas práticas de produção, aquisição e disseminação das informações, 

assim como espaços de comunicação nos quais grupos de agentes posicionados em 

pontos diferentes na estrutura social exercitam suas falas e cosmovisões próprias, 

tendo em vista objetivos comuns de transformação social. 

 

Em um artigo denominado “Cultura, ideologia e hegemonia: Antonio Gramsci e o 

campo de estudos da informação”, Martins e Marteleto (2019) abordam as categorias 

gramscianas na perspectiva da Ciência da Informação, que muito podem contribuir com essa 

discussão acerca da participação da sociedade civil e sua relação com o Estado. No 

entendimento das autoras, as categorias cultura, ideologia e hegemonia, indissociáveis no 

pensamento gramsciano, permitem contribuir com o campo nos seguintes aspectos: 

  
a) pensar os objetos informacionais a partir das lógicas organizativas da produção 

hegemônica das sociedades capitalistas, cuja base de reprodução é material e 

ideológica;  

b) vislumbrar, a partir das formas dos dispositivos informacionais, em sua relação 

dialética com o conteúdo, mediações do processo de organização global da hegemonia 

econômica e política;  

c) apreender, nos cenários de práticas informacionais e comunicacionais que se 

disseminam, as determinações ideológicas vinculadas à esfera da recriação contínua 

das fronteiras do sistema capitalista, com vistas à sua expansão;  

d) situar a informação nos confrontos simbólicos pela direção moral e intelectual, na 

instituição de quadros de significados particulares que se apresentam como universais 

e que atuam na produção e reprodução da vida e da realidade simbólica-material;  

e) perceber o papel organizativo dos intelectuais, sua vinculação com a construção do 

nacional popular e, ao mesmo tempo, a falência dessa função em uma sociedade que 

vai ocultando as ‘mediações’;  

f) compreender a organizações da sociedade civil como espaço de produção de contra-

hegemonias, mas também de consensos a partir da produção e circulação da 

informação (MARTINS; MARTELETO, 2019, p. 22).  

  

De entre as sugestões apresentadas, esta última mostra-se interessante para esta 

pesquisa, “compreender a organizações da sociedade civil como espaço de produção de contra-

hegemonias, mas também de consensos a partir da produção e circulação da informação” 

(MARTINS; MARTELETO, 2019, p. 22). Assim, detalham-se as categorias 

supramencionadas, como também a relação dialética entre a estrutura econômica e a 

superestrutura, os conceitos de sociedade civil, sociedade política, Estado e ideologia e o 

embate exercido pela classe ou por frações das classes dominantes e as classes subalternas pelo 

controle da hegemonia, com o objetivo subsidiar a discussão sobre a mediação na perspectiva 

do pensamento gramsciano.   

 



50 
 

 

2.3.2.1 A estrutura e a superestrutura política e ideológica  

 

A abordagem de Gramsci acerca da relação entre estrutura e superestrutura é uma de 

suas principais contribuições à teoria marxista, ao ressaltar a importância da superestrutura 

jurídica, política e ideológica na relação com a estrutura econômica e social, não sendo apenas 

seu reflexo. A contribuição original de Gramsci diz, pois, respeito, sobretudo, ao estudo do 

vínculo orgânico entre a estrutura e a superestrutura (PORTELLI, 2002).  

Na teoria marxista, a estrutura do modo de produção em que ocorrem as atividades 

econômicas, a partir da combinação dos meios de produção e de relações sociais específicas, é 

tratada como determinante na relação com a superestrutura jurídica e política, que compõe uma 

formação econômica e social. A superestrutura é fruto de estratégias dos grupos dominantes 

para a consolidação e perpetuação de seu domínio econômico, político e social. Nas palavras 

de Marx, “a totalidade dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da 

sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e à qual 

correspondem formas sociais determinadas de consciência” (MARX, 2008, p. 47).  

Já Gramsci (1999), aponta um equilíbrio na relação entre a estrutura e as superestruturas, 

afirmando que “a estrutura e as superestruturas formam um ‘bloco histórico’, isto é, o conjunto 

complexo e contraditório das superestruturas e o reflexo do conjunto das relações sociais de 

produção” (GRAMSCI, 1999, p. 250). Ao estudar a relação entre estrutura e superestrutura no 

seio do bloco histórico, o pensamento de Gramsci, segundo Hugues Portelli (2002, p. 65), difere 

do pensamento de Marx: 

 
Gramsci não analisa essa relação no seio do bloco histórico como uma relação entre 

dois elementos de importância desigual, e nisso difere de Marx: a superestrutura ético-

política tem um papel de importância igual ao de sua base econômica [...]. 

 

Ainda de acordo com Portelli (2002), Gramsci (1999) destaca a relação dialética e 

orgânica entre esses dois elementos do bloco histórico, afirmando que Gramsci  

 
[...] jamais concebeu tal estudo sob a forma da primazia de um ou outro elemento 

desse bloco, como frequentemente consideram alguns de seus estudiosos. [...] O ponto 

essencial das relações estruturas-superestruturas reside, na realidade, no estudo do 

vínculo que realiza sua unidade. Gramsci qualifica tal vínculo de orgânico 

(PORTELLI, 2002, p. 14). 
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A economia (base ou estrutura econômica e social) refere-se ao momento3 do trabalho 

e da produção, compreendendo a relação dialética entre as forças produtivas e as relações 

sociais de produção, no modo de produção. Marx (2008, p. 47) afirma que “[...] na produção 

social da própria existência, os homens entram em relações determinadas, necessárias, 

independentes de sua vontade; essas relações de produção correspondem a um grau 

determinado de desenvolvimento de suas forças produtivas materiais”.  

Carvalho (1997) corrobora essas ideias e considera que  

 
as forças produtivas compreendem: os meios de produção, os homens com 

experiência de produção e hábitos de trabalho e as formas de cooperação. As relações 

de produção compreendem: formas de propriedade sobre os meios de produção, lugar 

que ocupam as classes e os grupos sociais, a relação entre eles e a forma de 

distribuição dos bens materiais. Haverá sempre urna correspondência entre as forças 

produtivas e as relações sociais de produção (CARVALHO, 1997, p. 6). 

 

A relação que se estabelece entre os homens a partir da posse ou propriedade dos meios 

de produção é, pois, a principal em toda a complexa rede de relações entre os homens. Lange 

(1962, p. 24) afirma que  

a propriedade dos meios de produção é uma relação social, na qual se apoia todo o 

complicado sistema das relações entre os homens, estabelecidas no decorrer do 

processo social da produção. 

Com efeito, a propriedade dos meios de produção é decisiva para o modo da sua 

utilização e determina as possibilidades de cooperação e de divisão social do trabalho, 

fixando ao mesmo tempo os seus limites. Além disto, a propriedade dos meios de 

produção determina de antemão o problema da propriedade dos produtos e, a partir 

daí, também o da sua distribuição.  

 

No capitalismo, ou em outro modo de produção, o que determina essas relações é a 

propriedade privada dos meios de produção. No entanto, em uma formação social concreta, 

existem relações de produção que não correspondem ao modo de produção dominante. De 

acordo com Lange (1962, p. 24), “[...] as relações de produção devem ser classificadas segundo 

o tipo de propriedade dos meios de produção. Assim, esta propriedade pode ser social ou 

privada”. Nesse sentido, a propriedade familiar da terra (embora privada), a propriedade 

                                                             
3 Utiliza-se a expressão momento no sentido de especificar a natureza das atividades que as pessoas estão 

realizando em um determinado período, acompanhando a dinâmica da formação social, pois uma mesma pessoa, 

em períodos diferentes, pode desenvolver atividades econômicas (momento da economia, relacionado ao trabalho 

e à produção); pode participar de atividades relativas à sociedade civil, que é o momento da superestrutura onde a 

sociedade produz e reproduz a ideologia, as concepções de mundo; e pode fazer parte da sociedade política, que é 

o momento onde se exerce a força, a coerção, para manter a ordem econômica, social e política estabelecida. Nela 

estão agrupados os aparelhos ou órgãos da administração política, a burocracia pública, as forças armadas, a 

polícia, os tribunais, dentre outros. De forma geral, quase todas as pessoas vivenciam o momento econômico e o 

da sociedade civil. Já outras, como alguns políticos (vereadores, deputados, prefeitos, senadores, etc.) e a maioria 

do funcionalismo público, vivenciam apenas o momento da sociedade política e da sociedade civil (CARVALHO, 

1997).  
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coletiva dos meios de produção nas áreas indígenas e quilombolas, dentre outras, seriam 

exemplos de relações sociais de produção não correspondentes às relações capitalistas 

(CARVALHO, 1997). 

A superestrutura é fundamental para garantir a dominação e a apropriação do excedente 

econômico por parte da classe dominante, sendo a função do Estado fundamental para assegurar 

essa dominação, tanto por meio da hegemonia quanto da coerção, de forma a garantir a 

produção e a apropriação de riqueza, do excedente de produção. Para isso, respalda-se no 

aparato jurídico, político, ideológico e institucional. 

A superestrutura correspondente a cada modo de produção específico é expressão das 

ideias das classes dominantes dos meios materiais. De acordo com Marx e Engels (2001, p. 48),  

Os pensamentos da classe dominante são também, em todas as épocas, os 

pensamentos dominantes; em outras palavras, a classe que é o poder material 

dominante numa determinada sociedade é também o poder espiritual dominante. A 

classe que dispõe dos meios de produção material dispõe também dos meios de 

produção intelectual [...]. 

 

No momento da superestrutura, por meio do Estado, a classe dominante exerce seu papel 

de mediação e dominação mediante a hegemonia e de seu prolongamento, a coerção, quando 

necessário. Aqui se considera o Estado ampliado, formado pela sociedade civil, na qual é 

exercida a hegemonia, e seu prolongamento, a sociedade política, na qual é exercido o momento 

da força, pois o vínculo entre a sociedade civil e a política é tão estreito que se torna orgânico 

(PORTELLI, 2002). 

Para Carvalho (1997, p. 6-7), “o processo de acumulação capitalista, assim como a sua 

relação com outros modos de produção numa formação econômica e social, determina, ainda 

que não de maneira absoluta nem de forma direta, o corpo de leis e o consequente aparato 

jurídico e policial que o legitimem [...]”. As leis, enquanto proposta intelectual, são elaboradas 

no âmbito da sociedade civil, mas sua aprovação, realizada pelo parlamento, assim como sua 

aplicação, efetuada pelo poder judiciário, ocorrem no momento da sociedade política.  

Assim sendo, a seguir, serão abordados aspectos dos conceitos nucleares do pensamento 

gramsciano, como sociedade civil, sociedade política ou Estado no sentido restrito, Estado no 

sentido ampliado e ideologia, conceitos fundamentais para se compreender a ideia de 

hegemonia, que é o fio condutor da obra de Gramsci. 

 

 

 



53 
 

 

2.3.2.2 Um olhar mais detalhado sobre os conceitos nucleares do pensamento gramsciano 

 

A concepção de hegemonia é um dos pilares do pensamento de Gramsci. Luciano Grupp 

(1978, p. 66) afirma que “em todas as análises realizadas por Gramsci, encontro a presença de 

uma linha principal que as guia, presente em todos os Cadernos. Essa constante me parece ser 

o problema da hegemonia [...]”. Com Gramsci, a noção de hegemonia aborda a relação da 

estrutura com a superestrutura, mostrando uma relação de unidade entre essas duas esferas. 

Nessa perspectiva, os conceitos de sociedade civil, ideologia e a concepção de Estado 

desenvolvida por Gramsci ganham destaque.   

A noção de hegemonia de Gramsci sintetiza, nessa perspectiva, a construção do 

paradigma de poder. “Gramsci define a hegemonia como a capacidade que um grupo social tem 

de exercer a direção intelectual e moral sobre a sociedade” (MATTELART; MATTELART, 

2004, p. 98). 

Portelli (2002) assinala que o estudo gramscista da sociedade civil e da hegemonia tem 

por objetivo destacar a importância da direção cultural e ideológica que um grupo social exerce 

sobre as demais classes. Nesse sentido, a hegemonia é ético-política, mas também é econômica, 

tendo seu fundamento no núcleo essencial da atividade econômica. Essa compreensão fica clara 

na passagem de Gramsci (2007, p. 48) que segue.  

 
O fato da hegemonia pressupõe indubitavelmente que sejam levados em conta os 

interesses e as tendências dos grupos sobre os quais a hegemonia será exercida, que 

se forme um certo equilíbrio de compromisso, isto é, que o grupo dirigente faça 

sacrifícios de ordem econômico-corporativa; mas também é indubitável que tais 

sacrifícios e tal compromisso não podem envolver o essencial, dado que, se a 

hegemonia é ético-política, não pode deixar de ser também econômica; não pode 

deixar de ter seu fundamento na função decisiva que o grupo dirigente exerce no 

núcleo decisivo da atividade econômica. 

 

Compreendendo que a sociedade se apresenta como uma totalidade, ao abordar o 

conceito de bloco histórico, este significando a unidade entre a base econômica e a 

superestrutura, Grupp (1978, p.78) afirma que “a hegemonia tende a construir um bloco 

histórico, ou seja, a realizar uma unidade de forças sociais e políticas diferentes; tende a 

conservá-las juntas através da concepção do mundo que ela traçou e difundiu”. 

Ao conceber a hegemonia como um exercício de poder, da supremacia de uma classe 

social e de seus aliados sobre as demais classes, denominadas de subalternas, Gramsci (2002) 

afirma que 

 
[...] a supremacia de um grupo social se manifesta de dois modos, como ‘domínio’ e 

como ‘direção intelectual e moral’. Um grupo social domina os grupos adversários, 
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que visa a ‘liquidar’ ou a submeter inclusive com a força armada, e dirige os grupos 

afins e aliados. Um grupo social pode e, aliás, deve ser dirigente já antes de conquistar 

o poder governamental (esta é uma das condições principais para a própria conquista 

do poder); depois, quando exerce o poder e mesmo se o mantém fortemente nas mãos, 

torna-se dominante, mas deve continuar a ser também ‘dirigente’ (GRAMSCI, 2002, 

p. 62-63). 

 

Ao abordar a questão da hegemonia em Gramsci, Marilena Chauí (2008, p. 99) fala da 

questão da dominação das ideias da classe dominante sobre a sociedade, pontuando: “Esse 

fenômeno da conservação da validade das ideias e valores dos dominantes, mesmo quando se 

percebe a dominação e mesmo quando se luta contra a classe dominante mantendo sua 

ideologia, é que Gramsci denomina de hegemonia”. 

Em síntese, a hegemonia significa a direção, a dominação e a manutenção do poder por 

meio da combinação do consenso e da coerção, mas, principalmente, da elaboração do consenso 

ativo. Por meio do exercício da hegemonia, “[...] as classes sociais chamadas de ‘dominadas’ 

ou ‘subalternas’ participam de uma concepção de mundo imposta pelas classes dominantes, de 

modo a compartilhar uma ideologia que não corresponde aos seus interesses e à sua função 

histórica específica” (MARTINS; MARTELETO, 2019, p. 13). 

Terry Eagleton (1997), por sua vez, destaca o caráter dinâmico da hegemonia, pois ela 

nunca é uma conquista definitiva, é um processo vivido, tendo de ser constantemente recriada, 

renovada e defendida. O poder governante é, nesse contexto, forçado a combater as forças 

contra--hegemônicas, de maneira a provar que estas fazem parte, ainda que parcialmente, de 

seu próprio domínio. “Assim, a hegemonia é uma noção inerentemente relacional, além de 

prática e dinâmica, e oferece, nesse sentido, um avanço notável diante das definições de 

ideologia mais ossificadas, escolásticas, encontradas em certas correntes ‘vulgares’ do 

marxismo” (EAGLETON, 1997, p. 107).   

Na superestrutura do bloco histórico, Gramsci (1982) distingue duas esferas 

fundamentais: a da sociedade civil, associada aos organismos “privados”, e a sociedade política 

ou Estado, no sentido restrito do termo, pois este, em sentido ampliado, inclui a sociedade civil 

mais a sociedade política. Essas esferas são, assim, responsáveis pela construção da hegemonia.  

 
Por enquanto, pode-se fixar dois grandes ‘planos’ superestruturais: o que pode ser 

chamado de ‘sociedade civil’ (isto é; o conjunto de organismos chamados comumente 

de ‘privados’) e o da ‘sociedade política ou Estado’, que correspondem à função de 

‘hegemonia’ que o grupo dominante exerce em toda a sociedade e àquela de domínio 

direto’ ou de comando, que se expressa no Estado e no governo ‘jurídico’ 

(GRAMSCI, 1982, p. 10-11).  

 

Gramsci refere-se à sociedade civil em vários momentos nos Quaderni, como "o 

conjunto dos organismos, vulgarmente ditos privados, que correspondem à função de 
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hegemonia que o grupo dominante exerce em toda a sociedade" (PORTELLI, 2002, p. 21). A 

sociedade civil representa o conteúdo ético e moral do Estado, tendendo a dirigir todo o bloco 

histórico.  

 Portelli (2002, p. 21) apresenta, ainda, mais três aspectos complementares em relação 

à sociedade civil em Gramsci, ressaltando que seu campo de atuação é muito extenso, conforme 

segue: 

- como ideologia da classe dirigente, ela abrange todos os ramos da ideologia; da arte 

à ciência, incluindo a economia, o direito, etc.; 

- como concepção de mundo, difundida em todas as camadas sociais para vinculá-las 

à classe dirigente, ela se adapta a todos os grupos; advém daí seus diferentes graus 

qualitativos: filosofia, religião, senso comum folclore;  

- como direção ideológica da sociedade, articula-se em três níveis essenciais: a 

ideologia propriamente dita, a ‘estrutura ideológica’ – isto é, as organizações que a 

criam e difundem o ‘material’ ideológico, isto é: os instrumentos técnicos de difusão 

da ideologia (sistema escolar, mas media, bibliotecas, etc.). 

  

É, pois, através da sociedade civil que “[...] ocorrem relações sociais de direção político-     

-ideológica, de hegemonia” (COUTINHO, 2011, p. 14). Na passagem que segue, Gramsci 

(2007, p. 225, grifo nosso) relaciona a sociedade civil à hegemonia. 

 
É preciso distinguir a sociedade civil tal como é entendida por Hegel e no sentido em 

que é muitas vezes usada nestas notas (isto é, no sentido de hegemonia política e 

cultural de um grupo social sobre toda a sociedade, como conteúdo ético do Estado) 

do sentido que lhe dão os católicos, para os quais a sociedade civil, ao contrário, é a 

sociedade política ou o Estado, em oposição à sociedade familiar e à Igreja.  

 

A outra esfera da superestrutura, a sociedade política (Estado em sentido restrito), é 

concebida por Gramsci como o momento da coerção, da força, enquanto a sociedade civil é o 

momento do consenso. Falando em um contexto em que discutia a questão da opinião pública, 

Gramsci (2007, p. 265) afirma: “O que se chama de ‘opinião pública' está estreitamente ligado 

à hegemonia política, ou seja, é o ponto de contato entre a ‘sociedade civil’ e a ‘sociedade 

política’, entre o consenso e a força”.  

Gramsci (1982, p. 11) refere-se à sociedade política ou Estado como sendo  

 
[...] aquela de domínio direto ou de comando, que se expressa no Estado e no governo 

‘jurídico’ [...] aparato de coerção estatal que assegura ‘legalmente’ a disciplina dos 

grupos que não ‘consentem’, nem ativa nem passivamente, mas que é constituído para 

toda a sociedade, na previsão dos momentos de crise no comando e na direção, nos 

quais fracassa o consenso espontâneo. 

 

Em síntese, a sociedade política “[...] agrupa o aparelho de Estado [...] agrupa o conjunto 

das atividades da superestrutura que dizem respeito à função de coerção” (PORTELLI, 2002, 

p.31-33). Por sua vez, no momento da sociedade civil, ocorre o consenso, a hegemonia. No 
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entanto, Portelli (2002, p. 33) aponta que não existe uma separação orgânica entre sociedade 

civil e sociedade política no interior do Estado, sendo a política um prolongamento da civil, ou 

seja, a coerção, a força (sociedade política) são um prolongamento da hegemonia, do consenso 

(sociedade civil).  

No seio da superestrutura, a sociedade civil e a sociedade política constituem o Estado.  

Sobre a concepção de Estado, escreve Gramsci (2007, p. 244 e 257): “[...] Estado = sociedade 

política + sociedade civil, isto é, hegemonia couraçada de coerção. [...] Estado (no significado 

integral: ditadura + hegemonia)”. Porterlli (2002, p. 40) assinala que a concepção de Estado em 

Gramsci é definida por três características: 

 

- reúne a superestrutura do bloco histórico, tanto "intelectual e moral", quanto política; 

- seu equilíbrio interno entre esses dois elementos da superestrutura; 

- enfim e sobretudo, a unidade do Estado decorre de sua gestão por um grupo social 

que assegura a homogeneidade do bloco histórico: os intelectuais.  

  

Na concepção de Gramsci, o modo como o capitalismo se desenvolveu na Itália 

consolidou uma cultura elitista, conservadora e reacionária, separando os intelectuais do povo, 

negando o protagonismo das “classes subalternas”. Por isso, uma de suas preocupações era 

fazer com que a cultura italiana tivesse um caráter nacional-popular, que expressasse a vontade 

e as necessidades do povo-nação. A viabilização do nacional-popular tinha como condição, para 

Gramsci, a realização de uma “reforma moral e intelectual”, tendo a cultura como campo de 

mediação central (MARTINS; MARTELETO, 2019). Nesse sentido, as autoras afirmam que  

 
a hegemonia é, portanto, a orientação cultural, a direção, a dominação e a manutenção 

do poder exercido pelas classes dominantes através da combinação da força e, 

sobretudo, da persuasão, da elaboração do consenso ativo para fixação de significados 

sociais, crenças e variadas formas de construções simbólicas, os quais, dialeticamente, 

também determinam a dinâmica da infraestrutura econômica (MARTINS; 

MARTELETO, 2019, p. 8). 

 

O pensamento gramsciano do hegemônico e do subalterno baseia-se na luta de classes. 

No entanto, considerando as formas de construções simbólicas no contexto sociocultural atual, 

fruto da intervenção tecnológica, Canclini (1990), sem deixar de considerar a estratificação 

social, mostra que, na reorganização das relações entre grupos e os sistemas simbólicos, não se 

permite mais uma vinculação rígida entre as classes sociais e os estratos culturais. Nesse 

sentido, ele afirma:  

 
Não queremos dizer que esta circulação mais fluída e complexa tenha eliminado as 

diferenças entre as classes sociais. Só sugerimos que a reorganização dos cenários 

culturais e o cruzamento das identidades levam a perguntar-se de outro modo pelas 

ordens que regem as relações entre os grupos (CANCLINI, 1990, p. 288). 
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Mesmo criticando a vinculação rígida de classes sociais a estratos culturais com 

repertórios fixos de bens simbólicos,  Canclini (1990) chama a atenção para o desmoronamento 

das fronteiras entre o erudito e o popular através dos processos comunicacionais e políticos 

massivos, que reorganizam, sob novas regras, o hegemônico e o subalterno, afirmando, nesse 

sentido, que “o popular e o erudito, mediados por uma reorganização industrial, mercantil e 

espetacular dos processos simbólicos, requerem novas estratégias (CANCLINI, 1990, p. 92). 

Nesse contexto, Canclini (1995, p. 60 apud ESCOSTEGUY, 1999, p. 122) define cultura como  

 
[...] um lugar onde se representa nos sujeitos o que sucede na sociedade; e, também, 

como instrumento para reprodução do sistema social. [...] se os sujeitos não 

interiorizam, através de um sistema de hábitos, de disposição, de esquemas de 

percepção, compreensão e ação a ordem social, esta não pode produzir-se somente 

através da mera objetividade. Necessita reproduzir-se, também, na interioridade dos 

sujeitos. Essa dimensão simbólica, ao mesmo tempo, objetiva e subjetiva, é nuclear 

dentro da cultura. . 

 

Baseando-se em Canclini (1995), Escosteguy (1999, p. 122) afirma que “[...] a cultura 

é um processo de produção de fenômenos que contribui através da representação ou 

reelaboração simbólica das estruturas materiais para compreender, reproduzir ou transformar o 

sistema social”. Também discorrendo acerca dos aspectos cultural e político das classes 

populares no contexto da hegemonia, Jesús Martín-Barbero (2008, p. 311), ao refletir sobre 

qual posição a indústria cultural ocupa no campo simbólico, considerando aspectos da cultura 

popular e da cultura de massas, afirma que  

[...] a cultura massiva não ocupa uma e somente uma posição no sistema das classes 

sociais, mas que no próprio interior dessa cultura coexistem produtos heterogêneos, 

alguns que correspondem à lógica do expediente cultural dominante, outro que 

corresponde a demandas simbólicas do espaço cultural dominado. 

 

O autor afirma ainda que 

o massivo, nesta sociedade, não é um mecanismo isolável, ou um aspecto, mas uma 

nova forma de sociabilidade. São de massa o sistema educativo, as formas de 

representação e participação política, a organização das práticas religiosas, os 

modelos de consumo e os de uso do espaço. Assim, pensar o popular a partir do 

massivo não significa, ao menos não automaticamente, alienação e manipulação, e 

sim novas condições de existência e luta, um novo modo de funcionamento da 

hegemonia (MARTÍN-BARBERO, 2008, p. 310). 

 

Observa-se, portanto, que Martín-Barbero (2008) pensa a comunicação a partir da 

cultura, valorizando mais as mediações do que os artefatos tecnológicos. Isso significa deslocar 

os processos comunicativos para o espaço da experiência dos sujeitos, uma vez que as 

mediações “[...] constituem-se em articulações entre matrizes culturais distintas, por exemplo, 
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entre tradições e modernidade, entre rural e urbano, entre popular e massivo [...]” 

(ESCOSTEGUY, 1999, p. 139).  

A posição de valorizar as mediações humanas, apresentada por Martín-Barbero (2008), 

é muito importante, pois, com o avanço das tecnologias da informação e da comunicação, 

principalmente da internet, discute-se a possibilidade de os indivíduos se tornarem cada vez 

mais independentes de mediadores humanos. Ana Amélia Martins (2019) considera, nesse 

sentido, que Martin-Barbero (2008), com a sua teoria das mediações, “dos meios às mediações”, 

consolida e integra a categoria mediação à terminologia do campo da informação e 

comunicação na América Latina, reorientando o foco das questões sobre as relações que 

ocorrem entre comunicação, ideologia e hegemonia.  Martins (2019) aponta que, a partir de 

Martin-Barbero (2008), a mediação ganha destaque, no campo de estudos da informação, como 

“[...] uma categoria intrinsecamente vinculada à agência dos sujeitos, aos processos de 

significação e ressignificação da informação, à produção social dos sentidos e à necessária 

compreensão epistemológica da informação e da comunicação a partir da cultura” (MARTINS, 

2019, p. 37).  

Ainda segundo a autora, o contexto histórico de disseminação do conceito mediação, no 

qual as concepções de Martin-Barbero estão inseridas, coincide com o processo de 

democratização pelo qual passaram vários países na América Latina e com a emergência de 

“novos movimentos sociais”, incorporando questões para além das concernentes às classes 

sociais. Nessa perspectiva, ela afirma que   

 
a década de 1980, no Brasil é marcada pela conquista da Constituição Cidadã, a qual, 

dentre outros mecanismos de fortalecimento da democracia, previa as instâncias de 

participação social, instâncias de ‘mediação’ entre a sociedade, o mercado e o Estado. 

A sociedade civil neste momento, se evidencia ainda mais como lócus em que a 

hegemonia ganha materialidade, sendo vista como ‘mediadora’ em muitos sentidos 

(MARTINS, 2019, p. 37-38).   

 

Ana Amélia Martins (2019) apoia-se, também, na “teoria da mediação social”, 

desenvolvida por Manuel Martin-Serrano (2008), que é importante para ajudar a compreender 

o processo de construção da hegemonia que mantém o sistema capitalista. Martin-Serrano 

(2008) pontua que as contradições surgidas nas sociedades capitalistas mais industrializadas, 

ao invés de inviabilizarem o sistema, reforçaram-no Isso ocorre por meio do que o autor 

denominou de “mediação social”, que são operações realizadas no interior do capitalismo, sob 

o controle do capital, para manter a reprodução do sistema, impedindo que as contradições 

funcionem no sentido da superação do sistema capitalista. Nesse sentido, a informação é um 
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dos mais eficientes instrumentos utilizados no processo de mediação social para que ocorra o 

controle social e a ocultação das contradições no interior do capitalismo.  

A transformação do capitalismo, em sua fase monopolista, representou, além de um 

aumento de escala, a construção de outras formas de organizar as relações sociais nos níveis 

econômicos, culturais, políticos, de modo que surgiram novas formas de controle social. Sobre 

isso, Martin-Serrano (2008, p. 16-17, tradução nossa) afirma que  

 
a análise de como essa situação foi alcançada foi essencialmente feita - e muito bem 

feita - pelo encontro de teorias críticas que inspiraram a Revolução de maio. No 

entanto, não esclareceu a forma como os sujeitos individuais e coletivos foram 

afetados pelas mudanças e nelas se envolveram. Parecia-me que estavam surgindo 

novos procedimentos de controle que tornavam possível usar as contradições para 

reproduzir essa ordem contraditória. (grifo nosso). 

No quadro desta revisão histórica, os movimentos de maio de 68 podem ser tomados 

como o marco que marca a passagem para a atual fase sociopolítica. Socialismo 

antiburocrático, pacifismo, ambientalismo, feminismo e grupos de luta pela libertação 

sexual, entre outros, convergiram. As demandas levantadas eram indubitavelmente 

revolucionárias. E muitos foram incorporados ao cotidiano, de tal forma que nossa 

existência foi guiada por eles. Cabe destacar a equalização de homens e mulheres, a 

separação entre reprodução biológica e sexualidade, o acesso massivo à informação e 

a participação ativa na produção de materiais de comunicação. Mas esses avanços não 

foram apenas progressivos. Ao mesmo tempo, eram necessários e funcionais para que 

o modo de produção capitalista continuasse seu processo histórico. Eles têm servido 

para que as sociedades mais desenvolvidas se desfaçam das tradições e valores da era 

industrial, que se tornaram obstáculos à expansão do monopólio em escala global.  

Os movimentos do ano 1968 têm o significado histórico de ser a última revolução 

progressista: mas do capitalismo. Certamente havia outras demandas, como o 

desarmamento universal, a exploração ecológica dos recursos naturais ou a redução 

do trabalho ao tempo socialmente necessário, que eram incompatíveis com os 

interesses da economia monopolista emergente. É por isso que não foram alcançados. 

 

O controle social funciona, nesse sentido, a partir de técnicas que incluem instituições 

mediadoras, objetos mediadores e modelos mediadores que, de acordo com Martin-Serrano 

(2008, p. 64, tradução nossa), aparece 

 
como uma técnica de ajuste, cuja função é produzir instituições mediadoras (por 

exemplo, assistentes sociais), modelos mediadores (por exemplo, a mística do 

desenvolvimento) e objetos mediadores (por exemplo, tranquilizantes) que atuam 

como giroscópios, restaurando o equilíbrio do estado de disfunção permanente a que 

a sociedade está sujeita, em decorrência dos desequilíbrios entre as normas, as 

tecnologias e as personalidades. 

 

A mediação, cabe destacar, é normalmente confiada a instituições culturais, políticas, 

científicas ou profissionais, que funcionam como mediadoras nos processos sociais. Por 

exemplo: 

 
- A classe social, como instrumento de mediação entre a estrutura de produção e as 

relações de produção.  

- A política, como instrumento de mediação entre recursos e aspirações.  
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- A educação, sob um determinado ponto de vista, como instrumento de mediação 

entre saberes e comportamentos.  

- A psicoterapia psicanalítica, como instrumento de mediação entre os instintos e a 

socialização (MARTIN-SERRANO, 2008, p. 64, tradução nossa). 

 

Ana Amélia Martins (2019) pondera que a “teoria da mediação social” desenvolvida 

por Manuel Martin-Serrano, embora não contemple uma crítica da Economia Política 

efetivamente, bem como não considere os processos de resistência que surgem na dinâmica 

social, “[...] é ainda hoje bastante significativa para perceber os mecanismos de produção da 

hegemonia pela própria ação contra-hegemônica [...]” (MARTINS, 2019, p. 33). A hegemonia 

é, assim, mantida através da ideologia, sendo esta desenvolvida pela sociedade civil, em cujo 

meio se produzem e reproduzem as concepções de mundo, num processo permanente de 

contradições entre a afirmação da hegemonia pelas classes dirigentes e contra-hegemonias pelas 

classes subalternas.   

Portelli (2002, p. 79) afirma que “o aspecto essencial da hegemonia da classe dirigente 

reside em seu monopólio intelectual, isto é: na atração que seus próprios representantes 

suscitam nas demais camadas de intelectuais”. Gramsci, de acordo com Portelli, define a 

ideologia como “uma concepção de mundo que se manifesta implicitamente na arte, no direito, 

na atividade econômica, em todas as atividades da vida individual e coletiva” Portelli (2002, p. 

22). Nesse sentido, Eagleton (1997, p. 107) afirma que “é com Gramsci que se efetua a transição 

crucial de ideologia como ‘sistema de ideias’ para o conceito de prática social vivida, habitual 

[...]”. 

Falando da validade das ideologias, Gramsci retoma Marx, mostrando que as forças 

materiais são o conteúdo e as ideologias a forma, embora destaque que essa relação entre 

conteúdo e forma seja apenas didática. Ao relacionar elementos da estrutura (forças materiais) 

e da superestrutura (as ideologias), Gramsci está mostrando a relação dialética entre essas duas 

esferas do bloco histórico.   

 
Outra afirmação de Marx é a de que uma persuasão popular tem, com frequência, a 

mesma energia de uma forca material, ou algo semelhante, e que é muito significativa. 

A análise destas afirmações, creio, conduz ao fortalecimento da concepção de ‘bloco 

histórico’, no qual, precisamente, as forças materiais são o conteúdo e as ideologias 

são a forma, distinção entre forma e conteúdo puramente didática, já que as forças 

materiais não seriam historicamente concebíveis sem forma e as ideologias seriam 

fantasias individuais sem as forças materiais (GRAMSCI, 1999, p. 238). 

 

Também falando na perspectiva da ideologia como fundamental para a manutenção da 

hegemonia da classe dominante sobre toda sociedade, Marilena Chauí (2008) sustenta que  
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uma classe é hegemônica não só porque detém a propriedade dos meios de produção 

e o poder do Estado (isto é, o controle jurídico, político e policial da sociedade), mas 

ela é hegemônica, sobretudo porque suas ideias e valores são dominantes, e mantidos 

pelos dominados até mesmo quando lutam contra essa dominação (CHAUÍ, 2008, p. 

99). 

 

Nessa mesma direção, abordando a questão da ideologia, Martins e Marteleto (2019, p. 

13) destacam os diferentes canais por meio dos quais a ideologia das classes dominantes é 

produzida e disseminada, assim como o papel dos intelectuais nesse processo. 

É através da produção e disseminação da ideologia da classe dominante que as classes 

subalternas, por meio de diferentes canais, organizações e agentes da cultura, como os meios 

de comunicação, a escola e os intelectuais, incorporam um sistema de representações sociais a 

partir dos quais os sujeitos concebem o mundo e organizam suas ações e relações. A concepção 

de poder gramsciana, baseada na ideia de hegemonia, pressupõe que esta seja construída e 

mantida por meio da ideologia, que pode ser vista como um elo que estabelece a relação entre 

a cultura e a hegemonia, categorias fundamentais do pensamento de Gramsci (MARTELETO; 

MARTINS, 2019).  Gramsci (1999, p. 111) relaciona a ideologia à cultura, afirmando que “seria 

interessante estudar concretamente, em um determinado país, a organização cultural que 

movimenta o mundo ideológico e examinar seu funcionamento prático”. A ideologia é, 

consoante Gramsci (1999, p. 98-99),  

 
[...] toda concepção do mundo, [...] como ‘premissa’ teórica implícita (uma 

‘ideologia’, pode-se dizer, desde que se dê ao termo ‘ideologia’ o significado mais 

alto de uma concepção do mundo, que se manifesta implicitamente na arte, no direito, 

na atividade econômica, em todas as manifestações de vida individuais e coletivas) 

(GRAMSCI, 1999, p. 98-99). 

 

No debate sobre ideologias, tem-se que destacar a participação dos intelectuais, que 

exercem um papel fundamental enquanto seus produtores e reprodutores. Gramsci (1999) 

identifica diversos tipos ou categorias de intelectuais, dentre os quais o intelectual tradicional e 

o orgânico. Segundo Gruppi (1978), na leitura que faz de Gramsci, os intelectuais tradicionais 

são aqueles formados historicamente por grupos ou segmentos da classe dominante. 

 

Hoje – diz Gramsci -, o capitalismo industrial cria essencialmente os técnicos, os 

cientistas ligados à produção. São esses os intelectuais orgânicos do capitalismo, isto 

é, ligados intimamente à função produtiva, à função da economia capitalista. Todo 

grupo social, quando se afirma no campo econômico deve elaborar sua própria 

hegemonia política e cultural – deve criar, portanto, os próprios quadros, os próprios 

intelectuais -, encontra ao mesmo tempo intelectuais já formados pela sociedade 

precedente, pela formação econômica - social anterior: os intelectuais tradicionais 

(GRUPPI, 1978, p. 80-81). 
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Baseando-se no princípio de que todo homem desenvolve uma atividade intelectual, 

Gramsci desenvolve a ideia do intelectual orgânico, em contraposição ao tradicional, 

destacando seu papel de dirigente.  

 

O modo de ser do novo intelectual não pode mais consistir na eloquência, motor 

exterior e momentâneo dos afetos e das paixões, mas num imiscuir-se ativamente na 

vida prática, como construtor, organizador, ‘persuasor permanente’, já que não apenas 

orador puro — e superior, todavia, ao espírito matemático abstrato; da técnica-

trabalho, eleva-se à técnica-ciência e à concepção humanista histórica, sem a qual se 

permanece ‘especialista’ e não se chega a ‘dirigente’ (especialista mais político) 

(GRAMSCI, 1982, p. 8). 

 

Sobre o papel desse novo intelectual, Eagleton (1997, p. 111) afirma que “a função do 

intelectual orgânico [...] é forjar os vínculos entre ‘teoria’ e ‘ideologia’, criando uma passagem 

em ambas as direções entre análise política e experiência popular”. 

 

2.4 Economia política da informação e desenvolvimento sustentável   

 

Mais que um conceito, a Economia Política da Informação constitui um campo de 

reflexões importante na área de Ciência da Informação para discutir o desenvolvimento 

sustentável. O tema ainda é pouco explorado nessa área, mas é importante porque, com o atual 

nível de utilização dos recursos existentes no planeta Terra, muitos deles são importantes e não 

renováveis, como o combustível fóssil, o carvão mineral, os minerais de uma maneira geral e 

tantos outros, há a necessidade do seu uso mais racional, de maneira a combinar crescimento 

econômico, equidade social e equilíbrio ambiental. É necessário garantir o acesso aos recursos 

naturais e ao conhecimento, incluindo o acesso às novas tecnologias da informação e da 

comunicação.  

Os estudos em economia política da informação tiveram início estimulados por 

iniciativas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), movidas pela preocupação em disseminar o conhecimento científico e cultural 

entre os diferentes países, baseado na constatação da existência de grandes desigualdades na 

posse e no acesso aos recursos informacionais. Com base nessa preocupação, desenvolveram-

se estudos relacionados à democratização da informação, incluindo o “[...] acesso à informação 

por parte de grupos e classes excluídos e marginalizados, a criação de formas e sistemas 

alternativos de informação, e mesmo estudos sobre a contrainformação, como forma de rejeição 

aos regimes informacionais hegemônicos” (ARAÚJO, 2014, p. 64-65). 
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Na década de 1970, um novo quadro reflexivo surgiu no âmbito da CI, abordando a 

relevância da informação como elemento de inclusão social, como instrumento de 

desenvolvimento para indivíduos, grupos de pessoas, países e regiões. O autor cita como 

exemplo o trabalho de Wersig e Nevelling (1975), que propõem um fundamento social para a 

Ciência da Informação (ARAÚJO, 2014). Ainda segundo Araújo (2014, p. 65), a subárea de 

economia política da informação recebeu, ao longo dos últimos anos, diferentes contribuições 

teóricas, sintetizadas a seguir.  

A subárea de economia política da informação recebeu, nos últimos anos, o impacto 

de diferentes teorizações sobre o momento contemporâneo, caracterizado como uma 

sociedade em rede (CASTELLS, 1999), como época da cibercultura (LÉVY, 1999), 

como período de uma economia de aprendizagem (LUNDVALL, 1997), como 

capitalismo cognitivo (MOULIER-BOUTANG, 2001) ou, ainda, como época da 

multitude (HARDT; NEGRI, 2001). Tais impactos podem ser verificados nas obras 

de autores [que] buscaram estabelecer ligações entre tais diagnósticos e o campo 

informacional, tais como Lojkine (1996), Day (2001), Mattelart (2002) e, também, 

em iniciativas de diversos países de promover programas oficiais de inclusão na 

“sociedade da informação”. 

 

Pretendendo apresentar uma visão geral do enfoque da economia política face aos 

estudos da informação, Vincent Mosco (1998) publicou o artigo “Repensando e renovando a 

economia política da informação”, em que discute o conceito de economia política de acordo 

com as concepções das correntes de pensamento na área de economia. Buscando definir a 

economia política nos estudos da informação, Mosco (1998; 1999) apresenta duas definições, 

uma no sentido estrito e outra no sentido geral: no sentido restrito, “economia política é o estudo 

das relações sociais, particularmente as relações de poder, que mutuamente constituem a 

produção, distribuição e consumo de recursos, incluindo os recursos informacionais” (MOSCO, 

1998, p. 98); no sentido geral, “é o estudo do controle e da sobrevivência na vida social” 

(MOSCO, 1999, p. 98).  

O autor esclarece que os processos de controle são essencialmente políticos e os 

processos de sobrevivência são econômicos. Assim sendo, “o controle refere-se 

especificamente à organização interna da sociedade e aos processos de adaptação a mudanças. 

A sobrevivência significa o modo como as pessoas produzem aquilo que é necessário para a 

reprodução e continuidade sociais” (MOSCO, 1998, p. 98). De acordo com o estudioso, “a força 

desta definição reside no fato de fornecer à economia política o fôlego para englobar todas as 

atividades humanas e, por extensão, todos os processos orgânicos, uma tendência refletida nos 

campos em crescimento dos estudos ambientais e da biodiversidade” (MOSCO, 1998, p. 98). 

Depois de discorrer da economia política clássica à contemporânea, Mosco (1998) 

afirma que os movimentos sociais geraram sua escola de economia política própria, destacando 
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duas vertentes, uma baseada na questão de gênero e outra na ambiental. Nesse sentido, o autor 

pontua: 

 
[...] principalmente uma vertente feminista, que questiona a persistência do 

patriarcado, especificamente, buscando as razões pelas quais o trabalho doméstico não 

é considerado (Waring 1988); e outra, ambientalista, voltada para as ligações entre o 

comportamento social e o microambiente orgânico (Benton 1989) (MOSCO, 1998, p. 

101-102). 

 

No que se refere à questão ambiental relacionada à economia política na CI, constata-se 

a escassez de pesquisas que vinculam desenvolvimento sustentável e Ciência da Informação. 

No trabalho de Jan Nolin (2010), intitulado “Informação sustentável e ciência da informação”, 

o autor enfoca a necessidade de o tema desenvolvimento sustentável ser incorporado na agenda 

estratégica da área. De acordo com Nolin (2010, p. 1-2), “com exceção do trabalho pioneiro de 

Spink (1995a; 1995b; 1999), muito pouca pesquisa foi dedicada ao papel estratégico da 

biblioteconomia e da ciência da informação no projeto maior de civilização do desenvolvimento 

sustentável”. O autor considera o conceito de desenvolvimento sustentável abrangendo e 

integrando proteção ambiental, equidade social e desenvolvimento econômico.  

Nesses trabalhos, Amanda Spink (1995a) sustenta que as pesquisas sobre 

desenvolvimento sustentável na Ciência da Informação podem trazer resultados consideráveis 

para a humanidade e as mudanças sociais. No entanto, a autora destaca a existência de poucos 

trabalhos nessa área.  

 
Dentro da ciência da informação, há muitas pesquisas sobre os aspectos 

informacionais da industrialização, com uma literatura pequena e crescente discutindo 

especificamente as dimensões informacionais do desenvolvimento sustentável [...]. A 

ciência da informação está apenas começando a explorar as implicações das 

abordagens alternativas para o desenvolvimento sustentável (SPINK, 1995a, p. 206). 

 

Spink (1999, p. 2) identifica duas visões no debate sobre desenvolvimento sustentável: 

“Uma visão defende o desenvolvimento sustentável como um conjunto de políticas e métodos 

para sustentar a industrialização global”; e a outra, uma visão alternativa, baseada em uma 

ordem moral, fundamentada em um cenário de escassez global, conflitos e diminuição dos 

recursos naturais, visa a preservar a humanidade em diferentes níveis e tamanhos populacionais. 

“Essa visão alternativa atribui um futuro sustentável, baseado na ação coletiva e nas 

comunidades locais, como sujeitos autônomos, dentro de um padrão autossuficiente de 

organização social” (SPINK, 1999, p. 3).  

Ainda segundo Spink (1999), o Relatório Bruntdland de 1987 à Comissão Mundial de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento apresenta uma visão intermediária do desenvolvimento 
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sustentável, contrapondo-se à visão neoclássica, cujo foco é a economia, e incorporando-lhe 

aspectos culturais e políticos. Contudo, a autora considera que a base dessa visão intermediária 

ainda se apoia nas premissas da visão de industrialização global. 

Nolin (2010) argumenta que os documentos fundamentais das Nações Unidas que 

caracterizam o desenvolvimento sustentável, publicados no final dos anos 1980 e início dos 

anos 1990, embora não sejam articulados de maneira substancial, sinalizam uma estreita ligação 

entre desenvolvimento sustentável e informação, afirmando que existe  

 
[...] uma ampla variedade de práticas e funções, como produção de conhecimento 

científico, estabelecimento de padrões de indicadores ambientais, armazenamento de 

informações, acesso a informações, informações e tomada de decisão, igualdade de 

acesso às tecnologias da informação e comunicação, etc. (NOLIN, 2010, p 2).  

 

 

O autor resume as referências sobre a informação e o desenvolvimento sustentável no 

Relatório Bruntdland da seguinte forma: “[...] claramente a tecnologia da informação, a coleta 

de informações, os bancos de dados, o compartilhamento e a análise das informações foram 

vistos como cruciais em Nosso Futuro Comum” (NOLIN, 2010, p. 9).No entanto, as pesquisas 

no campo da CI relacionando a informação ao desenvolvimento sustentável são poucas e, na 

maioria delas, a informação é relacionada a uma ou duas das três dimensões ou partes 

constitutivas básicas do desenvolvimento sustentável (proteção social, econômica e ambiental) 

(NOLIN, 2010).   

Nolin sugere, por isso, uma discussão sobre o conceito de “informação sustentável’, a 

partir das concepções de “informações para o desenvolvimento sustentável” e 

“desenvolvimento de informações sustentáveis” (NOLIN, 2010, p. 17).  Ao sintetizar a noção 

de informação sustentável, pontua que  

 

informação sustentável refere-se a recursos que facilitam a integração e a 

participação de acordo com as três partes constitutivas do desenvolvimento 

sustentável (proteção social, econômica e ambiental) e / ou contribuem para 

o fortalecimento do processo em que a sociedade é transformada de acordo 

com os ideais do desenvolvimento sustentável (NOLIN, 2010, p. 21 grifo do 

autor). 

 

A informação para o desenvolvimento sustentável consiste nos dispositivos de apoio à 

implantação do desenvolvimento sustentável por meio das suas três partes constitutivas: 

desenvolvimento de tecnologia da informação sustentável, que trata do acesso universal à 

informação e é a base da proteção ambiental; desenvolvimento da conservação sustentável da 

informação, que é a organização de uma base de dados informacionais sobre vários tipos de 
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indicadores sustentáveis, de uma maneira fácil de recuperar e proporcionar o uso para tomadas 

de decisões relacionadas às três partes constitutivas do desenvolvimento sustentável; 

desenvolvimento de compartilhamento sustentável de informações, que trata de criar acesso e 

compartilhamento de informações ambientais a pessoas de diferentes culturas, por meio da 

participação  em fóruns, mídia e instituições, visando à tomada de decisões para evolução do 

desenvolvimento sustentável (NOLIN, 2010).   

O desenvolvimento de informações sustentáveis tem, pois, como objetivo principal 

tornar a produção e o uso das tecnologias da informação o mais limpas possível. Nesse sentido, 

Nolin (2010, p. 19) afirma que  

 

devemos produzir tecnologia da informação com a sustentabilidade em mente, para 

que seja possível para as gerações futuras dispor de recursos materiais para esses 

produtos (proteção ambiental). Tal ambição implica um afastamento radical de muitas 

das convenções atuais de produção de tecnologia da informação (desenvolvimento 

econômico). Também é importante buscar essa transformação para que a tecnologia 

avançada fique disponível para todos os povos do mundo (desenvolvimento social). 

 

  

Acompanhando a discussão sobre a sustentabilidade e destacando o papel dos avanços 

no campo do conhecimento científico e tecnológico, Lastres et al. (2002, p. 65) constataram 

que “a passagem de um padrão técnico-econômico intensivo em recursos naturais para o atual, 

com base na utilização crescente de conhecimento e informação, impediu uma aceleração da 

crise, mas não reduziu as pressões sobre o meio ambiente”. As autoras defendem a importância 

e a urgência na formulação de novas alternativas de desenvolvimento, em níveis mundial, 

nacional e local, que exigem novos instrumentos normativos e reguladores. Segundo as autoras,  

 
a sustentabilidade dos modelos de desenvolvimento coloca-se hoje como um dos mais 

sérios desafios da humanidade, o que requer novas orientações para esforços de 

crescimento econômico e de avanço do conhecimento científico-tecnológico, 

subordinando-as a princípios de inclusão, equidade e coesão social, de 

sustentabilidade ambiental e de caráter ético (LASTRES et al.., 2002, p. 65). 

 

O que as pesquisadoras propõem é uma estratégia de desenvolvimento regional e 

nacional, integrando as questões políticas, econômicas, ambientais, científico-tecnológicas e 

sociais, destacando que “Longe, portanto, de significar um mundo integrado e sem fronteiras, 

no qual o conhecimento flui livremente, a nova ordem mundial exige níveis de qualificação e 

capacitação locais ainda mais elevados do que no passado” (LASTRES et al., 2002, p. 65). A 

inserção das economias locais na economia global ocorreria a partir das vantagens comparativas 

advindas dos recursos naturais e do conhecimento acumulado pelas populações locais, 

associados ao conhecimento científico-tecnológico. 
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A proteção do capital natural, por sua vez, adquire nova relevância estratégica, não 

apenas por sua importância para o equilíbrio ecológico planetário, mas também como 

matéria-prima para as tecnologias avançadas.  Este é o caso da biodiversidade, que 

apresenta amplo potencial para países ricos nesses recursos.  No caso do Brasil, 

primeiro país em megadiversidade em nível mundial, ela pode vir a tornar-se uma 

vantagem comparativa do país no âmbito da geopolítica global, considerando sua 

ampla disponibilidade de recursos biogenéticos, a tradição de sua ciência na área 

biológica, além do acervo de conhecimentos tradicionais acumulados pelas 

populações locais e pertinentes para o acesso e as aplicações dessa biodiversidade 

(LASTRES et al.., 2002, p. 65). 

 

As preocupações com a sustentabilidade ganharam destaque no início da década de 

1970, com a criação do Clube de Roma, fundado em 1968, formado por pessoas que 

formulavam críticas ao modelo de crescimento econômico global decorrente da sociedade 

industrial, baseado em atividades prejudiciais ao meio ambiente. O Clube objetivava discutir 

assuntos relacionados à economia, à política e, principalmente, ao meio ambiente. A partir das 

discussões realizadas, foi elaborado um documento, intitulado “Limites do Crescimento” 

(MEADOWS et al., 1973). Os pesquisadores reconheceram a importância dos trabalhos 

anteriores, afirmando que “Não somos, de forma alguma, o primeiro grupo a formulá-las. 

Nestes últimos decênios, pessoas que olharam para o mundo com uma perspectiva global e a 

longo prazo, chegaram a conclusões semelhantes” (MEADOWS et al., 1973, p.19). As teses e 

conclusões básicas apresentadas neste relatório são: 

 
1. Se as atuais tendências de crescimento da população mundial - industrialização, 

poluição, produção de alimentos e diminuição de recursos naturais - continuarem 

imutáveis, os limites de crescimento neste planeta serão alcançados algum dia dentro 

dos próximos cem anos. O resultado mais provável será um declínio súbito e 

incontrolável, tanto da população quanto da capacidade industrial. 

2. É possível modificar estas tendências de crescimento e formar uma condição de 

estabilidade ecológica e econômica que se possa manter até um futuro remoto. O 

estado de equilíbrio global poderá ser planejado de tal modo que as necessidades 

materiais básicas de cada pessoa na Terra sejam satisfeitas, e que cada pessoa tenha 

igual oportunidade de realizar seu potencial humano individual. 

3. Se a população do mundo decidir empenhar-se em obter este segundo resultado, em 

vez de lutar pelo primeiro, quanto mais cedo ela começar a trabalhar para alcançá-lo, 

maiores serão suas possibilidades de êxito (MEADOWS et al. 1973, p. 20). 

 

Na perspectiva de conciliar estabilidade econômica e ecológica, os pesquisadores do 

Clube de Roma defenderam a tese do crescimento zero, propondo o congelamento do 

crescimento da população global e do capital industrial (MEADOWS et al., 1973). A tese do 

crescimento zero foi criticada por teóricos identificados com as teorias do crescimento 

econômico, principalmente porque seria a condenação dos países pobres. Nesse sentido, 

Brüseke (2009, p.30) afirma que 
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o prêmio Nobel em Economia, Solow, criticou com veemência os prognósticos 

catastróficos do Clube de Roma (Solow, 1973 e 1974). Também intelectuais dos 

países do Sul manifestaram-se de forma crítica. Assim Mahbub ul Haq (1976) 

levantou a tese de que as sociedades ocidentais, depois de um século de crescimento 

industrial acelerado, fecharam este caminho de desenvolvimento para os países 

pobres, justificando essa prática com uma retórica ecologista. Essa foi uma 

argumentação frequentemente formulada na UNCED no Rio, em 1992, mostrando a 

continuidade de divergências e desentendimentos no discurso global sobre a questão 

ambiental e o desequilíbrio socioeconômico. 

 

Barbiere (2009) aborda essa discussão mostrando que o debate naquele momento estava 

polarizado entre duas posições: uma com preocupações ecológicas, que defendia o crescimento 

zero; a outra, apoiada pelos países desenvolvidos, propugnava o crescimento sem limitações. 

Em 1972, realizou-se a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, 

na cidade de Estocolmo, outro marco na discussão da sustentabilidade. Durante o processo de 

preparação da conferência, foram produzidos dois documentos importantes: o Relatório Founex 

e a Declaração de Estocolmo. Dessa discussão, emergiu o conceito de "ecodesenvolvimento", 

posteriormente renomeado “desenvolvimento sustentável", cuja abordagem de 

desenvolvimento envolve simultaneamente três critérios: "equidade social, prudência ecológica 

e eficiência econômica" (STRONG, 1993, p. 7). 

O conceito de ecodesenvolvimento, usado pela primeira vez por Maurice Strong, em 

1973, tinha como objetivo caracterizar uma concepção alternativa de desenvolvimento, 

opondo-se à concepção de crescimento econômico predatório ao meio ambiente e à proposta 

de crescimento zero. Foi, entretanto, Ignacy Sachs quem formulou os princípios básicos do 

ecodesenvolvimento, que integram seis dimensões, quais sejam:  

 
a) satisfação das necessidades básicas; b) a solidariedade com as gerações futuras; c) 

a participação da população envolvida; d) a preservação dos recursos naturais e do 

meio ambiente em geral; e) a elaboração de um sistema social garantindo emprego, 

segurança social e respeito a outras culturas, e f) programas de educação (BRÜSEKE, 

2009, p. 31). 

 

Existem diferentes concepções a respeito da relação entre economia, sociedade e 

ambiente, assim como diferentes correntes de pensamento que vêm tratando da temática, 

resultando em várias definições de crescimento ou desenvolvimento sustentável. A concepção 

de desenvolvimento adotada neste trabalho, destaca-se, leva em consideração a harmonização 

dos aspectos sociais, ambientais e econômicos, identificada com a abordagem do 

ecodesenvolvimento. Segundo Sachs (2000, p. 71), embora o conceito de sustentabilidade seja, 

muitas vezes, confundido com sustentabilidade ambienta, há de se considerarem várias 
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dimensões: a social, a do meio ambiente (ecológico e ambiental), a econômica, a cultural, a 

territorial e a política (nacional e internacional). 

Para Sachs (2000), no plano social, leva-se em consideração o nível de ocupação, de 

renda e o acesso aos recursos e serviços sociais, o que deverá resultar em um patamar razoável 

de homogeneidade social. A sustentabilidade social é, nesse sentido, a razão do 

desenvolvimento. Em relação aos aspectos ambientais, considera-se a preservação e/ou 

conservação da natureza na sua produção de recursos renováveis, a limitação do uso dos 

recursos não renováveis, o respeito à capacidade de autodepuração dos ecossistemas naturais. 

Nos aspectos econômicos, são considerados o desenvolvimento econômico equilibrado entre 

os setores, a segurança alimentar, a capacidade de modernização dos instrumentos de produção 

e inserção da economia no plano regional, nacional e internacional. No que se refere à dimensão 

cultural, há de se considerar o equilíbrio entre tradição e inovação, quando se trata de mudanças 

no interior da comunidade, pois deve-se combinar tradição com abertura para o mundo. A 

dimensão territorial, por seu turno, inclui a conservação da biodiversidade para proteger as áreas 

ecologicamente frágeis, a redução das desigualdades inter-regionais, o maior equilíbrio dos 

investimentos públicos entre as áreas rurais e urbanas e melhoria do ambiente urbano. Já, os 

critérios da dimensão política, envolvem a garantia dos direitos humanos, um nível razoável de 

coesão social e a capacidade do Estado para implementar um projeto integrado, seja nacional, 

estadual ou municipal, com planejamento local e participativo como base para o 

desenvolvimento (SACHS, 2000). 

O estudioso reconhece a necessidade de romper com o consumismo desenfreado, mas 

defende a necessidade do crescimento econômico, argumentando que sem ele os mais pobres 

serão os mais prejudicados. Considera, ainda, os objetivos do crescimento e do emprego, dando 

ênfase ao emprego, como sendo o mais importante. Outro aspecto defendido por Sachs (2000) 

é a questão ambiental, o equilíbrio ambiental., de modo que defende o crescimento econômico 

socialmente inclusivo e favorável ao meio ambiente, argumentando que, para que isso ocorra, 

é necessário que o Estado regulamente as atividades sociais e ambientais do mercado . As 

prioridades apontadas por Sachs para implementar esse equilíbrio seriam, consoante Criqui 

(2019, p. 1): 

 
O Estado deve antes de tudo gerenciar a interface entre os diferentes níveis de 

governança; na globalização, o Estado-Nação não deve desaparecer, mas, ao 

contrário, se firmar como um elemento central para a articulação do global e do local. 

Obviamente, também deve ser a força motriz da composição dos objetivos 

econômicos, sociais e ambientais, que constituem o triângulo básico do 

desenvolvimento sustentável. 
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Se as transições ecológicas e sociais exigem uma visão de longo prazo, isso não deve 

ser desenvolvido de maneira tecnocrática, mas constitui um futuro negociado entre o 

Estado, as empresas, os representantes dos trabalhadores e a sociedade civil 

organizada. 

Os serviços sociais básicos, principalmente garantidos pelo Estado, de infraestrutura, 

saúde e educação devem se tornar um direito para todos e, é claro, em todos os países. 

Finalmente, o Estado deve desempenhar um papel central na pesquisa e na inovação, 

não apenas porque os interesses privados subestimam os benefícios sociais da 

pesquisa, mas também porque deve fugir dos critérios de lucratividade.  

 

No relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – CMMAD -, 

intitulado “Nosso Futuro Comum”, o “Desenvolvimento sustentável é aquele que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderam a 

suas próprias necessidades” (CMMAD, 1991, p. 46). Destaca-se, nesse sentido, que a 

concepção de desenvolvimento sustentável desenvolvida por Sachs (2000) e utilizada neste 

trabalho atende aos objetivos defendidos pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento. 

No âmbito deste trabalho, ainda, aborda-se o Zoneamento Socioeconômico-Ecológico 

como instrumento de planejamento para subsidiar a proposta de desenvolvimento sustentável 

para o estado de Rondônia. O zoneamento é importante porque orienta a ocupação do espaço 

territorial e o uso dos recursos naturais de maneira equilibrada, considerando os aspectos 

econômicos, sociais e ambientais. 

 A orientação metodológica recomendada pelo governo federal para a execução do 

zoneamento nos estados da Amazônia consta em um documento intitulado “Detalhamento da 

Metodologia para Execução do Zoneamento Ecológico-Econômico pelos Estados da Amazônia 

Legal”, elaborado por Bertha Becker e Cláudio Egler (BRASIL, 1996). As diretrizes contidas 

nesse documento foram utilizadas como referência para a elaboração da segunda aproximação 

do zoneamento de Rondônia, aprovada no ano 2000. Essas aproximações, previstas na 

metodologia, expressam os ajustamentos necessários a serem realizados periodicamente no 

zoneamento.   

Baseados no Programa de Zoneamento Ecológico-Econômico da Amazônia Legal 

(PZEEAL), estabelecido pelo governo federal em 1991, Becker e Egler (BRASIL, 1996, p. 7) 

afirmam que o zoneamento “é um instrumento do planejamento e da gestão territorial para o 

desenvolvimento regional sustentável. Significa que não deve ser entendido como um 

instrumento apenas corretivo, mas também ativo, estimulador do desenvolvimento”. Além 

disso, defendem que o zoneamento é um mecanismo técnico e político de planejamento: técnico 

porque oferece informações detalhadas sobre o território - dos meios físico, biótico e 
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socioeconômico - integradas em uma base geográfica, necessárias para planejar a sua ocupação 

racional e o uso sustentável dos recursos naturais.  

No que se refere ao aspecto político, ele possibilita “negociação entre as várias esferas 

de governo e entre estas, o setor privado e a sociedade civil, isto é, um instrumento para a 

construção de parcerias” (BRASIL, 1996, p. 7). Os autores destacam, ainda, o caráter dinâmico 

do zoneamento, levando em conta a sustentabilidade, não somente ambiental, mas também 

econômica e social. Além desses aspectos, observam que o zoneamento pode ser usado para 

mediar os conflitos que surgem em razão da ocupação do espaço territorial e do uso dos recursos 

naturais. Preveem, também, sua revisão e atualização periódica, em razão do seu dinamismo. 

A discussão sobre o desenvolvimento sustentável será realizada neste trabalho usando-

se as concepções de mediação da informação no contexto de um regime de informação, 

conceitos desenvolvidos e utilizados no campo da Ciência da Informação. Serão analisados, 

nesse sentido, os fluxos informacionais na elaboração e implementação do zoneamento e do 

desenvolvimento sustentável em Rondônia. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Compreende-se a pesquisa científica como uma atividade baseada em teorias, dados e 

informações, métodos, técnicas e outros procedimentos, visando a encontrar respostas à 

problematização construída, com o objetivo de compreender uma determinada realidade. 

Severino (2007, p. 100) afirma que “[...] a ciência é sempre um enlace de uma malha teórica 

com dados empíricos, é sempre uma articulação do lógico com o real, do teórico com o 

empírico, do ideal com o real”.  

Para Minayo (2002, p. 16), a metodologia “[...] é o caminho do pensamento e a prática 

exercida na abordagem da realidade”. Segundo a autora, a metodologia inclui as concepções 

teóricas de abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a compreensão da realidade e o 

potencial criativo do pesquisador. Ainda conforme Minayo (2002), a teoria e a metodologia 

caminham juntas, são inseparáveis. A teoria é construída para ajudar a explicar ou compreender 

um fenômeno ou um processo ou um conjunto deles, “[...] é um conhecimento de que nos 

servimos no processo de investigação como um sistema organizado de proposições, que orienta 

a obtenção de dados, e a análise dos mesmos, e de conceitos, que veiculam seu sentido” 

(MINAYO, 2002, p. 18-19). Já a metodologia, enquanto conjunto de técnicas, “[...] deve dispor 

de um instrumental claro, coerente, elaborado, capaz de encaminhar os impasses teóricos para 

o desafio da prática” (MINAYO, 2002, p. 16). 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi realizado um estudo exploratório e como 

técnica para obtenção dos dados, pesquisa documental e pesquisa bibliográfica relativa à área 

de interesse do trabalho. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que, na definição de Minayo 

(2002, p. 21-22), “[...] trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e 

dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”. A pesquisa 

também se caracteriza como descritiva, que, de acordo com Gil (2008, p. 28), tem “[...]como 

objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou 

o estabelecimento de relações entre variáveis [...] As pesquisas descritivas são, juntamente com 

as exploratórias, as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a 

atuação prática”. 

Utiliza-se, também, neste estudo, o método dialético, o qual, concordando com Demo 

(1995), é o mais conveniente para o estudo da realidade social. De acordo com o autor, “há 

indícios bastante razoáveis, como a necessidade de englobar o fenômeno histórico em seu lado 
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da consciência reflexiva, da ideologia, da qualidade política, que outras metodologias 

desconhecem ou captam com dificuldades artificiais” (DEMO, 1995, p. 88). 

Demo (1995) considera o conceito de antítese a alma da dialética. Segundo o 

pesquisador, a realidade social da sociedade de classes contextualizada historicamente é tomada 

como tese. No entanto, as contradições dessa realidade geram uma dinâmica contrária, criando 

as condições para sua superação, produzindo a antítese. “No movimento antitético está o signo 

da mudança. Por conseguinte, a antítese é a alma da dialética” (DEMO, 1995, p. 93). No mesmo 

sentido, Gadotti (1995, p. 26) defende que a superação da tese é resultado da coexistência de 

forças contrárias no interior da sociedade ou das coisas, sendo responsável por sua 

transformação. É o princípio da contradição ou da luta dos contrários, que é   essência ou a lei 

fundamental da dialética”. Além disso a realidade concreta é uma totalidade dinâmica, está 

sempre em movimento. É o princípio do movimento que pressupõe que a natureza, a sociedade 

e todas as coisas estão em permanente transformação, estão sempre inacabadas. Consoante 

Leandro Konder (2008, p. 57), de acordo com esse princípio, “A afirmação engendra 

necessariamente a sua negação, porém a negação não prevalece como tal: tanto a afirmação 

como a negação são superadas e o que acaba por prevalecer é uma síntese, é a negação da 

negação”. Dessa forma, o que prevalece não é a tese nem a antítese, é a síntese. No entanto, a 

síntese é apenas a próxima tese (DEMO, 1995). 

A seguir, abordar-se-ão as questões metodológicas que levam à articulação dos aspectos 

teóricos com a realidade empírica, a delimitação do objeto de pesquisa, a coleta e análise dos 

dados. Para tanto, tem-se como referência a definição de González de Gómez (2003b), quando 

ela defende que a Ciência da Informação, na perspectiva do regime de informação, estuda os 

atores sociais, os fenômenos, os processos, os sistemas, as redes sociocomunicacionais e as 

ações de informação que ocorrem em um determinado contexto sociocultural. 

 

3.1 Procedimentos metodológicos 

 

Ao estudar a literatura sobre regime de informação, constatou-se que os elementos que 

o compõem são os atores sociais, os dispositivos, os artefatos e as ações de informação. Por 

isso, buscaram-se, nos documentos estudados, as informações que identificassem esses 

elementos e explicassem a relação entre eles, considerando o contexto sociocultural em que o 

regime de informação do ZSEE-RO e do desenvolvimento sustentável em Rondônia está 

inserido.  
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Visando a atender os objetivos da pesquisa, foram coletados dados, mapas e outros 

documentos conservados em arquivos de órgãos públicos e privados, a saber: Secretaria de 

Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG), Biblioteca do Plano Agropecuário e 

Florestal de Rondônia (PLANAFLORO), Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental 

(SEDAM), Secretaria de Estado da Agricultura (SEAGRI), Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural do Estado de Rondônia (EMATER), Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), entidades de organização dos trabalhadores 

(FETAGRO, MST, OSR) e ONGs. 

Com base nos documentos pesquisados e seguindo a concepção de um regime de 

informação, as informações foram organizadas de forma a identificar os atores sociais, os 

dispositivos de informação, os artefatos de informação, as ações de informação e as relações 

existentes entre esses elementos, sem perder de vista os contextos socioculturais em estão 

inseridos. O objetivo das informações obtidas e organizadas é compreender o regime de 

informação do ZSEE e do desenvolvimento sustentável em Rondônia, segundo as concepções 

defendidas, principalmente, por Frohmann (1995) e González de Gómez (2007), para quem 

 
o regime de informação seria, assim, a resultante de uma configuração em rede, 

envolvendo elementos heterogêneos (grupos, práticas, interesses, discursos, 

instrumentos, artefatos científicos e tecnológicos), com dinâmicas de harmonização e 

de conflito, de associações e rupturas, que encontrariam em uma figura de rede uma 

instância de estabilização (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2007, p. 167). 

 

Partindo dessa definição, elaboraram-se cinco categorias de análise, visando a 

caracterizar a rede sociocomunicacional formada no regime de informação do desenvolvimento 

sustentável em Rondônia. A primeira categoria é constituída pelos atores sociais envolvidos no 

regime de informação. Dentre os muitos autores que, de alguma maneira, participaram do 

regime de informação do desenvolvimento sustentável que se estabeleceu em Rondônia a partir 

de meados dos anos 1980, escolheram-se aqueles com poder de decisão, sendo eles os membros 

dos conselhos deliberativos do PLANAFLORO, da Comissão Estadual de Zoneamento, além 

dos governos estadual e federal e o Banco Mundial. Para isso, foram identificados os atores e 

elaborado um pequeno perfil de cada um deles, apontando a sua participação no 

estabelecimento da rede. 

A segunda categoria é formada pelo conjunto de normas, regras e governança, fazendo 

parte dos dispositivos, isto é, dos instrumentos formais e informais de sustentação das práticas 

de disseminação e do compartilhamento da informação e do conhecimento, relacionando-se aos 
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conceitos de rede primária de informação abordados por González de Gómez (1999) e de 

mediação explícita de Almeida Junior (2009).  

A terceira categoria é constituída pelos artefatos de informação, banco de dados, 

bibliotecas, bibliotecas virtuais, materiais de armazenamento, processamento e de transferência 

de dados e informações, como os sistemas de informação, hardware e software, remetendo aos 

conceitos de rede secundária de González de Gómez (1999) e de mediação implícita de Almeida 

Junior (2009). 

A quarta categoria refere-se às ações de informação, constituídas pelas práticas formais 

e informais de compartilhamento de informações desenvolvidas pelos atores e mediadas pelos 

dispositivos e artefatos de informação, as relações de poder coexistentes nessas práticas, a 

interação entre os atores, os processos de decisões políticas a partir da articulação entre os atores 

e as formas de aprendizado. Essas práticas informacionais desenvolvidas pelos atores são, por 

sua vez, contextualizadas, considerando os contextos econômico, social, cultural e político em 

que ocorrem, e o processo de instauração, consolidação e modificação do regime de informação 

do desenvolvimento sustentável em Rondônia, consistindo-se, assim, na quinta categoria de 

análise.   

Essas categorias de análise possibilitaram estabelecer um quadro teórico do regime de 

informação do ZSEE-RO e do desenvolvimento sustentável em Rondônia, “[...] um conjunto 

de proposições logicamente relacionadas, [...] uma organização do pensamento, sua articulação 

com o real concreto, e uma tentativa de ser compreendida pelos membros de uma comunidade 

que seguem o mesmo caminho de reflexão e ação” (MINAYO, 2002, p. 19). 

 

3.2 Campo de pesquisa  

 

O presente estudo abrange o estado de Rondônia no que se refere à tentativa de 

implementação de um modelo de desenvolvimento socioeconômico baseado na 

sustentabilidade econômica, social e ambiental, iniciada na década de 1980. Esse modelo tem 

como principal instrumento de planejamento o ZSEE, que foi implantado, em sua primeira 

aproximação, em 1988. Para a elaboração e implantação do zoneamento, foi organizada uma 

base de dados, contendo informações dos meios físico, biótico e socioeconômico, para subsidiar 

a proposta de modo a orientar as ações do poder público e da sociedade quanto ao modelo de 

desenvolvimento a ser seguido.  
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A discussão sobre a sustentabilidade em Rondônia, a partir de meados da década de 

1980, configurou, um regime de informação, uma rede, envolvendo atores sociais, práticas, 

interesses, discursos, dispositivos e artefatos científicos e tecnológicos, com a criação de 

mecanismos que possibilitaram a exposição de conflitos e sua harmonização. Esses 

mecanismos estão presentes no Conselho Deliberativo do PLANAFLORO e na Comissão 

Estadual de Zoneamento, com a participação da sociedade nessas instâncias de decisões. 

Do ponto de vista metodológico, a pesquisa considera dois momentos, obedecendo a 

um recorte temporal: a) de 1988 a 2002, primeiro momento; e b) a partir de 2002 até o momento. 

O período de 1988 a 2002 corresponde ao momento em que foram iniciados os estudos para a 

elaboração do zoneamento e a execução do PLANAFLORO, quando a concepção de 

desenvolvimento sustentável foi discutida e aprovada com amplo envolvimento da sociedade 

civil, que participava dos conselhos deliberativos do PLANAFLORO e do zoneamento, 

compondo metade dos seus membros - a outra metade era formada por órgãos públicos. Cabe 

considerar que o zoneamento e o modelo de desenvolvimento implantado em Rondônia, 

incluindo a preocupação com a sustentabilidade, só ocorreu por causa da pressão da sociedade 

civil. O segundo momento iniciou em 2002, com o encerramento do PLANAFLORO e a 

conclusão e aprovação do ZSEE, em sua segunda aproximação. As informações do zoneamento 

foram encaminhadas para a SEDAM, órgão estadual responsável pelo monitoramento 

ambiental e por fazer cumprir a Lei Complementar 233/2000 (RONDÔNIA, 2000a), que institui 

o Zoneamento Socioeconômico–ecológico de Rondônia. A partir desse momento, tem-se a 

implantação do zoneamento, que é um processo pelo qual todos os investimentos públicos ou 

privados que necessitem de licenciamento ambiental precisam passar para serem certificados 

de que estão obedecendo ao que determina a Lei 233. No entanto, a participação da sociedade, 

nos moldes do período anterior, cessou.  

Com o encerramento do PLANAFLORO e a conclusão do ZSEE, foram extintos os 

conselhos deliberativos com participação paritária da sociedade.  Um exemplo dessa mudança 

é a Comissão Estadual de Zoneamento do Estado de Rondônia, instituída pelo Decreto nº 

21.906, de 2 de maio de 2017, formada por 15 órgãos públicos e instituições, das quais apenas 

cinco representam a sociedade civil, sendo duas do campo popular. Sendo assim, há uma 

mudança no regime de informação, no sentido abordado por Sandra Braman (2004a, p. 26), 

uma vez que “[...] há mudança na natureza da tomada de decisão” e há alterações significativas 

em direitos, regras e nos mecanismos de conformidade. A mudança, segundo a autora, pode 

envolver, inclusive, a destruição de instituições existentes e a criação de novas. 



77 
 

 

Do ponto de vista metodológico, portanto, nesta tese, pretende-se descrever o regime de 

informação e a forma de mediação da informação em dois momentos. No primeiro, de 1988 a 

2002, quando as informações foram produzidas, organizadas, discutidas e mediadas visando à 

elaboração do zoneamento e orientar o modelo de desenvolvimento que se queria para o estado. 

O debate, envolvendo a questão da sustentabilidade, as questões políticas, do poder, ocorriam 

nas instâncias deliberativas do PLANAFLORO e na Comissão Estadual de Zoneamento (CEZ). 

No segundo, a partir de 2003, quando se encerra o PLANAFLORO e o zoneamento já está 

aprovado e transformado em lei, extinguindo-se a CEZ e as instâncias deliberativas do 

PLANAFLORO.  

A descrição do regime de informação e a forma de mediação partem da compreensão 

de que o zoneamento e a ideia de sustentabilidade são frutos de um contexto de críticas e pressão 

da sociedade civil sobre o modelo de desenvolvimento existente no estado, que vinha 

degradando o meio ambiente, pressionando as populações tradicionais, os povos indígenas e os 

pequenos agricultores familiares. As críticas eram feitas, principalmente, por setores da 

sociedade que compartilhavam uma visão de desenvolvimento sustentável.  

Ainda do ponto de vista metodológico, soma-se a essa questão a observação da 

necessidade de o estado acessar os recursos financeiros junto ao Banco Mundial para a execução 

do PLANAFLORO. Destaca-se, também, a participação efetiva da sociedade civil, por meio de 

ONGs, e a presença do Banco Mundial. A presença da sociedade civil nas instâncias decisórias 

do PLANAFLORO e do zoneamento, como instituições mediadoras dos interesses dos 

movimentos sociais não alinhados aos interesses do capital privado e do Estado, foi 

fundamental para que se estabelecesse um consenso sobre o zoneamento e a concepção de 

desenvolvimento sustentável. Essa participação ocorreu a partir de pressões por parte da 

sociedade civil, que questionava as decisões sobre as políticas governamentais sem a 

participação da sociedade. Esses aspectos ajudaram na instituição e consolidação do regime de 

informação do desenvolvimento sustentável em Rondônia, pois, por meio deles, estabeleceram-

se as condições de governança, sendo possível a construção de regras, acordos e práticas entre 

os atores estatais e não estatais, como defende Braman (2004a). 

A descrição do regime de informação e da mediação ocorrida no período será feita com 

base nos relatórios do zoneamento, relatórios referentes ao POLONOROESTE e ao 

PLANAFLORO, incluindo as várias avaliações do PLANAFLORO e relatórios elaborados 

pelas ONGs que participaram do processo, assim como por meio da consulta a recortes de 

jornais existentes nos arquivos do PLANAFLORO e das ONGs. Parte significativa dos 

documentos utilizados pertence ao estado, estando sob a responsabilidade da SEPOG. Esses 
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documentos são importantes para mostrar o fluxo da informação, as disputas políticas, os 

conflitos de interesses entre grupos sociais, os dispositivos e os artefatos científicos e 

tecnológicos que permitem o acesso e o uso das informações, além de permitir demonstrar como 

esses processos produziam o dissenso e a construção de consensos.  

Com o encerramento do PLANAFLORO, em 2003, o zoneamento entrou em sua fase 

de implantação e continuará sendo implantado até quando ele existir, porque é um processo. As 

informações iniciais construídas para sua elaboração estão sendo atualizadas ao longo do 

tempo, pela SEDAM, que também é responsável por administrar outras informações 

socioambientais usadas para realizar o monitoramento ambiental. Elas estão disponíveis na 

internet, no endereço 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1j7ognnElQUNtyn0uIyafwzuV7ZM&ll=-

10.843987432337787%2C-62.90203828749998&z=7, mas nem sempre de fácil acesso. 

Entende-se que aqui muda o regime de informação e a forma de mediação dessas 

informações, passando a depender mais dos artefatos tecnológicos e de novas normas, regras, 

mudança na cultura institucional para tornar as informações mais acessíveis. A mudança ocorre 

porque mudam os mecanismos de tomada de decisões (BRAMAN, 2004b), com a extinção das 

instancias de deliberação já citadas. Outra mudança que ocorreu nesse período está relacionada 

à questão cultural, proporcionada pelos avanços na área tecnológica de informação e 

comunicação. Embora a internet em Rondônia não acompanhe os avanços que ocorrem em 

outros estados, quase todos estão conectados, principalmente por meio do smartphone. Isso 

sugere que as informações devam ser disponibilizadas também por esses meios, obrigando o 

estado a adquirir tecnologias para esse fim. 
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4 O MODELO DE DESENVOLVIMENTO PREDATÓRIO E A ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL EM RONDÔNIA 

 

Neste capítulo, são resgatadas algumas características do modelo de desenvolvimento 

que se consolidou em Rondônia até a década de 1980, principalmente os aspectos que mais se 

destacaram a partir da ocupação do espaço territorial e do uso dos recursos existentes ocorrido 

com a colonização agrícola, iniciada no final da década de 1960 e intensificada nas décadas de 

1970 e 1980. Esse modelo adotado em Rondônia fazia parte da política de desenvolvimento 

induzida formalmente pelo Estado durante a ditadura militar, no contexto da geopolítica de 

ocupação das fronteiras nacionais, ocorrida nas décadas de 1970 e 1980, através dos projetos 

de assentamentos, do processo de licitação de terras públicas e de regulamentação de terras 

realizadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma agrária (INCRA), reforçada pela 

abertura e o asfaltamento da rodovia BR-364 e a construção de outras obras de infraestrutura. 

Essa política concretizou-se por meio de ações desenvolvidas no âmbito do Programa 

de Integração Nacional (PIN), do Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulos a 

Agroindústria do Norte e Nordeste (PROTERRA), da Superintendência de Desenvolvimento 

da Amazônia (SUDAM), do Banco da Amazônia S.A (BASA) e do Programa Integrado de 

Desenvolvimento do Noroeste do Brasil (POLONOROESTE), dentre outros, que, além das 

ações descritas, estimulavam atividades econômicas empresariais (crédito subsidiado, 

incentivos fiscais, dentre outros), sem considerar adequadamente a eficiência econômica, a 

equidade social e a sustentabilidade ambiental (CARVALHO, 1993).     

Como decorrência desse processo de colonização agrícola, ocorreu a ocupação 

desordenada do espaço territorial de Rondônia, provocando problemas ambientais e sociais. O 

impacto ambiental mais significativo é representado pelo desflorestamento, tendo em vista que 

Rondônia está entre os estados da Região Norte do Brasil com maior percentual de 

desmatamento, sendo alvo de reações de organismos nacionais e internacionais, sobretudo 

daqueles que trabalham as questões da sustentabilidade socioambiental. Além do 

desmatamento, a ocupação desordenada contribuiu para que ocorressem invasões de terras 

indígenas e de unidades de conservação, bem como violação dos direitos e da cultura dos índios 

e das populações tradicionais e do agravamento dos problemas sociais, como os conflitos pela 

posse da terra.  

Em função desses problemas, por pressão da sociedade, passou-se a discutir um modelo 

de desenvolvimento para o estado que promovesse a ocupação e o uso dos recursos baseado em 
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critérios mais sustentáveis do ponto de vista econômico, social e ambiental. Na discussão sobre 

o modelo de desenvolvimento baseado na sustentabilidade, a sociedade civil rondoniense, por 

meio de movimentos sociais e de ONGs ligadas a movimentos populares, contribuiu de maneira 

significativa para a formação da consciência ecológica, étnica e social. Para isso, esses setores 

tiveram que se mobilizar, se organizar, resolver conflitos internos e realizar o enfrentamento 

com o Estado.  

 

4.1 O povoamento e a ocupação do espaço territorial de Rondônia 

 

A ocupação do espaço geográfico que hoje compreende o estado de Rondônia por 

populações não indígenas intensificou-se a partir da segunda metade do século XIX, quando 

milhares de migrantes se deslocaram para a região, em sua maioria, provenientes da região 

Nordeste do Brasil, atraídos pela atividade extrativa da borracha, que se desenvolveu em função 

da expansão do comércio internacional e impulsionou a economia de toda a Amazônia. 

Ocorreram movimentos migratórios significativos em Rondônia relacionados à expansão ou 

retração da atividade econômica da borracha em três momentos distintos entre 1850 e 1950: o 

primeiro entre aproximadamente 1850 e 1920, durante o primeiro ciclo da borracha no Brasil; 

o segundo aconteceu no período de construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, no início 

do século XX; e o terceiro, no período da Segunda Guerra Mundial, no segundo ciclo da 

borracha (MARTINE, 1990).     

Por volta de meados do século XIX, a produção de borracha no Brasil era de 1 000 

toneladas (t) por ano. Em 1978, foram registradas 8 mil toneladas. Durante o decênio 1891-

1900, essa produção atingiu uma média de 21,4 mil toneladas anuais, aumentando para uma 

média de 34,5 mil toneladas anuais no primeiro decênio do século XX e alcançando seu auge 

em 1912, com 42 mil toneladas. A partir daí, começa a cair. No segundo e no terceiro decênios 

do século XX, a produção caiu para médias anuais de 32,8 mil e 20,2 mil toneladas, 

respectivamente (CARDOSO; MULLER, 1978). Acompanhando esse crescimento da 

produção, ocorreu um expressivo movimento migratório para toda a região amazônica, 

incluindo Rondônia. Segundo Browder e Godfrey (2006), somente entre 1877 e 1900, 158 mil 

pessoas imigraram para a região, fenômeno fundamental para que sua população total atingisse 

aproximadamente 180 mil pessoas no ano de 19004. 

                                                             

4 Os dados apresentados por Browder e Godfrey (2006) são baseados em estatísticas publicadas por Samuel 

Belchimol (1977). No entanto, é oportuno registrar que Belchimol adverte que as estatísticas são falhas, mas 

importantes para se ter uma ideia do processo migratório no período.  
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No início do Século XX, entre 1907 e 1912, foi construída a Estrada de Ferro Madeira 

Mamoré, ligando Porto Velho e Guajará-Mirim, visando ao escoamento da produção de 

borracha da região para os portos de Manaus e Belém. A obra foi iniciada em 1907, quatro anos 

após a assinatura do tratado de Petrópolis, pelo qual o Brasil era obrigado a construir a ferrovia 

como compensação pela anexação ao território brasileiro das terras que compõem o atual estado 

do Acre, então pertencentes à Bolívia. A obra foi concluída em 1912. Durante o período de sua 

construção, foram recrutados cerca de 22 mil trabalhadores de cerca de cinquenta 

nacionalidades. Eram ingleses, norte-americanos, gregos, hindus, espanhóis, italianos, 

portugueses e, principalmente, caribenhos, estes vindos de vários países da América Central, 

como Barbados, Trinidad, Jamaica, Santa Lúcia, Martinica, São Vicente, Guianas, Granada e 

outras ilhas das Antilhas (FERREIRA, 2005). 

A situação começou a mudar quando a produção de seringais plantados em países 

asiáticos passou a ser comercializada no mercado internacional. Durante a década de 1880, os 

ingleses levaram sementes de Hevea do Amazonas, as quais foram plantaram em suas colônias, 

na Ásia, dentre elas Ceilão, Malásia e Singapura. A Malásia foi o primeiro plantador bem--

sucedido, tendo realizado sua primeira venda de borracha em 1898 (DEAN, 1989).  A 

concorrência com a produção oriunda dos seringais plantados da Ásia, principalmente da 

Malásia, na época muito mais produtivos, provocou a decadência da economia extrativa da 

borracha no Brasil. Em 1919, da produção mundial, de 423 mil toneladas de borracha, o Brasil 

contribuiu com apenas 34 mil, enquanto os países asiáticos produziram 382 mil toneladas 

(PRADO JUNIOR, 1980).   

Com o fim do boom da borracha, por volta de 1920, ocorreu um processo de 

despovoamento da região amazônica, com pessoas emigrando para outras regiões do Brasil ou 

para o exterior. A população do atual estado de Rondônia foi estimada em aproximadamente 

21 mil habitantes em 1940, mesmo considerando o contingente populacional oriundo da 

construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, fruto do declínio da economia extrativa da 

borracha (BROWDER; GODFREY, 2006).  

Durante a Segunda Guerra, devido à tomada pelos japoneses das plantações de 

seringueiras da Malásia, que era, na época, o maior exportador do produto no mercado 

internacional, houve uma leve recuperação da produção brasileira de borracha. Em função 
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disso, ocorreu um pequeno crescimento da população da região, atingindo cerca 37 mil 

habitantes em 19505 (BROWDER; GODFREY, 2006). 

Essas informações mostram que a economia de Rondônia no período, baseada no 

extrativismo florestal, era muito vulnerável e dependente do mercado externo, flutuando de 

acordo com as oscilações da demanda da borracha, não sendo capaz de consolidar a ocupação 

territorial nem se transformar em um vetor de desenvolvimento econômico e de mudanças 

sociais sustentáveis ao longo do tempo.  

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o extrativismo da borracha entrou em decadência, 

gerando estagnação econômica na região. No entanto, a região de Rondônia não se despovoou, 

como acontecera após o primeiro surto da borracha, ao contrário, teve um crescimento 

populacional significativo a partir da entrada de novos migrantes, movimento relacionado com 

as transformações ocorridas na economia regional, notadamente a descoberta de jazidas de 

cassiterita e um certo desenvolvimento da agricultura, com a criação de colônias agrícolas pelo 

Governo do Território (IBGE, 1979).  A descoberta de grandes reservas de cassiterita na região, 

podendo ser explorada manualmente, e a criação das colônias agrícolas atraíram uma nova onda 

de imigrantes para Rondônia na década de 1950, intensificada na década de 1960, com o 

aumento do preço do mineral no mercado internacional e com a abertura da rodovia BR 364, 

ligando Cuiabá e Porto Velho. Nesse período, a população cresceu rapidamente, passando de 

aproximadamente 37 mil, em 1950, para 70 mil, em 1960, e, posteriormente, para 111 mil, em 

1970 (BROWDER; GODFREY, 2006; IBGE, 1979). 

Martine (1990) assegura que os primeiros assentamentos ocorridos durante os períodos 

de expansão da economia extrativa da borracha não trouxeram consequências duradouras na 

ocupação de Rondônia. Os assentamentos que trouxeram impactos duradouros são os da 

colonização agrícola, iniciados em Rondônia na década de 1950 e intensificados a partir da 

década de 1970. As tentativas de colonização agrícola em Rondônia tiveram início no final da 

década de 1940, quando os governos do território, visando ao abastecimento das cidades de 

Porto Velho e Guajará-Mirim, criaram várias colônias agrícolas. A primeira delas foi a Colônia 

Agrícola Presidente Dutra, criada em 1948, próxima à cidade de Guajará-Mirim. Nas 

proximidades da cidade de Porto Velho, foram criadas as colônias de Candeias, em 1948; a 

Nipo-Brasileira e a Treze de Setembro, em 1954, e a Paulo Leal, em 1959. Por iniciativa dos 

                                                             

5 Dado relativo ao então Território Federal do Guaporé, criado em 1943, a partir de áreas pertencentes ao estado 

do Mato Grosso e Amazonas, posteriormente denominado Território Federal de Rondônia, transformado em 

estado em 1982. 
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próprios moradores, surgiu a colônia do Beiradão, às margens do Rio Madeira, entre Porto 

Velho e a vila de Calama. Além dessas, havia, ainda, no final da década de 1960, as colônias 

de Areia Branca, próxima à cidade de Porto Velho, e de Periquitos, entre Guajará-Mirim e 

Abunã. No entanto, com exceção da Colônia Agrícola Presidente Dutra e da Nipo-Brasileira, 

as demais, de modo geral, não evoluíram (IBGE, 1979).  

Os colonos, em sua maioria, produziam arroz, milho, feijão e mandioca para a 

fabricação de farinha. Parte da produção era utilizada para o autoconsumo e parte era 

comercializada, normalmente para atravessadores que a revendiam em feiras de Porto Velho e 

de Guajará-Mirim. Os colonos nipônicos dedicavam-se à horticultura e à avicultura. Com as 

subvenções que recebiam do consulado japonês em Belém, adquiriram meios de transporte, 

tendo condições, portanto, de comercializar a produção diretamente na cidade de Porto Velho 

(IBGE, 1979).  

A colonização implantada pelo Governo do Território não apresentou os resultados 

esperados por várias razões, dentre elas, destacam-se: a baixa fertilidade do solo; o pequeno 

tamanho do lote (25 ha) para o tipo de cultura que era utilizada; a falta de condições financeiras 

dos colonos para a aquisição de sementes, da sacaria e de meios de transportes que lhes 

proporcionassem a possibilidade de comercializar diretamente a produção nos centros 

consumidores (IBGE, 1979).  

Assim sendo, a partir da década de 1960, o governo federal interveio, por meio de uma 

série de medidas, definidas em decretos e programas específicos, no sentido de integrar a 

Amazônia ao centro-sul do país e ocupar os vazios demográficos da região. Havia, também, a 

preocupação geopolítica com a segurança nacional. Dentre essas medidas, destaca-se aqui o 

Decreto n° 63.104, de 15 de agosto de1968 (BRASIL, 1968), estabelecendo diretrizes para a 

ocupação da Amazônia, e o Decreto-Lei nº 1.106, de 16 de junho de 1970, que criou o Programa 

de Integração Nacional (PIN) (BRASIL, 1970). O Decreto n° 63.104 previa a implantação de 

Projetos de Colonização na Faixa de Fronteira e de Áreas Prioritárias, sendo que o artigo 1º 

estabelecia como áreas prioritárias e de fronteira no Território Federal de Rondônia: 

 
a) Área Prioritária n° 1 – ‘o segmento da BR-364, entre as cidades de Ariquemes e 

[Vila] Rondônia, abrangendo uma faixa de 6 (seis) quilômetros de cada lado da citada 

rodovia’; 

 b) Área Prioritária nº 2 - a região em que se localizam as cidades de Porto Velho e 

Abunã, tendo como centro a primeira;   

O artigo 2.o se refere especificamente ao povoamento e desenvolvimento econômico-

social nas ‘zonas de fronteiras’, compreendendo, no caso de Rondônia, a área de 

Guajará-Mirim (IBGE, 1979, p. 80). 
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Essa política de colonização agrícola na Região Amazônica pelo governo brasileiro 

fazia parte do Programa de Integração Nacional (PIN), iniciado em 1970, uma estratégia 

visando a transformar a Amazônia numa fronteira dinâmica, produtiva, inserida no mercado. 

Para isso, o governo realizou elevados investimentos na construção de estradas e aperfeiçoou o 

sistema de incentivos fiscais. Complementando as ações do PIN, o governo brasileiro criou o 

Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste 

(PROTERRA), em 1971, que estabeleceu linhas de crédito especiais para financiar a aquisição 

de terras, para projetos de colonização particulares na Amazônia, entre outros fins. Ainda na 

década de 1960, o governo havia instituído a Operação Amazônia, um programa de 

desenvolvimento regional apoiado fundamentalmente na concessão de incentivos fiscais a 

investimentos privados. Para dar suporte institucional a esses programas, criou-se a 

Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e reorganizou-se o Banco da 

Amazônia S.A (BASA) (MUELLER, 1983). 

As áreas definidas no PIN como preferenciais para assentamentos de pequenos 

agricultores localizavam-se ao longo da rodovia Transamazônica (BR 230 e 232), que liga a 

Região Nordeste à Amazônica. O Território de Rondônia não estava inicialmente incluído nesse 

programa como região importante para assentamentos de pequenos agricultores, o que só 

ocorreu após os projetos de assentamentos na Transamazônica apresentarem muitos problemas, 

dentre eles a pouca fertilidade dos solos. Martine (1990) destaca que o abandono da colonização 

ao longo da rodovia Transamazônica e a demanda crescente por terras, consequência da 

expulsão massiva de pequenos produtores em outras regiões do país, provocada pela 

modernização da agricultura, serviu para que os projetos de colonização governamental fossem 

redirecionados para Rondônia e Mato Grosso, no início dos anos 1970. Três aspectos foram 

importantes para que a colonização se dirigisse para Rondônia:  a melhor qualidade dos solos 

quando comparados aos de outras áreas da região amazônica; o fato de as áreas pertencerem ao 

Estado, no caso à União, pois Rondônia era território federal; e a existência da rodovia BR 364, 

que, à época, já estava transitável entre Porto Velho e Cuiabá. 

A entrada da rodovia (BR-364) em funcionamento, ligando Cuiabá a Porto Velho, em 

1968, ainda que precariamente, e as notícias das disponibilidades de terras, divulgadas a partir 

de levantamentos cadastrais elaborados pelo antigo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária 

(IBRA), posteriormente transformado em Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA), provocaram um crescimento no fluxo migratório de pessoas das regiões Sul e Sudeste 

do País para Rondônia, tornando caótica a sua situação fundiária. No final da década de 1960, 

essa migração gerou “[...] uma ocupação espontânea e desorganizada de terras da União, de 
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particulares e de pretensas companhias de colonização - que sem qualquer amparo legal, 

começaram a vender terras, iludindo imigrantes menos esclarecidos geraram conflitos entre 

novos e antigos ocupantes” (IBGE, 1979, p. 72). Visando a ordenar a situação fundiária, o 

governo federal interveio, através do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA), primeiro elaborando um cadastro das propriedades rurais, realizado em 1967-1968, 

recadastrando-as em 1972, depois elaborando e implantando projetos de colonização. 

Foi nesse contexto que o IBRA/INCRA, seguindo a política do governo federal, 

implantou, em Rondônia, em 1970, o primeiro Projeto Integrado de Colonização (PIC), 

denominado Ouro Preto, com capacidade para abrigar 500 famílias, em lotes de 100 e 200 ha. 

A prioridade era o assentamento de 300 famílias, a maioria oriunda do estado do Paraná, que 

haviam comprado terras da companhia CALAMA S/A, uma empresa particular que 

comercializava ilegalmente terras em Rondônia (SILVA, 1984). 

Mesmo que não tenha sido planejada inicialmente, a política fundiária desenvolvida 

pelo INCRA em Rondônia foi se ajustando ao longo do tempo e, ao final, beneficiou milhares 

de pequenos produtores familiares com a distribuição de terras, mas também beneficiou médios 

e grandes empresários, criando as condições para o desenvolvimento do agronegócio no estado, 

sendo estes os mais beneficiados com a política de colonização agrícola. Assim, os Projetos 

Integrados de Colonização (PIC) e os Projetos de Assentamento Dirigido (PAD) foram 

instituídos com o objetivo de atender a uma demanda de agricultores familiares, conforme 

preconizado no Estatuto da Terra (1964). No entanto, já ao longo da década de 1970 e nas 

décadas seguintes, o INCRA foi inserindo novas formas de acesso à terra, por meio de outras 

modalidades de projetos de colonização e utilizando instrumentos jurídicos para regularização 

fundiária. 

Nessa perspectiva, o INCRA começou pela implantação de Projetos Integrados de 

Colonização (PICs) destinados a famílias de baixa renda, particularmente agricultores sem-

terra, público-alvo da reforma agrária.  Nesse tipo de projeto, o INCRA, com o apoio de outros 

órgãos estaduais e municipais, era responsável pela construção de infraestrutura de estradas, 

saúde, educação e armazenamento, além de prestar assistência técnica, apoio à comercialização 

e ajuda à organização do sistema cooperativo ou associativo (IBGE, 1979).  

Com a criação do PIC Ouro Preto, acentuou-se o fluxo migratório para o estado, atraindo 

milhares de migrantes, vindos, principalmente, das regiões Sul e Sudeste do País, onde corria 

um processo de modernização no campo, decorrente da expansão do capitalismo, em que as 

formas familiares de cultura do café estavam sendo substituídas por plantações mecanizadas de 

soja, trigo e cana-de-açúcar. Essas mudanças haviam gerado uma desocupação de trabalhadores 
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rurais nessas regiões, e muitos se tornaram sem-terra e sem-trabalho: Rondônia passou, então, 

a ser uma alternativa para esses trabalhadores, que se deslocaram para o Território na 

expectativa do acesso à terra (RONDÔNIA, 1999a). Contudo, não foram somente trabalhadores 

rurais e suas famílias que se deslocaram para Rondônia em busca de terra e oportunidades, 

como explicita Ianni (1979, p. 138):  

 
Em poucos anos chegaram [em Rondônia] muitos trabalhadores rurais, e seus 

familiares, em busca de terras para ocupar, morar e lavrar. Também chegaram 

pequenos, médios e grandes empresários, ao lado de comerciantes de terras, grileiros, 

jagunços, funcionários governamentais, engenheiros, agrônomos, gerentes. Mas o que 

predominou foi o trabalhador rural, com sua família, em busca de terra boa para 

formar roça e criação. 
 

 

A pressão da demanda por terra obrigou o INCRA não só a ampliar a capacidade do PIC 

Ouro Preto, passando de 500 para mais de 5.000 famílias atendidas, como a criar mais quatro 

PICs: Gy-Paraná, Sidnei Girão, Padre Adolfo Rohl e Paulo de Assis Ribeiro. 

Em meados da década de 1970, foram criados dois Projetos de Assentamentos Dirigidos 

(PAD), o PAD Burareiro, em 1974, e o PAD Marechal Dutra, em 1975.  Esses projetos eram 

destinados a agricultores familiares dotados de capacidade profissional, com situações 

financeiras mínimas e condições de acessar crédito bancário, cabendo ao INCRA apenas a 

demarcação, a distribuição dos lotes e a abertura de estradas (IBGE, 1990). 

Visando a atender aos interesses de grupos empresariais em Rondônia, o governo 

federal, por intermédio do INCRA, promoveu licitações públicas nas áreas denominadas 

Projeto Burareiro/licitação, Projeto Gleba Garças, Projeto Corumbiara e Projeto Baixo 

Candeias/Igarapé Três Casas. O Projeto Burareiro/Licitação, localizado em uma área contígua 

ao PAD Burareiro, destinou-se a agricultores interessados no cultivo de seringa, dendê, pimenta 

do reino, guaraná e cacau, sendo este último o preferido. A área foi dividida em lotes de 200, 

500 e 1000 hectares. Na Gleba Garças e no Baixo Candeias/Igarapé Três Casas, situadas 

próximas à cidade de Porto Velho, foram vendidos lotes de tamanhos variados, com área média 

de 200 hectares, destinados à criação de gado bovino e à produção de culturas agrícolas para o 

autoconsumo das famílias e para atender à cidade de Porto Velho. Já na Gleba Corumbiara, 

localizada próxima ao município de Vilhena, região sul de Rondônia, foram licitadas áreas com 

2.000 a 3.000 hectares, destinadas à pecuária. Os compradores dos lotes foram quase 

exclusivamente fazendeiros das Regiões Sul e Sudeste do País (RONDÔNIA, 1999b). 

Em 1980, em razão do grande fluxo de migrantes e dada a impossibilidade de assentar 

as famílias com base nos modelos anteriores, o governo federal criou um Projeto de 

assentamento rápido (PAR). Na prática, esse projeto significava a regularização da ocupação 
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espontânea. Esse projeto assentou 12.315 famílias de pequenos trabalhadores em uma área de 

794.044 hectares de terras. As diferenças desse projeto para com os demais eram o tamanho do 

lote, com área média de 60 hectares, e a inexistência de infraestrutura, pois as estradas somente 

foram implantadas após o cultivo realizado pelos colonos assentados (RONDÔNIA, 1999b). 

Além dos projetos de colonização e de licitações de terras públicas pertencentes à União, 

o INCRA utilizou o instrumento da regularização fundiária, nas modalidades ratificação de 

títulos, legitimação de posse e reconhecimento de domínio. A legitimação de posse significa o 

reconhecimento do direito do posseiro desde que o ocupante comprove que explora o imóvel 

com uma área de até 100 hectares diretamente com sua família, sendo este o instrumento de 

regularização mais utilizado em Rondônia (RONDÔNIA, 1999b).  

Esse processo de colonização moldou uma estrutura fundiária em Rondônia, composta 

por pequenos, médios e grandes proprietários rurais. No entanto, quando se observa o montante 

de terra destinado a cada segmento, verifica-se que os médios e grandes proprietários foram 

contemplados com uma área muito superior àquela destinada aos pequenos proprietários 

familiares, pois dos 14.083.084 hectares distribuídos até 1982, 2.724.624 hectares foram 

destinados aos pequenos agricultores, representando 11,2% da área do estado, enquanto 

11.358.470 hectares foram para os médios e grandes proprietários, o que significa 47% da área 

total do estado, mostrando que a colonização beneficiou mais os segmentos responsáveis pela 

expansão do agronegócio (SILVA, 1984).  

Dados apresentados por Silva (2014) mostram que foram executados 155 assentamentos 

em Rondônia entre 1970 e 2007, em todas as modalidades, tendo sido assentadas 77.503 

famílias, em uma área total de 5.809.662 hectares de terras. Em termos numérico, 86% dos 

estabelecimentos agropecuários em Rondônia pertencem a agricultores familiares, mas 

representavam apenas 40% das áreas destinadas a atividades agrícolas.  

Essa política de favorecimento dos grandes proprietários de terras na Amazônia foi 

observada por Ianni (1979, p. 86): 

 
Em toda Amazônia tem ocorrido uma concentração da propriedade fundiária. Se é 

verdade que alguma terra é distribuída a colonos, ou reservada a grupos indígenas, 

grande parte das terras da região já foi, ou está sendo, apropriada por grandes 

proprietários nacionais (em geral sediados no Centro-Sul do país) e estrangeiros.    

 

Visando a fortalecer a política de colonização agrícola na perspectiva da integração 

nacional e reconhecendo os problemas socioeconômicos causados pela migração, que, somente 

na década de 1970, contribuiu para que a taxa de crescimento populacional geométrico anual 

chegasse a 15% em Rondônia, o governo federal lançou o Programa de Desenvolvimento 
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Integrado do Noroeste do Brasil (POLONOROESTE), no início da década de 1980, 

beneficiando os estados do Mato Grosso e Rondônia, com investimentos previstos de US$ 1,5 

bilhão, sendo 34% financiados pelo Banco Mundial. O programa era focado na área de 

infraestrutura, principalmente o componente transporte, que representava mais de 50% dos seus 

recursos financeiros. Somente o asfaltamento da rodovia BR 364, ligando Cuiabá-MT a Porto 

Velho-RO, que era o objetivo central do programa, consumiu 42% dos recursos.  

Outros componentes eram: melhoria da rede de estradas secundárias alimentadoras da 

BR364; o assentamento de cerca de 20.000 agricultores em novos projetos de colonização, dos 

quais 15.000 em Rondônia; o desenvolvimento rural integrado nas áreas de influência da BR 

364, em Mato Grosso e Rondônia; o combate à malária em Rondônia; a proteção das populações 

indígenas na zona de influência da BR 364; a proteção do meio ambiente na região do programa; 

e a implantação do Núcleos Urbanos de Apoio Rural (NUAR) (COY, 1988; MAHAR, 1982). 

Mesmo sendo previstas ações no POLONOROESTE, visando, de uma certa maneira, à 

ordenação da ocupação territorial e à proteção ambiental e das populações indígenas, o 

programa não foi capaz de assegurar o desenvolvimento socioeconômico reduzindo os impactos 

ambientais, assim como não reduziu a pressão sobre as populações indígenas e tradicionais. 

Esse processo de ocupação agrária foi fundamental para configurar a economia do estado e os 

seus aspectos socioculturais, consolidando uma economia baseada na agropecuária, no 

extrativismo (mineral e florestal) e na indústria, para transformar os produtos desses setores.  O 

parcelamento das terras também proporcionou as condições de geração de renda para milhares 

de famílias contempladas e para outras que transformavam e comercializavam os produtos 

gerados por esses pequenos produtores. Em contrapartida, também gerou muitos conflitos: 

problemas ambientais, como a exploração insustentável da madeira e o aumento das taxas de 

desmatamento; conflitos agrários; pressões sobre as populações tradicionais (extrativistas e 

ribeirinhos); invasão de terras indígenas e unidades de conservação entre outros.  

Pelos motivos expostos, esse modelo de desenvolvimento adotado em Rondônia passou 

a ser criticado no Brasil no e no exterior, principalmente devido à ocupação desordenada do 

espaço territorial, resultando em aceleração do desmatamento, invasão de unidades de 

conservação e de terras indígenas. As críticas eram direcionadas aos governos estadual e 

federal, mas também ao Banco Mundial, que era acusado de financiar o desmatamento em 

Rondônia e contribuir com a violação dos direitos e da cultura das populações indígenas e 

tradicionais. 

O desmatamento em Rondônia intensificou-se a partir da década de 1970, em 

decorrência do processo de colonização agrícola. No entanto, ficou evidente, por volta de 1975, 
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com a divulgação das primeiras interpretações das imagens de sensoriamento remoto, 

mostrando que, até 1975, 1.216,5 km² das florestas haviam sido desmatados em Rondônia, o 

que correspondia a 0,5% da área total do estado. Em 1980, a área desmatada acumulada 

aumentou para 7.579,3 km² (3,1%), passando para 36.900 km², em 1987, totalizando 15,1% da 

área do estado (FEARNSIDE, 1989). 

O desmatamento chamava a atenção pela velocidade com que ocorria e pela 

modificação da paisagem. Sawyer (1991, p. 4-5) sintetiza o desmatamento, afirmando que 

“basta olhar uma imagem de satélite de Rondônia, ou mesmo sobrevoar a região, para ver a 

famosa ‘espinha de peixe’, cada vez mais encorpada, que reflete o desmatamento de 15% do 

estado”. Ele se referia ao sistema utilizado para a disposição física dos lotes, que seguia um 

formato de “espinha de peixe”, sendo os lotes demarcados ao longo do eixo de uma estrada 

principal, chamada espinha dorsal e as estradas vicinais, cortando-a no sentido transversal 

(RONDÔNIA, 1999b). Corroborando esses argumentos, Carvalho (1996, p. 7) afirma que “esse 

processo de desenvolvimento econômico e social desordenado e permissivista estimulou, 

paradoxalmente, a ofensiva de críticas e denúncias das práticas de governo a partir dos mais 

variados setores populares”. 

Assim, ficava clara a necessidade de se promover um modelo de desenvolvimento 

observando critérios mais sustentáveis. Foi nesse contexto que, em 1986, começou a ser 

planejada a implantação do ZSEE e, com base nele, elaborado o Plano Agropecuário e Florestal 

de Rondônia (PLANAFLORO).  A expectativa inicial era que o PLANAFLORO fosse uma 

continuidade do POLONOROESTE. No entanto, isso não se confirmou, pois se o foco do 

POLONOROESTE era o componente infraestrutura, sem muita preocupação com as questões 

relativas a danos ambientais, o PLANAFLORO voltou-se à preservação ambiental e ao 

desenvolvimento e uso sustentável dos recursos naturais de Rondônia.   

A concepção de desenvolvimento sustentável em Rondônia constituiu-se, 

operacionalmente, através de várias ações de políticas públicas, incluindo o ordenamento do 

espaço territorial, cujo instrumento técnico e legal é o zoneamento, na demarcação, criação e 

manutenção de terras indígenas e unidades de conservação. Assim, o Governo do Estado, com 

o apoio da Assembleia Legislativa e respaldo do Judiciário, definiria o modelo de 

desenvolvimento socioeconômico, estabelecendo critérios para localização dos investimentos, 

atentando para a oferta dos recursos naturais. A ideia incluía, também, a implantação de 

sistemas agroflorestais nas pequenas propriedades rurais; manejo florestal para exploração de 

recursos madeireiros; apoio às comunidades indígenas. Previu-se, ainda, apoio aos pequenos 

agricultores, visando a contribuir para a sua fixação no campo, como construção de 
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infraestrutura e oferecimento de serviços básicos (estradas, saúde, educação etc.) (BANCO 

MUNDIAL, 1992a). Esse modelo teria que ser discutido com todos os segmentos sociais 

existentes no estado, para que se chegasse a um consenso sobre sua implementação.  

Seguindo o roteiro preestabelecido, o PLANAFLORO foi elaborado seguindo as 

diretrizes do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico (ZSEE), instituído, legalmente, em sua 

primeira aproximação, em 14 de junho de 1988, por meio do Decreto Estadual n° 3.782, 

posteriormente ratificado pela Lei Complementar n° 052, de 20 de dezembro de 1991. A 

institucionalização do zoneamento foi uma exigência do Banco Mundial, ainda durante a 

execução do POLONOROESTE, visando ao compromisso do Governo de Rondônia em seguir 

suas recomendações em seus programas de investimento, de forma a reduzir os riscos 

ambientais da ocupação desordenada do espaço geográfico e do uso dos recursos naturais.   

Por pressão da sociedade, principalmente por Organizações não Governamentais 

(ONGs) e movimentos sociais do campo popular, a sociedade civil organizada participou dos 

processos de diagnósticos, análises, proposições e execução do PLANAFLORO, tendo 

assegurada a participação tanto no Conselho Deliberativo, seu nível mais elevado, como nas 

Comissões Normativas de Programas (CNPs), responsáveis pelo detalhamento dos programas 

e dos Planos Operativos Anuais (POAs), instrumentos de planejamento e orientação de todas 

as ações do Programa. A participação da sociedade civil também foi assegurada na Comissão 

Estadual de Zoneamento, responsável por orientar, planejar, coordenar, acompanhar e avaliar a 

execução dos trabalhos do Zoneamento Socioeconômico-ecológico de Rondônia, além de 

deliberar sobre toda e qualquer questão de interesse do zoneamento estadual.  

 

4.2 A organização da sociedade civil em Rondônia nos anos 1980 e início dos anos 1990 

 

A organização da sociedade civil rondoniense teve início na década de 1980, com a 

mobilização de setores da sociedade, buscando a afirmação da cidadania por meio da 

participação na definição, implantação e acompanhamento das políticas públicas de interesse 

da sociedade. Essa organização acompanhou a tendência apontada por Marteleto (2001), 

quando  fala da mudança no perfil e da dinâmica dos movimentos sociais nos últimos anos. 

 
A mudança básica estaria relacionada à alteração do seu foco mobilizador e 

reivindicatório da esfera da produção e do trabalho para as ‘condições de vida da 

população’. Essa nova face dos movimentos os caracteriza como ações de exigência 

de atendimento de novas necessidades e, portanto, como lutas pela ampliação do 

acesso ao espaço político e aos benefícios do desenvolvimento econômico 

(MARTELETO, 2001, p. 73). 
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Essa mobilização aconteceu no momento da redemocratização do País, iniciada no final 

dos anos 1970 e acentuada com a Nova República, a partir de 1985. No entanto, diferentemente 

de outras regiões do Brasil, em Rondônia, esse processo de redemocratização ocorreu de forma 

extremamente tímida, pela ausência de uma sociedade civil organizada até então. Assim, 

mesmo após o início da redemocratização, nem o governo do estado nem os órgãos federais 

atuando no estado superaram as práticas autoritárias nas suas relações com a sociedade civil, 

que continuavam sendo quase as mesmas do período da ditadura militar (1964-1984). Essas 

práticas foram enraizadas no âmbito da administração pública em Rondônia durante dezenas de 

anos, em que o estado foi governado por militares, desde a criação do Território Federal do 

Guaporé, em 1943. É oportuno ressaltar que o estado de Rondônia foi criado em dezembro de 

1981, tendo seu primeiro governador, Gerônimo Garcia de Santana, eleito pelo voto direto em 

1986.  

A relação conflituosa entre o governo de Rondônia, o Banco Mundial e setores da 

sociedade rondoniense, em torno do modelo de desenvolvimento existente no estado, foi um 

dos importantes fatores que motivou a mobilização e a organização de setores populares da 

sociedade civil. Esse processo de mobilização teve início em meados da década de 1980, 

quando intensificou-se uma campanha internacional de críticas realizada por ONGs ao 

POLONOROESTE, projeto financiado pelo Banco Mundial, sendo este responsabilizado pela 

aceleração da degradação do meio ambiente e a violação dos direitos das populações indígenas 

e tradicionais de Rondônia. Em um primeiro momento, observou-se a ausência da participação 

de ONGs e movimentos sociais de Rondônia nas campanhas de críticas ao POLONOROESTE, 

refletindo a fragilidade da organização da sociedade civil local e a falta de articulação com as 

ONGs e os movimentos sociais nacionais e internacionais. 

Exemplos dessa fragilidade são as ausências de representantes de Rondônia em 

audiência pública no Congresso dos Estados Unidos que discutiu os impactos do 

POLONOROESTE e uma carta enviada, em 12 de outubro de 1984, ao Presidente do Banco 

Mundial, por ONGs nacionais e internacionais, ressaltando a necessidade da participação das 

populações locais afetadas com a implantação do POLONOROESTE e alertando para a 

necessidade de reverter os desvios do programa, principalmente no que se refere à pressão sobre 

as populações indígenas de Rondônia. Sobre essa última questão, Mary Allegretti (2002, p. 466-

467) relata que  
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em outubro de 1984, 32 ONGs de onze países, enviaram uma carta ao Presidente do 

Banco Mundial, A. W. Clausen, sobre o Polonoroeste, acompanhada de um extenso 

dossiê elaborado pelo advogado Bruce Rich e pelo antropólogo Steve Schwartzman, 

solicitando que os desembolsos fossem suspensos até que fosse preparado um 

programa emergencial de meio ambiente e de proteção das terras indígenas visando 

enfrentar a deterioração dos povos indígenas em Rondônia. 

 

 

Também em 1984, várias entidades ambientalistas norte-americanas, apoiadas em 

informações de dossiês sobre os impactos sociais e ambientais do POLONOROESTE, inclusive 

sobre as populações indígenas em Rondônia, conseguiram que o Senado dos Estados Unidos, 

por meio da Comissão Agrícola e Meio Ambiente, convocasse uma audiência pública específica 

para discutir os impactos do projeto (ALLEGRETTI, 2002, p. 467). Participaram da audiência 

José Lutzenberger, Ailton Krenak, presidente da União das Nações Indígenas (UNI), e Jaime 

Silva Araújo, presidente do Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS), dentre outros 

(PEREIRA, 2017). Na ocasião, foi exibido o documentário “Nas Cinzas da Floresta”, de Adrian 

Cowell (https://www.youtube.com/watch?v=turc8HXlN4c). Nesse documentário Lutzenberger 

afirma que  

 

o que se pode observar aqui é um dos maiores absurdos que se comete em nome do 

progresso. Fazer criação de gado na mata amazônica é uma das coisas mais estúpidas. 

Significa a destruição irreversível, a perda de preciosas culturas indígenas. A 

produção de carne em uma pecuária extensiva como essa é extremamente baixa 

(D’AVILA, 2019, p. 1). 

 

O depoimento principal da audiência foi de José Lutzemberger, que, apoiado no 

documentário de Adrian Cowell, falou da crise produzida pela expansão da soja no sul do 

Brasil, que levou à expulsão de colonos que estavam sendo assentados em Rondônia. Em 

contraposição ao modelo que se procurava implantar na Amazônia, ele defendeu as atividades 

desenvolvidas pelos moradores da floresta, índios e seringueiros, por serem realizadas em 

harmonia com o meio ambiente (ALLEGRETTI, 2002).  

Em consequência das pressões realizadas pelas ONGs e parlamentares de vários países, 

em 1985, após uma avaliação de meio-termo do programa, o Banco Mundial decidiu suspender 

temporariamente os desembolsos para o POLONOROESTE. No entanto, poucos meses depois, 

após o início da demarcação da Terra Indígena (TI) Uru-eu-wau-wau, uma das principais áreas 

sujeitas a invasões por madeireiros, grileiros e posseiros em Rondônia, o Banco reiniciou os 

desembolsos (MILLIKAN, 1998a).   

A discussão em torno do projeto de desenvolvimento mobilizou a sociedade civil de 

Rondônia, que se organizou em um processo extremamente rápido entre 1986 e 1990, a partir 

dos esforços de vários segmentos, buscando a participação nas decisões sobre as políticas 

https://www.youtube.com/watch?v=turc8HXlN4c
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públicas, principalmente com relação aos projetos com financiamento internacional 

implantados em Rondônia, particularmente o POLONOROESTE. Nesse sentido, mobilizaram-

se seringueiros, índios, trabalhadores rurais sem-terra, pequenos produtores rurais e populações 

urbanas em situação de pobreza. Segundo Carvalho (1996, p. 7), dois fatores foram 

fundamentais nesse processo: 

 

● o agravamento dos conflitos sociais, a expansão acelerada do desmatamento, a 

degradação ambiental pelo garimpo, a violação sistemática dos direitos das 

populações tradicionais e o acirramento das relações entre setores populares da 

sociedade civil e os organismos responsáveis pelas políticas públicas em Rondônia. 

Esse processo de desenvolvimento econômico e social desordenado e permissivista 

estimulou [...] a ofensiva de críticas e denúncias das práticas de governo a partir dos 

mais variados setores populares;  

● o apoio das ONGs e movimentos sociais de âmbito nacional e internacional, em 

particular das entidades ambientalistas, às iniciativas de motivação, mobilização e 

organização populares para resistirem à dinâmica crescente, em Rondônia, de 

degradação econômica, social, política e ecológica. 

 

Nesse período, as mobilizações ocorreram separadamente e motivadas por pautas 

distintas, mas com pontos em comum, principalmente em relação à questão da sustentabilidade. 

Esses movimentos juntaram-se aos dos trabalhadores rurais, que já possuíam uma considerável 

organização sindical e de luta pela terra. O movimento ambientalista criticava e denunciava a 

degradação ambiental do modelo de desenvolvimento vigente, ao mesmo tempo em que 

apoiava o processo de mobilização e organização dos segmentos acima descritos, defendendo 

um modelo de desenvolvimento que combinasse a preservação do meio ambiente com a 

reafirmação econômica, social e cultural dessas populações.  

Somente a partir de 1990, as populações indígenas intensificaram o processo de 

mobilização e organização, juntando-se aos demais movimentos (CARVALHO, 1996, p. 7-8). 

Destaca-se que as tentativas de organização dos povos indígenas começaram a ocorrer em 

meados da década de 1980 - apesar de a necessidade de associação não fazer parte da 

organização das aldeias ou dos povos indígenas, ela tornou-se imprescindível para a defesa de 

suas terras e dos seus direitos.  

O Encontro dos Povos Indígenas, realizado em 1985, fruto da mobilização do Conselho 

Indigenista Missionário (CIMI) e da União das Nações Indígenas (UNI), é considerada a 

primeira reunião de índios de Rondônia. Em 1986, incentivado e promovido pela UNI, foi 

criado o Conselho dos Povos Indígenas de Rondônia e Norte de Mato Grosso. No 1° Encontro 

de Índios e Seringueiros de Rondônia, realizado em Costa Marques em 1989, constituiu-se a 

Articulação Central das Populações Indígenas de Rondônia e Norte de Mato Grosso (ACPI-

RO-MT). Na Assembleia dos Povos Indígenas de Rondônia, realizada em outubro de 1991, em 



94 
 

 

Ji-Paraná, patrocinada pelo CIMI e outras entidades, foram mobilizadas todas as comunidades 

participantes da ACPI, reunindo cerca de 200 pessoas, criando-se a articulação dos Povos 

Indígenas (APIR). Na Assembleia Geral da APIR, realizada em julho de 1994, criou-se a 

Coordenação da União dos Povos Indígenas de Rondônia, Sul do Amazonas e Norte de Mato 

Grosso (CUNPIR), que agrega 42 povos, sendo 22 em Rondônia e os demais no sul do estado 

do Amazonas e no norte do estado de Mato Grosso (CARVALHO, 1996). 

Em 1982, existia uma única ONG instalada em Rondônia, o Conselho Indigenista 

Missionário (CIMI), uma organização de apoio às populações indígenas, ligada à Igreja 

Católica. Até 1986, as entidades que atuavam no estado eram, em geral, de caráter nacional e 

relacionadas à Igreja Católica; elas se instalaram para apoiar os trabalhadores rurais, em 

decorrência dos conflitos fundiários, e as populações indígenas, em função da violação dos seus 

direitos. Já em 1986, as ONGs com maior presença em Rondônia eram o CIMI, a Comissão 

Pastoral da Terra (CPT), criada no estado em 1983, e o Centro de Pastoral do Migrante 

(CEPAMI), instituído em 1985, estas ligadas à Igreja Católica, criadas com o objetivo de apoiar 

os trabalhadores rurais (colonos e migrantes) e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-

Terra (MST), fundado em 1985, com o objetivo de apoiar os trabalhadores sem-terra na luta 

pela reforma agrária.  

Em 1985, os seringueiros começaram a se mobilizar pela defesa da terra que ocupavam 

e pelos direitos daqueles que migraram para Rondônia na condição de soldados da borracha na 

década de 1940. Além destas, existia também o Centro de Educação e Assessoria Popular 

(CEAP), criado em 1985, atuando na área de educação popular, no meio urbano e rural, e em 

apoio à organização de movimentos urbanos e das mulheres. O CEAP foi uma das primeiras 

entidades do setor urbano a apoiar a discussão sobre sustentabilidade no estado (CARVALHO, 

1996).   

Carvalho (1996) registra que o primeiro encontro reunindo seringueiros, índios, 

trabalhadores rurais e ambientalistas ocorreu em junho de 1986, em Porto Velho, no Colégio 

Carmela Dutra, durante a apresentação do filme “A Década da Destruição”, do cineasta Adrian 

Cowell (https://www.youtube.com/watch?v=turc8HXlN4c). Esse encontro fazia parte do 

esforço de mobilização e conscientização em toda a Amazônia, visando a formar uma aliança 

dos povos da floresta. Na oportunidade, lideranças rurais, indígenas, dos seringueiros e 

ambientalistas debateram sobre a necessidade da participação dos setores populares da 

sociedade civil na definição das políticas públicas. A CPT e o CIMI tiveram importante papel 

nesses debates, no sentido de amenizar as divergências entre eles. Segundo Carvalho (1996, p. 

7),  
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[...] seringueiros, índios e ambientalistas estranhavam os trabalhadores rurais, e vice-

versa, havendo entre eles incompreensões e divergências sobre a questão ecológica, a 

localização dos assentamentos promovidos pelo Incra e a ocupação de terras pelos 

trabalhadores rurais sem terra. 

 

Em 1987, foi instalada a primeira entidade ambientalista de Rondônia, o Instituto de 

Antropologia e Meio Ambiente (IAMÁ), uma extensão da instituição criada em São Paulo em 

30 de junho de 1987. Com o apoio da Fundação Ford, o IAMÁ iniciou suas atividades em 

Rondônia, desenvolvendo um trabalho denominado Projeto Guaporé, visando à identificação 

dos grupos indígenas e de populações tradicionais no Vale do Rio Guaporé. Em novembro de 

1988, foi criado o Instituto de Pré-história, Antropologia e Ecologia (IPHAE), a partir de 

divergências entre Mauro Leonel e Willen P. Groeneveld, que pertenciam ao IAMÁ, tendo 

Willen, na ocasião, organizado o IPHAE (CARVALHO, 1996). 

A partir das atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto Guaporé, foi organizado o 

1° Encontro de Índios e Seringueiros de Rondônia, realizado no município de Costa Marques, 

em junho de 1989, promovido pelo IAMÁ, a Comissão de apoio a Índios e Seringueiros de 

Costa Marques (CAES) e pelo Instituto Estadual de Florestas de Rondônia (IEF/RO), que era 

o órgão formulador, promotor e executor da Política Florestal do Estado de Rondônia na época. 

Nesse Encontro, acirraram-se as divergências entre índios e seringueiros, resultado de 

divergências em nível nacional entre ONGs de apoio a esses segmentos sociais. Por essa razão, 

foi necessária a realização de duas assembleias, uma de índios e a outra de seringueiros, m 

simultaneamente, no mesmo local. Naquele momento, havia uma polarização no processo de 

mobilização e organização dos povos indígenas entre três ONGs de apoio: o CIMI, ligado à 

Igreja Católica, o IAMÁ, comandado por Mauro Leonel e Betty Mindlin, e o IPHAE, que 

contava com o apoio de Ailton Krenak, coordenador da UNI, que apresentava divergências com 

o LAMÁ (CARVALHO, 1996). O autor destaca os principais atores e os instrumentos mais 

importantes que foram responsáveis pelo processo de organização das populações indígenas e 

tradicionais, bem como pela defesa da conservação ambiental em Rondônia, conforme segue:  

 
O IAMÁ, o IPHAE e o IEA, assim como algumas pessoas independentes e outras 

ligadas a organismos governamentais, as quais posteriormente integraram-se a ONGs, 

foram os principais atores no desencadeamento da motivação, mobilização e 

organização dos seringueiros, índios e ambientalistas. O Projeto Guaporé, o 

Zoneamento socioeconômico-ecológico, a elaboração do PLANAFLORO e os apoios 

da Fundação Ford e da WWF (seção Suécia) foram os instrumentos mais relevantes 

para desencadearem o fortalecimento e organização das populações tradicionais e, 

simultaneamente, a conservação do meio-ambiente (CARVALHO, 1996, p. 8). 
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Até 1988, os seringueiros de Guajará-Mirim desconheciam a existência do CNS, criado 

em 1985 e sediado em Rio Branco, Acre.  Os primeiros contatos com o objetivo de aproximar 

os seringueiros de Rondônia com o CSN foram realizados por técnicos do Instituto Estadual de 

Floresta (IEF) e do Instituto de Estudos Amazônicos e Ambientais (IEA). Esse trabalho resultou 

na realização do 1º Encontro de Seringueiros de Rondônia, ocorrido em fevereiro de 1989, na 

cidade Guajará-Mirim, organizado pelo CNS, com apoio do IEF. Na oportunidade, foi criada a 

Comissão Municipal de Seringueiros de Guajará-Mirim, articulando os seringueiros dos rios 

Ouro Preto, Pacaás Novas e Novo, e aprovados dois eixos de lutas a serem seguidos:  

 

● organização dos seringueiros para o enfrentamento da luta contra o seringalista para 

acabar com a renda da terra paga pelos seringueiros (confronto social a nível da 

economia);  

● a implantação das reservas extrativistas (confronto com os governos ao nível das 

políticas públicas) (CARVALHO, 1996, p. 10).  

 

A principal decisão desse 1° Encontro de Seringueiros de Guajará-Mirim foi a de não 

mais pagarem a renda da terra aos seringalistas, significando uma ruptura definitiva no processo 

de emancipação dos seringueiros nas relações sociais com os seringalistas, eliminando a 

subalternidade a que estavam submetidos há anos. O arrendamento dos seringais da região 

ocorreu por causa da falta de crédito oferecido pelos bancos, principalmente pelo Banco da 

Amazônia S.A (BASA), que encerrou, em 1981, uma linha de crédito existente para os 

seringalistas. O Banco do Estado de Rondônia abriu uma linha de crédito para os seringalistas 

entre 1982 e 1984, mas estes não conseguiam honrar seus compromissos com o banco por causa 

dos juros. Como consequência, não conseguiram mais renovar os financiamentos e foram 

obrigados a arrendarem os seringais. Por isso, havia poucos seringalistas residindo nos seringais 

da região de Guajará-Mirim, na época. Sobre o arrendamento dos seringais e a consequência da 

decisão dos seringueiros de não pagarem mais a renda aos seringalistas, Carvalho (1996, p. 24) 

destaca que 

 
a renda da terra paga era fixa e em espécie, ou seja, uma determinada quantidade de 

borracha previamente definida. Os seringueiros não tinham direito a nada, apenas a 

usufruir das seringueiras, pois, não era permitido o plantio de roça. Essa renda foi 

paga até 1990, porém, a partir de 1989 a maioria dos seringueiros deixou de pagá-la. 

Os seringalistas entraram na justiça contra a decisão dos seringueiros e perderam. Os 

seringueiros provaram que os seringalistas não possuíam os títulos das terras. 

 

  

Também em 1989, começou o Movimento Seringueiro do Vale do Guaporé, 

impulsionado pela ECOPORÉ, com o apoio do IAMÁ e do CSN, que proporcionou a criação 

do Movimento de Seringueiros do Vale do Guaporé, transformado em associação em 1992. 
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Esses primeiros contatos geraram oportunidades e motivação para a mobilização e organização 

dos seringueiros de Rondônia. Simultaneamente, estavam ocorrendo as lutas dos trabalhadores 

rurais, apoiados pela CPT, pela Diretoria de Trabalhadores Rurais da CUT (DTR-CUT) e pelo 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) (CARVALHO, 1996).  

Esses fatos mostram a importância das ONGs na articulação dos movimentos sociais na 

busca por seus direitos e o papel dessas organizações como mediadoras desse processo, visando 

a equacionar os problemas sociais, à preservação do meio ambiente e, principalmente, à 

construção da cidadania. Marteleto (2001), ao falar da atuação dos movimentos sociais, 

incluindo a participação das Organizações não Governamentais (ONGs), destaca a capacidade 

que eles têm de mobilizar os atores sociais na busca da consolidação da cidadania:  

 
Os novos movimentos sociais surgem como consequência das contradições geradas 

na desigualdade na propriedade, na apropriação do produto social e no planejamento 

produtivo. Embora sejam universais tais contradições, é a partir do seu contexto social 

específico que os movimentos as enfrentam e associam às carências básicas da 

população. Seu projeto fundamental é a construção da democracia em dupla 

perspectiva: institucional e das relações sociais ou ‘cultura democrática’, a qual 

depende da capacidade de articulação de um espectro mais amplo de atores sociais e 

da reconstrução prática da cidadania (MARTELETO, 2001, p. 73). 

 

É nesse sentido que, a partir de 1988, iniciou-se um processo de mobilização e 

articulação entre ONGs de Rondônia e do exterior, intensificado em 1990, em função da 

discussão sobre o projeto PLANAFLORO, negociado pelos governos de Rondônia e do Brasil 

com o Banco Mundial. Como consequência dessa articulação, Francisco Alves Mendes Filho 

(Chico Mendes) esteve em Porto Velho e Guajará-Mirim, em outubro de 1988, realizando 

reuniões com os seringueiros de Rondônia. Sabendo que estava sendo negociado um novo 

projeto de investimento para Rondônia, financiado pelo Banco Mundial, na época denominado 

POLONOROESTE II, Chico Mendes enviou uma carta endereçada ao presidente do Banco, à 

época, Barber Conable. Nessa carta, Chico Mendes questionou a falta de participação ativa do 

CNS e de outras organizações representativas dos extrativistas, na elaboração do 

subcomponente de Reservas Extrativistas do Programa, conforme segue:  

 
Achamos que as reservas extrativistas incluídas no Polonoroeste II foram somente 

para dar a proposta governamental ao Banco Mundial um tom ecológico, tão em moda 

ultimamente, e para assegurar esse empréstimo tão vultuoso.   

[...] se a presença do Conselho Nacional dos Seringueiros continuar sendo desprezada 

pelo Governo de Rondônia, com certeza serão criados não reservas extrativistas, mas 

assentamentos de colonização com os mesmos erros do levaram o Polonoroeste ao 

desastre atual, ou seja, será gasto muito dinheiro com a criação de infraestrutura 

estranha aos povos da floresta, insustentável de se manter, causando a desmoralização 

de nossa proposta de criação de reservas extrativistas [...] (MENDES apud FÓRUM 

DAS ONGs E MOVIMENTOS SOCIAIS DE RONDÔNIA & FRIENDS OF THE 

EARTH, 1995, p. 24-25). 
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A concepção de Reserva Extrativista surgiu em 1985, sob a liderança de Chico Mendes, 

durante o primeiro Encontro Nacional dos Seringueiros, tendo como referência o modelo das 

terras indígenas, sendo áreas públicas, indivisíveis, destinadas às comunidades com tradição no 

manejo dos recursos naturais, com regras de uso definidas pelo poder público - difere das terras 

indígenas porque nestas são reconhecidos os direitos dos índios, mas o uso dos recursos não é 

condicionado -. A morte de Chico Mendes, ocorrida no dia 22 de dezembro de 1988, foi o 

elemento decisivo para a instituição de reservas extrativistas no Brasil (ALLEGRETTI, 2008).  

Também demonstrando interesse na participação dos setores populares da sociedade 

civil na discussão do novo projeto para Rondônia, à época denominado POLONOROETE II, 

Osmarino Amâncio Rodrigues, Secretário do Conselho Nacional dos Seringueiros (CSN), e 

Ailton Krenak, Coordenador da União das Nações Indígenas (UNI), enviaram uma carta, no 

dia 11 de dezembro de 1989, aos senhores Shahid Hussain, Vice-presidente do Banco Mundial 

para América Latina, e Armeane Choksi, Diretor do Departamento Brasileiro do Banco, 

fazendo questionamentos, cobrando posicionamento do Banco e reivindicando a participação 

das comunidades locais na definição do projeto. Uma das cobranças feitas referia-se ao 

cumprimento do zoneamento, expressa nos seguintes termos: “Que antes da aprovação de um 

empréstimo, o Banco esclareça quais garantias terão do cumprimento do zoneamento 

agroecológico, tendo em vista Informações atuais de propostas de criação de projetos de 

colonização em áreas supostamente reservadas ao extrativismo [...]” (RODRIGUES e 

KRENAK, 1989 apud FÓRUM DAS ONGs E MOVIMENTOS SOCIAIS DE RONDÔNIA & 

FRIENDS OF THE EARTH, 1995, p. 14). Essa carta é muito importante porque marca, 

formalmente, o posicionamento de descontentamento dos setores populares da sociedade civil 

frente ao Governo de Rondônia e ao Banco Mundial com relação à condução do novo projeto 

a ser financiado pelo Banco. O ponto central do descontentamento era em relação à participação 

da sociedade civil na definição do projeto de desenvolvimento, considerando as políticas 

públicas implantadas com esse objetivo, incluindo o POLONOROESTE II, posteriormente 

denominado PLANAFLORO. 

Em janeiro de 1990, foi enviado um documento, assinado por representantes de 35 

ONGs brasileiras e de vários países, ao Sr. E. Patrick Coady, Diretor Executivo do Banco 

Mundial, alertando que seriam necessárias alterações no projeto antes da sua aprovação final, 

reforçando as cartas já enviadas ao Banco. Apontaram-se vários problemas críticos que não 

foram considerados adequadamente na elaboração do PLANAFLORO. A carta solicitou, ainda, 
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que vários assuntos fossem resolvidos como precondição para a aprovação do empréstimo, 

como segue: 

 
Existem incertezas jurídicas, e no âmbito das demais políticas públicas, sobre os 

critérios de titulação de terras e reforma agrária que devem ser resolvidas antes das 

negociações [...] o INCRA não modificou os estatutos que mantém o desmatamento 

como base para a titulação da terra, e que [...] o projeto não analisa nem contempla as 

medidas necessárias para a redistribuição de terras das zonas agroecológicas 01 e 02 

(FÓRUM DAS ONGs E MOVIMENTOS SOCIAIS DE RONDÔNIA & FRIENDS 

OF THE EARTH, 1995, p. 15). 

 

Dentre outras medidas, o documento sugere que os desembolsos do PLANAFLORO 

sejam condicionados à inclusão de um cronograma no Acordo de Empréstimo de medidas 

visando a 

 

[...] estabelecer a integridade física das zonas agroecológicas [do zoneamento], 

especialmente a zona 04, designada para atividades extrativistas. Atualmente o projeto 

carece de medidas específicas e cronogramas para comprometer o Governo Brasileiro 

a assegurar as zonas agroecológicas propostas. Por exemplo, áreas designadas como 

reservas extrativistas estão sendo alvo da construção de estradas, titulação de terras, 

extração Ilegal de madeira, especulação fundiária e desmatamento[...] (ibidem, p. 23). 

 

Seguindo o mesmo caminho, em fevereiro de 1990, foi encaminhado um documento 

assinado por 19 ONGs de Rondônia, representando índios, seringueiros e trabalhadores rurais, 

dirigido a Shahid Husain, Vice-presidente para América Latina e Caribe do Banco Mundial, 

reivindicando a participação das comunidades locais nas definições sobre o PLANAFLORO. 

Nesse documento, as ONGs repudiaram as inverdades relativas à participação da sociedade 

civil no projeto PLANAFLORO, já que o governo de Rondônia afirmava que a sociedade civil 

estava participando das decisões relativas ao projeto. No documento, são relatados fatos que 

colocaram em dúvida a viabilidade do PLANAFLORO, destacando-se os seguintes:  

 
Na área da reserva extrativista do Jaci e Mutum-Paraná foi implantado um projeto de 
assentamento pelo INCRA (PA Buriti) e aberta uma estrada que atravessa o rio Candeias [...] 

Rio Cautário - esta área extrativista corre o risco de ser rapidamente destruída, pela demora de 

sua demarcação, já que está sendo invadida pela frente de colonização da BR-429, que fica 

paralela e próxima do rio. As Invasões estão acontecendo com a conivência do INCRA/RO, 
que tem gerado expectativa de regularização de posses [...] (ibidem, p. 15) 

 

Na sequência, em março de 1990, José Lutzemberg, Secretário Nacional da Secretaria 

Especial do Meio Ambiente (SEMA) do Governo Collor de Melo, enviou uma carta ao 

Presidente do Banco Mundial, solicitando a abertura de espaço para a participação da sociedade 

civil de Rondônia no projeto PLANAFLORO (CARVALHO, 1996). Também em 1990, 

IPHAE, com o apoio da CPT, enviou um documento a todas as entidades populares de 

Rondônia, solicitando informações sobre a participação dessas entidades nos debates sobre o 
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zoneamento e o PLANAFLORO, recomendando que remetessem correspondência ao 

Presidente do Banco Mundial sobre o assunto, o que foi realmente realizado por várias ONGs. 

Um exemplo foi a carta enviada, em 25 de abril de 1990, pelo Sr. Raimundo Ramos Leitão, 

Presidente da Associação dos Soldados da Borracha e Seringueiros de Ariquemes, ao Sr. Barber 

Conable, Presidente do Banco Mundial. Nessa carta, são questionados vários pontos do projeto, 

dentre eles, o que segue:  

 
Aproveitamos a oportunidade para registrar as nossas preocupações sobre a situação 

atual de várias áreas a serem incluídas na zona 04 (Reservas Extrativistas) no 

PLANAFLORO. Por exemplo, a região do alto Rio Candeias atualmente encontra-se 

sob constantes invasões de madeireiros e especuladores de terra. Nestas áreas, foi 

criado recentemente pelo INCRA o projeto de assentamento Buriti I e II, assim 

provocando ainda mais devastação das florestas da região. Sendo assim, gostaríamos 

de saber quais medidas serão tomadas pelas autoridades para evitar as invasões de 

reservas extrativistas por madeireiros, fazendeiros, garimpas e projetos de 

colonização, bem como acabar com a exploração de seringueiros por seringalistas e 

intermediários que ainda permanecem nessas regiões (LEITÃO, apud FÓRUM DAS 

ONGs E MOVIMENTOS SOCIAIS DE RONDÔNIA & FRIENDS OF THE 

EARTH, 1995, p. 15). 

 

No entanto, a unificação dos movimentos sociais do campo popular em torno da ideia 

do desenvolvimento sustentável foi, no início, muito conflituosa, pois havia interesses e 

concepções divergentes entre os segmentos que compunham o campo, demandando muito 

trabalho e capacidade de mediação por parte das organizações, principalmente das ONGs de 

apoio aos movimentos, que buscavam alcançar consensos. Essas divergências ocorriam tanto 

entre os movimentos sociais quanto entre as organizações de apoio a esses movimentos. Um 

exemplo desses conflitos de interesse ocorreu em 1989, durante a realização de um Encontro 

de Trabalhadores Rurais, promovido pelo DTR-CUT, quando se propôs que a Direção do DTR-

CUT convidasse índios e seringueiros a participarem das reflexões e debates com o objetivo de 

unificarem as lutas. Essa proposta não teve aceitação por parte da direção da UNI e do CNS. 

Carvalho (1996) sintetiza essa disputa de interesses da seguinte forma:  

 
Tornavam-se mais explícitas as contradições entre os interesses corporativos desses 

três segmentos sociais. A UNI argumentava que haveria uma questão de comunicação 

em função da língua; índios e seringueiros tinham resistências aos trabalhadores rurais 

(colonos) em função destes ocuparem terras supostamente de reservas. Já os 

trabalhadores rurais reproduziam o discurso dominante afirmando que havia muita 

terra para índios e seringueiros. Objetivamente havia dificuldades de articulação entre 

esses segmentos sociais. Nesse mesmo período as populações indígenas continuavam 

vivenciando as disputas entre as ONGs que supostamente as assessoravam 

(CARVALHO. 1996, p. 10). 

 

A primeira aproximação do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico, instituído em 

1988, portanto, no período de transição do POLONOROESTE para o PLANAFLORO, gerou 

um intenso debate entre o movimento social e as ONGs e entre estes e os organismos 
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governamentais. Havia, por um lado, concepções distintas sobre a relação homem natureza no 

interior dos segmentos sociais populares, de modo que os representantes das populações 

indígenas e tradicionais entendiam que a proposta de ordenamento territorial do espaço 

geográfico beneficiava os trabalhadores rurais, imigrantes, em sua maioria, provenientes do 

centro-sul do país, que, segundo eles, não compreendiam a questão ecológica da região 

Amazônica. Por outro lado, a política do INCRA, que exigia dos colonos o desmatamento dos 

lotes de terras para o desenvolvimento de atividades agropecuárias, sendo permitido o 

desmatamento de até 50% do lote, como condição para concessão do título de posse da terra, 

colaborava com a visão dos índios e das populações tradicionais. Os seringueiros, por sua vez, 

criticavam o zoneamento porque descobriram que estavam situados em zonas destinadas ao 

desenvolvimento de atividades agropecuárias, sendo que eles queriam áreas destinadas ao 

extrativismo. A partir daí, mobilizaram-se e articularam-se com ONGs locais e com o Conselho 

Nacional dos Seringueiros (CNS) para defender sua proposta (CARVALHO, 1996).  

De fato, os três segmentos sociais mais diretamente beneficiados pelas ações do 

PLANAFLORO, índios, seringueiros e trabalhadores rurais, tinham divergências relativas ao 

zoneamento, ao PLANAFLORO e à própria concepção de desenvolvimento sustentável, como 

já mencionado, não conseguindo sequer se reunir. Por essa razão e considerando essas 

dificuldades, foi proposta, por várias ONGs, a realização de encontros separados, com cada um 

dos segmentos. A ideia foi apoiada por José Lutzemberg, que, por meio da SEMA e do IBAMA, 

financiou quatro encontros, realizados entre junho e agosto de 1990: Encontro dos Povos 

Indígenas, realizado em Cacoal, com apoio do IAMÁ e do CIMI; Encontro dos Seringueiros, 

que ocorreu em Guajará-Mirim, com o apoio do Projeto Guaporé; Encontro do Trabalhadores 

Rurais, realizado em Ji-Paraná, com o apoio do DRT-CUT e do CPT; Encontro de Porto Velho, 

realizado nos dias 9 e 10 de novembro de 1990, cujo objetivo foi articular e consolidar as 

propostas oriundas dos três encontros anteriores, com a presença das ONGs e entidades 

representantes dos segmentos sociais de Rondônia e de várias entidades de âmbito nacional. As 

resoluções finais conjuntas referiram-se ao PLANAFLORO (CARVALHO, 1996). 

No Encontro de Porto Velho, o debate ficou restrito ao PLANAFLORO e, embora tenha 

indicado uma tendência à formação de uma entidade articuladora das ONGs e movimentos 

sociais de Rondônia, expôs as divergências dos diversos segmentos sociais entre si. Segundo 

Carvalho (1996), as divergências apresentadas foram as seguintes:  

 
[...] naquele contexto, os trabalhadores rurais consideravam que as propostas do 

Planafloro eram só ‘ecologia’, não atendendo aos seus interesses, eles retiraram-se do 

Encontro. Os seringueiros enfrentavam outro tipo de problema: a resistência do CNS 
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em concordar com a criação de uma organização de seringueiros de Rondônia, tema 

que já estava em pauta (a OSR foi constituída um mês depois desse Encontro de Porto 

Velho, gerando uma ruptura temporária com o CNS). Os índios, apesar de alguns 

povos já terem associações criadas desde 1988, não obtinham unidade entre seus 

interesses (na época a questão da exploração da madeira nas reservas indígenas, com 

o assentimento de alguns povos, gerava conflitos entre eles (CARVALHO, 1996, p. 

12). 

 

Outra divergência dentro do segmento popular aconteceu com a criação da Organização 

dos Seringueiros de Rondônia (OSR), em dezembro de 1990, durante o 2° Encontro Estadual 

de Índios e Seringueiros de Rondônia. Os índios participaram do encontro a convite do IAMÁ, 

que patrocinou o evento, com recursos oriundos dos projetos financiados pela WWF, na 

perspectiva da construção da aliança dos povos da floresta. A criação da OSR teve oposição de 

seringueiros ligados ao CNS, sediado em Rio Branco, AC, que acusavam a iniciativa de 

divisionista do movimento nacional. Por isso, após a constituição da OSR, o CNS pressionou o 

pessoal da WWF, que suspendeu, provisoriamente, os financiamentos às ONGs de Rondônia. 

No entanto, uma equipe da WWF visitou Rondônia, em janeiro de 1991, avaliou a situação e 

conclui não só pela retomada como pela ampliação dos financiamentos (CARVALHO, 1996). 

Também havia divergências entre as principais ONGs e Movimentos Sociais Rurais. A 

polarização, desde 1989, envolvia, de um lado, os movimentos sob a hegemonia da Igreja 

Católica, representados pela CPT, Articulação Central das Associações Rurais de Ajuda Mútua 

(ACARAM), Projeto Pe. Ezequiel e Centro de Pastoral do Migrante (CEPAMI), e, do outro, o 

MST e a FETAGRO, que substituiu o DTR-CUT, ambos criados com o apoio da Igreja. As 

divergências se radicalizaram após a ocupação da Fazenda Cachoeira pelo MST, localizada no 

Município de Espigão do Oeste, em julho de 1989, sendo o primeiro movimento de ocupação 

organizada em Rondônia, onde foram assentadas 308 famílias. Nesse episódio, o MST ficou 

isolado, devido a divergências com a Igreja Católica. As ONGs não apoiaram a iniciativa do 

MST, mas foram solidárias aos ocupantes da fazenda. Essa solidariedade foi liderada pela CPT, 

tentando garantir o êxito da ocupação, tendo articulado junto à Igreja a mobilização das 

paróquias para obter alimentos para os acampados. Ao longo do tempo, construiu-se um acordo 

temporário, após autocríticas de ambos os lados. No entanto, as divergências ideológicas e 

políticas continuaram (CARVALHO, 1996). 

Com relação à questão da sustentabilidade, envolvendo os aspectos econômicos, sociais 

e ambientais, no âmbito do movimento dos trabalhadores rurais, não havia nenhum debate sobre 

o tema até o início da década de 1990, apesar do Zoneamento Socioeconômico-ecológico ter 

sido instituído em 1988. Os trabalhadores rurais consideravam os ambientalistas contrários ao 

desenvolvimento, incluindo a reforma agrária; os ambientalistas achavam que os trabalhadores 
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rurais ocupavam e depredavam a floresta. De maneira resumida, as divergências ocorriam entre 

os trabalhadores rurais e os ambientalistas, entre as ONGs ligadas à Igreja Católica, 

representadas pela CPT, a ACARAM, o Projeto Pe. Ezequiel e o Centro de Pastoral do Migrante 

(CEPAMI), de um lado, e o MST e a FETAGRO, do outro. As divergências de fundo envolviam 

as formas de luta pela organização dos trabalhadores rurais e a questão da luta pela posse da 

terra. Entre os ambientalistas, envolvendo o CIMI e o IAMÁ, ambas entidades de apoio aos 

índios, a divergência ocorria porque o CIMI era contra a organização dos índios em associações 

ou formas similares, por considerar estranha à sua cultura. Com o apoio e a liderança de 

representantes das ONGs, foram sendo construídas alianças, as divergências foram sendo 

minimizadas e consensos construídos, como o que aconteceu quando da assinatura do Protocolo 

de Entendimento. O documento sobre a participação no PLANAFLORO, um projeto de 

concepção predominantemente preservacionista do meio ambiente, foi assinado em junho de 

1991 pelo Governo do Estado de Rondônia e por entidades ligadas ao movimento dos 

trabalhadores rurais, movimentos populares e ambientalistas. É oportuno registrar que, naquela 

conjuntura, 1988-1991, o PLANAFLORO era apenas um entre os diversos campos de lutas dos 

movimentos sociais em Rondônia, pois todos eles estavam, cada um de acordo com a sua 

inserção na sociedade rondoniense, inseridos em vários conflitos sociais, muitos dos quais 

extremamente violentos, como era o caso dos conflitos agrários. Além disso, havia embates 

com os organismos governamentais em decorrência das práticas permissivistas e arbitrárias na 

implementação das políticas públicas (CARVALHO, 1996). 

O ano de 1991 foi de ampla mobilização das ONGs para debates sobre o 

PLANAFLORO e o Zoneamento. De posse da informação de que uma missão do Banco 

Mundial viria a Rondônia entre os dias 16 e 19 de junho de 1991, para avaliar as condições de 

transição do POOLONOROESTE para o PLANAFLORO, as ONGs de Rondônia elaboraram 

e aprovaram um documento expressando as concepções dos movimentos populares sobre o 

PLANAFLORO, com o objetivo específico de discutir com o Governo do Estado e o Banco 

Mundial. Como na agenda da Missão não estava prevista reunião com as ONGs, elas forçaram 

para que fossem recebidas, o que, de fato, ocorreu no dia 19 de junho de 1991. Como 

consequência dessa reunião, foi assinado um Protocolo de Entendimento entre Organizações 

não Governamentais e o Governo de Rondônia, em 20 de junho de 1991, pelo Governador do 

Estado, pelo Secretário da SEPLAN-RO e por 12 ONGs, incluídas o CNS e a UNI, ONGs de 

abrangência nacional (CARVALHO, 1996). 

Esse processo de lutas e resolução de conflitos, tanto aplainando divergências entre os 

segmentos do campo popular, principalmente entre índios, seringueiros e trabalhadores rurais 
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(pequenos produtores e sem terras), quanto no enfrentamento com as forças políticas, 

econômicas e sociais, mostrou a necessidade de uma articulação maior entre as ONGs e os 

Movimentos Sociais. Por essa razão, decidiu-se constituir uma organização que atuasse como 

elemento articulador dos setores populares da sociedade civil de Rondônia e mediador dos 

interesses desses setores na relação com o Estado, sendo constituído o Fórum das Organizações 

não Governamentais e Movimentos Sociais de Rondônia (FÓRUM-RO), em novembro de 

1991, composto, inicialmente, por 19 entidades. Consoante Carvalho (1996, p. 14),  

 
[...] a criação do Fórum deu-se num longo e complexo processo histórico de 

consolidação de representações organizadas de vários segmentos sociais da sociedade 

civil na dinâmica de defesa dos direitos de cidadania dessas populações perante a 

arbitrariedade dos organismos governamentais no exercício do poder público.  

 

O contexto econômico, social, político e administrativo em que foi instituído o 

FÓRUM-RO, assim como outras ONGs e entidades do movimento social, é resultado da forma 

desordenada como se deu a expansão da fronteira econômica em Rondônia, baseada em 

atividades agropecuárias e no extrativismo, marcado pelo comportamento autoritário do poder 

público, desrespeitando os interesses e anseios dos segmentos populares da sociedade civil. 

Alguns elementos desse contexto são apresentados por Carvalho (1996, p. 1): 

 

● intensificação da predação dos recursos naturais por parte de frações dos 

setores empresariais, dos conflitos sociais relativos às questões fundiária e 

indígena e da ineficiência das políticas públicas governamentais para 

equacionarem tais tendências de desorganização econômica e social; 

● a prática autoritária das instituições governamentais na relação com os 

setores populares da sociedade civil organizada; 

● um crescente processo de crítica das ONGs regionais, nacionais e 

internacionais relativas à complacência, tanto dos Governos Estadual e 

Federal como do Banco, face às suspeitas de incorreções político-

administrativas por parte dos organismos desses Governos, na concepção e 

implantação do Planafloro; 

● descrédito e subestimação, por parte dos organismos oficiais estaduais, 

nacionais e internacionais, do papel das ONGs na motivação, mobilização, 

organização e defesa dos interesses populares da sociedade civil. 

 

O FÓRUM foi constituído como um espaço de debate e de articulação dos setores 

populares da sociedade civil de Rondônia, desempenhando importante papel na mediação entre 

a sociedade civil e o Estado quanto aos interesses dos setores populares da sociedade expressos 

nas políticas públicas. Torna-se ainda mais importante a constituição do FORUM, quando se 

considera a fragilidade da organização da sociedade civil no estado, inclusive suas divergências 

internas, e a precária capacidade de governabilidade dos organismos do setor público. De 

acordo com Carvalho (1996), essa mediação consolidou-se unificada perante o Estado, mas 
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explicitou, ao mesmo tempo, as contradições internas existentes no seio das ONGs que o 

constituíram.  

A organização dos setores populares da sociedade civil rondoniense, que alcançou um 

nível expressivo de acumulação de forças ao final de 1991, foi consequência de vários fatores, 

não só das lutas relacionadas à discussão sobre o desenvolvimento sustentável, como a 

elaboração do PLANAFLORO, a implementação do Zoneamento Socioeconômico-ecológico, 

a demarcação, criação e manutenção das terras indígenas e unidades de conservação, dentre 

outros. Foi, sobretudo, consequência das lutas para o resgate e a afirmação da cidadania de 

vários segmentos da população (seringueiros, índios, trabalhadores rurais sem-terra, população 

urbana em situação de pobreza) e para a democratização das políticas públicas. Destaca-se, 

nesse sentido, o que defendem Marteleto e Ribeiro (2001):    

 
Cidadania refere-se às condições de vida dos grupos populares na sociedade, alvo das 

ações das ONGs. Representa a situação concreta de organização da vida em relação 

ao seu entorno social, político, econômico e natural. Ideia entendida formalmente no 

plano das relações entre o Estado e a sociedade civil, na representação das ONGs faz 

parte do conjunto de ações (“lutas”) de mobilização e organização das classes 

populares pela construção e conquista de um estado de cidadania, referindo-se ao 

mesmo tempo a um processo e ao seu resultado. A representação do conceito, no 

discurso das ONGs, refere-se ao coletivo, isto é, ao reconhecimento e consciência de 

uma coletividade a respeito das suas condições de vida e às formas de ação que 

poderão alterá-las. Nesse contexto, a informação é um elemento potencializador da 

leitura e intervenção no mundo vivido dos grupos populares, e da sua relação com o 

sistema social, político e econômico (MARTELETO; RIBEIRO, 2001, p. 16). 

 

A seguir, no próximo capítulo, tratar-se-á da instituição, da consolidação e da 

modificação do regime de informação do desenvolvimento sustentável em Rondônia, ocorridos 

a partir do final dos anos 1980, quando foram adotadas práticas sociais entre os atores que foram 

se tornando consensualmente aceitas em torno do modelo de desenvolvimento baseado na 

sustentabilidade no estado, conforme discutido por Braman (2004a; 2004b) e González de 

Gómez e Mariza Chicanel (2008). Para essas autoras, “o conceito de regime de informação [...] 

visaria à reconstrução dos modos de produção de ações e práticas de informação, ancoradas nas 

redes densas de relações culturais, sociais e econômicas e condicionadas pelas estruturações 

preferenciais das relações de poder” (GONZÁLEZ DE GÓMEZ; CHICANEL, 2008, p. 2).  

Do ponto de vista metodológico, considera-se a constituição do regime de informação 

do desenvolvimento sustentável em Rondônia a partir da formalização da participação da 

sociedade civil nas instâncias de decisões do PLANAFLORO, ocorrida em 1991, quando foi 

assinado o documento “Protocolo de Entendimento entre as Organização não Governamentais 

e o Governo do Estado de Rondônia”. Ainda, no mesmo ano, foi constituído o Conselho 
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Deliberativo do PLANAFLORO, com a participação de representantes da sociedade civil e de 

organismos públicos.  

No Protocolo de Entendimento, ficou definido, dentre outras questões, a importância do 

PLANAFLORO como forma de resgatar o desenvolvimento de Rondônia, tendo como 

pressupostos a sustentabilidade, a justiça social e a participação da sociedade, sendo esta 

garantida institucionalmente por meio da presença das Organizações não Governamentais 

(ONGs) no Conselho Deliberativo do PLANAFLORO (RONDÔNIA, 1991a). Formalmente, 

essa participação da sociedade civil foi garantida com a instituição do Conselho Deliberativo 

do PLANAFLORO, em dezembro de 1991, e, posteriormente, com a instituição da Comissão 

Estadual de Zoneamento. 

Considerando o exposto, analisam-se as ações de informação no contexto da elaboração 

e implementação do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico de Rondônia (ZSEE) e da 

elaboração e execução do PLANAFLORO, um projeto pioneiro, visando a orientar o 

desenvolvimento sustentável no estado. Assim, os atores sociais, os dispositivos e os artefatos 

de informação, elementos constitutivos de um regime de informação, serão identificados e 

analisados de acordo com a sua participação (atores) e utilização (dispositivos e artefatos) nesse 

processo. Esses aspectos serão analisados e descritos no próximo capítulo.  
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5 O REGIME DE INFORMAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL EM RONDÔNIA  

 

Neste capítulo, descreve-se e analisa-se o regime de informação instituído em Rondônia 

por volta de meados da década de 1980 e vigente até hoje, embora tenha sido modificado a 

partir de 2003, tendo como foco o Zoneamento Socioeconômico-Ecológico e o 

desenvolvimento sustentável. Analisaremos o processo de construção das práticas sociais 

desenvolvidas pelos atores envolvidos tendo como base a informação e o conhecimento 

mediados pelos dispositivos e artefatos de informação. 

Ao falar da formação de um regime, Sandra Braman (2004b) destaca o processo em que 

as práticas sociais se tornam consensualmente aceitas, mostrando que é isso que caracteriza a 

instituição de um regime.  

 

A formação do regime é [...] como codificação, o processo por meio do qual o 

conhecimento e as práticas sociais nas quais está inserido se tornam consensualmente 

aceitos e reificados nas infraestruturas das instituições, tecnologias e do direito. A 

codificação envolve a tradução do conhecimento tácito em conhecimento explícito, a 

fim de maximizar seu uso e reutilização por meio de estruturação e sistematização. Os 

elementos da codificação são familiares aos estudiosos dos regimes: um vocabulário 

comum, valores e objetivos compartilhados, procedimentos previsíveis, transparência 

do ambiente legal e regulatório e consistência além das fronteiras geopolíticas 

(BRAMAN, 2004b, p. 2, tradução nossa). 

 

 

Ao referir-se ao regime global de informação, Braman (2004a, p.25) afirma que “o 

objetivo de um regime é alcançar efeitos específicos, com a redução da incerteza no topo da 

lista”, o que, segundo a autora, se alcança por meio de políticas com regras comuns e 

procedimentos de solução de controvérsias, que podem reduzir a intensidade dos conflitos, 

remodelando e permitindo a mudança de posição dos atores. 

A disputa por uma hegemonia pode criar um regime, consoante Braman (2004a). 

Embora no trabalho citado ela se refira à hegemonia em um ambiente internacional, ao discutir 

o regime global de informação, nesta pesquisa, tratar-se da luta pela hegemonia no contexto do 

regime de informação do Zoneamento Socioeconômico-ecológico e do desenvolvimento 

sustentável em Rondônia, onde a disputa envolve a luta pela hegemonia do discurso e das 

práticas sobre o modelo de desenvolvimento que se quer para o estado. Nessa disputa, os atores 

locais mais interessados são as ONGs de Rondônia e os segmentos sociais formados por 

indígenas, pelas populações tradicionais (seringueiros, ribeirinhos, pescadores artesanais e 

quilombolas), por agricultores familiares e por trabalhadores rurais sem-terra, que se 
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organizaram e se uniram para defender um modelo de desenvolvimento baseado na 

sustentabilidade.  

Ainda conforme Braman (2004a, p. 25), as próprias ideias possibilitam a formação de 

regimes, pois “os fatores discursivos distinguem atores e ideias em conflito, nomeiam e avaliam 

assuntos de conflito, identificam modos de argumentação e padrões de julgamento e fornecem 

as bases para a concordância de objetivos e mecanismos de resolução de disputas”. As ideias 

em disputas, no caso de Rondônia, giram em torno do desenvolvimento sustentável, tendo o 

Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia (PLANAFLORO), o Zoneamento 

Socioeconômico-ecológico, a criação e manutenção de unidades de conservação e a 

preservação das terras indígenas como seus pilares. 

Na perspectiva apresentada por Braman (2004a), entende-se que o regime de 

informação objeto desta pesquisa inicia-se no final da década de 1980, com a implantação da 

primeira aproximação do Zoneamento Socioeconômico-ecológico de Rondônia, como 

instrumento de planejamento para orientar o desenvolvimento sustentável no estado e com a 

execução do Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia (PLANAFLORO). Há de se 

considerar que as discussões sobre as questões da sustentabilidade do modelo de 

desenvolvimento no estado já haviam sido iniciadas anteriormente, quando se questionava a 

degradação econômica, social, política e ecológica do modelo vigente, resultado da ocupação 

desordenada do espaço geográfico do território de Rondônia, consequência da política de 

colonização do governo federal, baseada na estratégia geopolítica de ocupação do espaço 

nacional desenvolvida durante a ditadura militar, como abordado no capítulo anterior, quando 

se fez um breve histórico da ocupação do espaço territorial e do uso dos recursos naturais em 

Rondônia, situando os atores sociais, e discorreu-se sobre alguns aspectos socioeconômicos e 

culturais que contribuíram com a consolidação do modelo de desenvolvimento questionado a 

partir de meados da década de 1980, o qual fez com que se  repensasse uma alternativa a esse 

modelo.  

Nessa perspectiva, são analisadas as ações de informação no contexto da elaboração e 

implementação do ZSEE e da elaboração e execução do PLANAFLORO, um projeto pioneiro, 

visando orientar o desenvolvimento sustentável no estado. Assim, os atores sociais, os 

dispositivos e os artefatos de informação, elementos constitutivos de um regime de informação, 

são identificados e analisados de acordo com a participação (atores) e utilização (dispositivos e 

artefatos) nesse processo. 

A partir dos elementos que compõem um regime de informação, elaboraram-se as 

seguintes categorias de análise para este estudo do regime de informação: os atores sociais, 
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levando-se em consideração os produtores, os gestores e os usuários da informação, 

principalmente os participantes do Conselho Deliberativo do PLANAFLORO e da Comissão 

Estadual do ZSEE, assim como a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e o Governo 

do Estado de Rondônia, o governo federal e o Banco Mundial; os dispositivos de Informação 

que possibilitam o acesso e uso da informação, identificados como o conjunto de normas, regras 

e governança do regime de informação do zoneamento socioeconômico-ecológico e do 

desenvolvimento sustentável em Rondônia, representado pelo PLANAFLORO;  os artefatos de 

informação, compostos pela base de dados e pelos materiais de armazenamento, processamento 

e de transferência de dados e informações, como os sistemas de informação, hardware e 

software, além das redes comunicacionais; as ações de informação constituídas pelas práticas 

formais e informais de compartilhamento de informações desenvolvidas pelos atores e 

mediadas pelos dispositivos e artefatos de informação; e os contextos econômico, social, 

cultural e político em que se institui,  consolida-se e se modifica o Regime de Informação do 

desenvolvimento sustentável em Rondônia. O quadro que segue especifica as categorias de 

análise e os s parâmetros adotados. 

 

Quadro 3 - Categorias de análise dos elementos do regime de informação do     desenvolvimento 

sustentável em Rondônia 

Categorias/Elementos Parâmetros de Definição 

Identificação dos atores sociais; 

perfis destacando a participação 

de cada um deles no regime de 

informação objeto desta pesquisa 

Produtores, gestores e usuários da informação, particularmente 

os membros do Conselho Deliberativo do PLANAFLORO e da 

Comissão Estadual do ZSEE, assim como a Assembleia 

Legislativa do Estado de Rondônia, o Governo do Estado de 

Rondônia, o governo federal e o Banco Mundial. 

 

Conjunto de normas, regras e 

governança  

Dispositivos de Informação; Protocolo de Entendimento; Decreto 

nº 5407, que dispõe sobre o Conselho Deliberativo do 

PLANAFLORO (CD PLANAFLORO); Decreto nº 6473, que 

instituiu a Comissão estadual de Zoneamento (CEZ) e a Comissão 

Técnica do Zoneamento (CTZ) Socioeconômico-Ecológico de 

Rondônia; Regimento Interno da CEZ e CTZ; estrutura de 

governança; meios para possibilitar acesso e uso da informação.  

Artefatos de Informação: base de 

dados e mecanismos 

informacionais 

Bases de dados, bibliotecas, bibliotecas virtuais, materiais de 

armazenamento, processamento e de transferência de dados e 

informações, como os sistemas de informação, hardware e 

software, além das redes comunicacionais. 

 

 

Ação de informação 

Práticas formais e informais de compartilhamento de 

informações desenvolvidas pelos atores e mediadas pelos 

dispositivos e artefatos de informação; relações de poder 

coexistentes nessas práticas, como a estabelecida na composição 

dos conselhos do PLANAFLORO e da Comissão Estadual de 

Zoneamento; interação entre os atores; os processos de decisões 
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políticas a partir da articulação entre os atores; as formas de 

aprendizado. 

Contextos econômico, social, 

cultural e político no processo 

consolidação e modificação do 

Regime de Informação do ZSEE e 

no processo de implantação do 

desenvolvimento sustentável em 

Rondônia. 

Momento histórico que antecedeu a instituição do Regime de 

Informação do ZSEE e o processo de implantação do 

desenvolvimento sustentável em Rondônia; a constituição do 

regime de informação; as práticas sociais; os aspectos 

econômicos; as forças políticas; os valores culturais; e a 

concepção de desenvolvimento sustentável como elemento 

aglutinador dos atores.  

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Carvalho (2009) e Santos (2020) 

 

Os atores identificados nesta pesquisa são os produtores, gestores e usuários da 

informação, participantes do Conselho Deliberativo do PLANAFLORO e da Comissão 

Estadual do ZSEE, além da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, o Governo do 

Estado de Rondônia, o governo federal e o Banco Mundial. O Conselho Deliberativo (CD) era 

a instância de decisão mais elevada do PLANAFLORO, seguido das Comissões Normativas de 

Programas (CNPs), responsáveis pelo detalhamento dos programas e dos Planos Operativos 

Anuais (POAs), instrumentos que legitimavam e orientavam todas as ações do Programa. O CD 

PLANAFLORO era composto por vinte e seis membros, sendo treze representantes de órgãos 

públicos, federais e estaduais, e treze representantes da sociedade civil, compostos por ONGs 

e entidades representativas dos segmentos populares. O setor empresarial não possuía 

representação no Conselho Deliberativo do PLANAFLORO e não participava em nenhuma 

instância de gerenciamento do Programa.  

O Conselho Deliberativo e as Comissões Normativas de Programas eram responsáveis 

por fazer a mediação entre o modelo conceitual do PLANAFLORO e as ações junto aos atores 

sociais, beneficiários diretos do Programa, e a sociedade como um todo, o que era 

operacionalizado por um conjunto de instituições dos governos estadual e federal, denominados 

órgãos executores, dente os quais os mais importantes faziam parte do Conselho Deliberativo. 

A Comissão Estadual de Zoneamento (CEZ) era composta por representantes de órgãos 

públicos federais e estaduais e representantes da sociedade civil, tanto dos segmentos 

empresariais, como a Federação das Indústrias de Rondônia (FIERO) e a Federação de 

Agricultura do Estado de Rondônia (FAERON), quanto dos segmentos populares. Além desses, 

participavam da CEZ o Ministério Público, a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, 

a Associação dos Prefeitos Municipais do Estado de Rondônia e a Fundação Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR).  

A seguir, apresenta-se um breve perfil desses atores, explicando a participação de cada 

um deles no regime de informação objeto desta pesquisa. 
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5.1 Identificação e perfil dos atores sociais envolvidos no regime de informação do 

desenvolvimento sustentável em Rondônia 

5.1.1 Membros do Conselho Deliberativo do PLANAFLORO (CD) 

O Conselho Deliberativo do PLANAFLORO foi instituído pelo Decreto nº 5407, de 09 

de dezembro de 1991 (RONDÔNIA, 1991b), no âmbito da Secretaria de Estado de 

Planejamento e Coordenação Geral (SEPLAN), sendo composto pelos membros relacionados 

a seguir:  

 

a) Secretaria do Estado de Planejamento e Coordenação (SEPLAN-RO). 

 

A SEPLAN-RO foi o órgão responsável pela coordenação da execução do 

PLANAFLORO, cujas ações foram executadas por cerca de vinte órgãos federais e estaduais. 

Para viabilizar a execução do Programa, foi criada a Coordenação Técnica do Plano 

Agropecuário e Florestal de Rondônia (PLANAFLORO), subordinada à SEPLAN-RO, 

composta por aproximadamente 70 técnicos de várias áreas de formação, responsáveis pelo 

acompanhamento dos diversos componentes e subcomponentes do Programa. O 

PLANAFLORO ainda contava com o apoio da Cooperação Técnica do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que podia contratar assessorias para auxiliar nos 

trabalhos de acompanhamento das ações do Programa (RONDONIA, 1996a). 

 

b) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental (SEDAM) 

 

As principais atribuições da SEDAM são: implantação, coordenação e execução da 

política ambiental no estado; vigilância, fiscalização e proteção da fauna e da flora terrestre e 

aquática, bem como dos recursos hídricos, solos e ar; promoção de programas de 

conscientização e educação ambiental, visando à recuperação e à defesa do meio ambiente; 

implantação e  administração dos parques e das reservas naturais de propriedade do Estado, 

fiscalizando seu uso, e; estabelecer a política de aproveitamento dos recursos naturais 

(RONDONIA, 1991c).  

As atribuições da SEDAM no PLANAFLORO eram muitas, conforme descritas no 

Relatório nº 8073-BR (BANCO MUNDIAL, 1992) e aqui sintetizadas, o que torna suas 

contribuições, juntamente com a participação do Instituto de Terras e Colonização de Rondônia 

(ITERON), nas mais importantes na implementação do programa. Dentre elas, destacam-se as 

seguintes:  
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1) Acompanhar a execução do trabalho cartográfico necessário para a criação, o manejo e 

a proteção de unidades de conservação, florestas públicas, reservas extrativistas e terras 

indígenas, cobrindo uma área de 12 milhões de hectares, sendo 2.5 milhões de hectares 

relativos a reservas florestais estaduais, 1.2 milhões destinados a unidades de 

conservação estadual, cerca de 5.0 milhões de hectares referentes a terras indígenas e 3 

milhões de hectares correspondentes a reservas extrativas. A demarcação das terras 

indígenas seria feita em parceria com a Fundação Nacional do índio (FUNAI) e a criação 

de reservas extrativistas em conjunto com o Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA).  

2) Criar e manter várias unidades de conservação, que juntas totalizavam cerca de 1.1 

milhão de hectares, sendo elas: parques estaduais Guajará-Mirim, Serra dos Parecis, 

Candeias, Serras dos Reis e Rio Corumbiara, criados entre 1989 e 1991; manter as 

reservas biológicas estaduais Ouro Preto e Traçadal, além da estação ecológica estadual 

Serra dos Três Irmãos.  

3) Apoio técnico aos municípios de Porto Velho, Colorado d'Oeste, Rolim de Moura, 

Vilhena e Ji-Paraná para a criação e manutenção de parques naturais municipais nas 

zonas 01 e 02 do ZSEE-RO.  

4) Fiscalizar e proteger os limites de unidades de conservação, áreas indígenas e reservas 

extrativistas, além fiscalizar desmatamentos ilegais, transporte de madeira e queimadas. 

Essas ações contavam com o apoio da Polícia Militar Florestal (PMF).  

5) Supervisionar atividades de pesca e proteger espécies de fauna ameaçadas de extinção, 

ações desenvolvidas em conjunto com o IBAMA.  

6) Instalar e manter em operação um laboratório para a análise da qualidade da água, 

registrar e controlar atividades poluentes através de levantamento, cadastramento e 

licenciamento de atividades poluentes em áreas críticas, com o objetivo de reduzir 

poluição hídrica.  

7) Demarcar, instituir e proteger oito florestas estaduais na zona 05 do ZSEE, cuja área 

totaliza aproximadamente 1,8 milhões de hectares; desenvolver um projeto piloto na 

Floresta Estadual de Rendimento Sustentável do Rio São Domingos, incluindo 

preparação de inventário florestal e plano de manejo; desenvolver e implementar planos 

de manejo de 23 reservas em bloco, em uma área de aproximadamente 105.000 hectares, 

na região dos Projetos de Assentamento (PA) Urupá, Machadinho e Cujubim; 

desenvolver uma reserva em bloco no Projeto de Assentamento Machadinho como 

projeto piloto, incluindo preparação  de plano de manejo e plano de ação detalhado, com 
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a participação de agricultores e seringueiros, supervisão de atividades extrativistas, e 

reposição de recursos naturais; fortalecimento e supervisão de atividades madeireiras 

em todo o estado (IEA, 1992).  

8) Oferecer assistência técnica e apoio para entidades nas atividades de beneficiamento e 

comercialização de produtos das Reservas Extrativistas.   

9) Realizar estudos sobre cultivos perenes alternativos para sistemas de consórcio e manejo 

florestal, em conjunto com a EMBRAPA e CEPLAC.  

10) Oferecer assistência técnica para aproximadamente 3.000 agricultores em sistemas de 

manejo florestal. 

 

c) Instituto de Terras e Colonização de Rondônia (ITERON) 

 

O ITERON é um órgão estadual criado com o objetivo de executar a política fundiária 

do estado, investido de poderes de representação para promover a discriminação e arrecadação 

das terras devolutas, bem como a normatização de áreas urbanas e rurais sob seu domínio e 

posse do Estado (RONDONIA, 1988). 

As atribuições do ITERON no PLANAFLORO foram as seguintes: 1) acompanhar a 

execução dos trabalhos da segunda aproximação do zoneamento socioeconômico-ecológico; 2) 

criar um banco de dados para registrar, atualizar e controlar todas as transações fundiárias no 

Estado; 3) realizar trabalhos cartográficos e demarcação de unidades estaduais de conservação 

na zona 06 e florestas estaduais de extrativismo e rendimento sustentado nas zonas 04 e 05 do 

zoneamento socioeconômico-ecológico; 4) demarcar Reservas Extrativistas e conceder direitos 

de uso para seus ocupantes, atividade desenvolvida juntamente com o INCRA; 5) titular, em 

parceria com o INCRA, lotes para aproximadamente 500 famílias de agricultores familiares em 

áreas de solos férteis na zona 01 do zoneamento socioeconômico-ecológico (BANCO 

MUNDIAL, 1992; IEA, 1992).  

 

d) Departamento de Estradas de Rodagem – DER 

 

O DER-RO participou do Conselho Deliberativo do PLANAFLORO por ser o órgão 

responsável pela execução de obras públicas no estado, tendo como atribuição acompanhar a 

execução do subcomponente infraestrutura do Programa. 
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O componente ”infraestrutura socioeconômica”, que contou com US$ 71,5 milhões, 

sendo US$ 49,5 milhões do Banco Mundial, privilegiou o investimento em transporte 

rodoviário e hidroviário, com cerca US$ 45 milhões (63%) dos recursos destinados ao 

componente; despesas de manutenção das estradas vicinais, US$ 12 milhões (17% do total); 

abastecimento de água, US$ 1,8 milhão (3%do total) e; as áreas de educação e saúde receberam 

juntas US$ 12,7 milhões (18% do montante). Os órgãos responsáveis pela execução foram 

SESAU-RO, Companhia de Água e Esgotos do Estado de Rondônia (CAERD-RO), Empresa 

de Navegação de Rondônia (ENARO), DER-RO e SEDUC-RO (RONDONIA, 2002a). 

 

e) Secretaria de Estado da Agricultura, Indústria e Comércio (SEAGRI) 

 

A SEAGRI é responsável pelo desenvolvimento da política agrícola no estado. 

Participou do PLANAFLORO para acompanhar a execução do componente “desenvolvimento 

agroflorestal”, cujos subcomponentes são “pesquisa agroflorestal”, “extensão rural” e “crédito 

rural”.  

Foram destinados para esse componente US$ 81,4 milhões (dos quais 61% provenientes 

do Banco Mundial), distribuídos da seguinte forma: extensão rural US$ 39,1 milhões, 

significando 48% do total; crédito rural US $ 28,5 milhões (35% do total); pesquisa 

agroflorestal US$ 12,7 milhões (16%). As instituições envolvidas na execução do componente 

foram EMBRAPA, CEPLAC, SEDAM-RO, EMATER-RO, SEAGRI-RO e o Banco do Estado 

de Rondônia (BERON) (RONDONIA, 2002a). 

 

f) Associação de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER-RO) 

 

A EMATER – RO, a CEPLAC e a EMBRAPA são as principais instituições que 

desenvolvem pesquisa e extensão rural no estado. Elas são responsáveis pelas atividades de 

adaptação, transferência e difusão de tecnologias e também pela introdução de novos modelos 

de produção com a finalidade de redefinir a forma de uso do solo em Rondônia, seguindo as 

diretrizes do ZSEE, previstas na concepção do PLANAFLORO. Isso se faria introduzindo 

novas matrizes tecnológicas de produção que considerassem a sustentabilidade econômica, 

social e ambiental. Essa concepção estava inserida no subcomponente “desenvolvimento 

agroflorestal”, cujas atividades são resumidas a seguir. 
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DESENVOLVIMENTO AGROFLORESTAL – As atividades deste componente 

seriam executadas nas áreas 1 e 2, que teriam os melhores solos e por isso aptos à 

agricultura sustentável. As atividades agrícolas anteriores, consideradas nocivas ao 

meio ambiente, seriam substituídas e este Programa adotaria a transformação para 

sistemas de cultivos sustentáveis para pequenos produtores, através de intervenções 

planejadas para: (i) concentrar serviços de apoio à agricultura nas áreas mais 

produtivas e férteis das zona 1 e 2; (ii) promover o cultivo de culturas perenes 

apropriadas; (iii) apoiar a recuperação de áreas cultivadas, predominantemente as 

capoeiras ou pastagem abandonadas; (iv) iniciar um projeto de enriquecimento de 

capoeira e sistemas silvipastoris; (v) diversificar as culturas já existentes e promover 

a viabilização de novas culturas, incluindo árvores de madeiras para construção, 

desenvolvendo sistemas consorciados e introduzindo técnicas de rotação e; (vi) 

resguardar as reservas florestais a nível de propriedades, desenvolvendo técnicas 

apropriadas de replantio e de extração de produtos (RONDÔNIA, 1996a). 

 

Vários órgãos foram responsáveis pela execução das ações desse subcomponente, mas 

a responsabilidade maior recaiu sobre a EMATER, a CEPLAC e a EMBRAPA, que seriam 

responsáveis também pelo processo educativo e técnico de indução às mudanças propostas, de 

maneira que essa concepção se estendesse para outras ações desenvolvidas por órgãos estaduais 

e federais atuantes no estado, que servissem de modelo.  

 

g) Centro de Pesquisa Agroflorestal da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(CPAF/EMBRAPA) 

 

A EMBRAPA Rondônia, sediada em Porto Velho, é a principal empresa na área de 

pesquisa agropecuária. Foi criada em 1975 como Unidade Descentralizada da 

EMBRAPA. Dentre suas atividades de pesquisa, destacam-se as voltadas para o melhoramento 

genético, a biotecnologia, a qualidade do leite, a recuperação de pastagens, a integração 

lavoura-pecuária-florestas, as culturas anuais e os recursos florestais. 

Um dos objetivos do PLANAFLORO era indicar alternativas produtivas para minimizar 

o desmatamento das florestas do estado e viabilizar soluções tecnológicas para o 

desenvolvimento sustentável. Os principais órgãos responsáveis para alcançar esse objetivo 

foram a CEPLAC e a EMBRAPA, porque trabalhavam na geração, adaptação e transferência 

de conhecimento e tecnologia. 

Além das atividades de pesquisa, a EMBRAPA e a CEPLAC seriam responsáveis pela 

difusão das tecnologias sustentáveis para colonos, empresários e técnicos de Rondônia, 

principalmente na área agronômica, de plantios consorciados e extrativismo florestal. 

h) Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) 

 

As atividades de pesquisa e extensão da CEPLAC são direcionadas ao desenvolvimento 

de tecnologias para o melhoramento da lavoura cacaueira, destinadas a apoiar os produtores de 
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cacau. No entanto, no PLANAFLORO, a função da empresa era pesquisar o consorciamento 

do cacau com outras espécies florestais. O cultivo do cacau consorciado com outras espécies 

florestais é considerado sustentável do ponto de vista ambiental, além de poder ser explorado 

por pequenos agricultores familiares, conforme o registro a seguir.  

[...] o cultivo do cacaueiro que pode ser considerado como atividade econômica 

integrada na manutenção do equilíbrio ecológico da floresta amazônica, pois reproduz 

as condições de seu habitat natural, além de perene, é implantado em associação com 

outras espécies arbóreas nativas que lhes servem de sombreamento, podendo, no caso 

de renovação da lavoura, servir de importante fonte de renda ao produtor rural. A 

adoção de tecnologias apropriadas é considerada questão chave no processo de 

desenvolvimento sustentável, os investimentos feitos em pesquisa pela CEPLAC na 

cacauicultura poderão, efetivamente, aumentar a produtividade dos fatores e a renda 

do agricultor (RONDÔNIA, 2002a, p. 192). 

 

i) Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) 

 

As atividades previstas no PLANAFLORO para a área de educação foram: a) 

treinamento de professores rurais; b) melhorias no sistema de supervisão de escolas rurais em 

nível local, municipal e estadual; c) apoio em equipamentos e materiais.  “Especificamente, o 

projeto financiaria: atividades de treinamento para 2.000 professores; aquisição de 

equipamentos; viagens e diárias para os serviços de supervisão; reabilitação de escolas rurais; 

material didático; e outras despesas pertinentes” (COMAI, 1994, p. 89). Os recursos destinados 

a financiar as ações da área de educação no Programa totalizaram US$ 7,2 milhões (BANCO 

MUNDIAL, 1992a).  

Além dessas atividades, a SEDUC, em parceria com a SEDAM, foi responsável pelas 

atividades de educação ambiental, visando à difusão de conceitos e alternativas que 

contribuíssem com a transformação de valores e ações incorporando a concepção de 

sustentabilidade econômica, social e ambiental. As duas instituições foram responsáveis 

também pela realização de um curso sobre técnicas florestais, com o objetivo de difundir 

metodologias de manejo florestal compatível com o desenvolvimento sustentável. 

 

j) Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) 

 

As atribuições da SESAU na execução do PLANAFLORO eram a consolidação do 

sistema de saúde nas zonas 01 e 02 do ZSEE, por meio de treinamento de agentes rurais de 

saúde, enfermeiras e médicos e assistência de saúde às populações indígenas. E SESAU foi 

responsável pela estruturação das unidades de saúde com equipamentos e materiais 
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permanentes, visando ao atendimento à saúde acima descrito. Os recursos destinados ao 

subcomponente saúde no PLANAFLORO totalizaram US$ 4,7 milhões (RONDÔNIA, 2002a).  

 

k) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 

 

No PLANAFLORO, o IBAMA atuava principalmente no acompanhamento da 

execução das ações definidas no componente “conservação, manejo e proteção ambiental”, em 

particular nas ações constantes nos subcomponentes “estabelecimento e manejo em unidades 

de conservação” e “proteção ambiental e manejo florestal”. A responsabilidade pelo 

acompanhamento era dividida entre o IBAMA, a SEDAM e a Polícia Militar Florestal (PMF), 

cabendo ao IBAMA o monitoramento e a proteção das áreas pertencentes à União, incluindo 

as unidades de conservação e terras indígenas. 

 

l) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 

 

Criado em 1970, o INCRA é um órgão federal responsável pela política fundiária em 

Rondônia. A colonização oficial, executada pelo órgão no estado desde o início da década de 

1970, ocorreu por meio da discriminação e arrecadação de terras devolutas que haviam sido 

incorporadas ao Território de Rondônia. Essas áreas pertenciam à União, pois se tratava de um 

território federal subordinado diretamente ao governo federal do ponto de vista administrativo. 

O INCRA participou do PLANAFLORO acompanhando a execução das ações definidas 

nos subcomponentes “zoneamento, mapeamento e regularização fundiária” e “apoio às 

comunidades indígenas”. Para a criação de unidades de conservação pelo estado de Rondônia, 

foi necessária a transferência de domínio das terras da União para o estado. Para que isso 

ocorresse, foi assinado um convênio entre o INCRA e o estado de Rondônia com esse objetivo, 

inclusive constando que a transferência ocorra gratuitamente.  

m) Fundação Nacional do Índio (FUNAI) 

 

A FUNAI é o órgão que coordena e executa a política indigenista no Brasil, tendo entre 

suas funções, demarcar as terras indígenas, estabelecer seus limites e proteger essas terras de 

possíveis invasões e ocupações por não indígenas.  
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Participou do PLANAFLORO acompanhando a execução das ações definidas nos 

subcomponentes “zoneamento, mapeamento e regularização fundiária” e “apoio às 

comunidades indígenas”, juntamente com o INCRA, a PMF, a SEPLAN-RO e o ITERON. 

 

n) Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS) 

 

O Conselho Nacional dos Seringueiros é uma entidade criada em 1985, durante o 

Encontro Nacional dos Seringueiros, tendo como objetivo a defesa das populações extrativas 

da Amazônia. Sob a liderança de Francisco Alves Mendes Filho (Chico Mendes), propôs-se a 

realizar uma espécie de reforma agrária ecológica, que seria concretizada com a criação de 

Reservas Extrativistas, possibilitando às famílias extrativistas a posse e a utilização dos recursos 

da floresta sem causar danos ambientais. O CNS abriga várias entidades extrativistas em todo 

o país. Em 2009, passou a se chamar Conselho Nacional das Populações Extrativistas (WWW, 

2018). 

A participação do CNS na formulação do PLANAFLORO e em seu Conselho 

Deliberativo ocorreu por pressão de lideranças como Chico Mendes e Osmarino Amâncio. Em 

13 de outubro de 1988, dois meses antes de seu assassinato, Chico Mendes enviou uma carta 

ao Presidente do Banco Mundial, Barber Conable, reivindicando a participação do CNS na 

formulação de novos projetos a serem financiados pelo Banco, manifestando o interesse na 

implantação de reservas extrativistas na região.  A solicitação para que as ONGs e os 

representantes dos setores populares da sociedade civil participassem das discussões do 

PLANAFLORO constam, também, em uma carta enviada por Osmarino Amâncio Rodrigues 

(CNS) e Ailton Krenak (UNI) a Shahid Hussain, vice-presidente do Banco. Nessa carta, os 

signatários cobram uma definição do Banco sobre uma data para a realização de um encontro 

entre as ONGs, o Governo de Rondônia e o Banco, para discutir o PLANAFLORO 

(CARVALHO, 1996). 

 

o) Organização dos Seringueiros de Rondônia (OSR) 

 

A OSR foi criada em dezembro de 1990, com o objetivo de defender os interesses dos 

seringueiros e demais trabalhadores da floresta no estado de Rondônia, na busca por melhores 

condições de vida. A entidade foi instituída com o apoio inicial da WWF (Fundo Mundial para 
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Natureza). Começou restrita ao município de Guajará-Mirim, tendo sua atuação constituída em 

nível estadual em dezembro de 1990 (CARVALHO, 1996).  

No PLANAFLORO, com o apoio de outras entidades representativas da sociedade civil, 

como o CNS e o FÓRUM, conseguiu a demarcação de vinte e quatro Reservas Extrativistas 

(RESEX’s), além de dois Inventários Florestais, a elaboração de quatro Planos de 

Desenvolvimento e vinte e um Planos de Utilização dessas RESEX’s, visando assegurar a 

autossutentabilidade dessas unidades de conservação (RONDÔNIA, 2002a). 

Até 2002, havia em Rondônia quarenta e três unidades de conservação de uso 

sustentável, sendo: uma Área de Proteção Ambiental (APA); quatro Reservas de Particular de 

Proteção Natural (RPPN); duas Florestas Nacionais (FLONA); onze Florestas Estaduais de 

Rendimento Sustentado (FERS); quatro Reservas Extrativistas Federais (RESEX); e vinte e 

uma reservas extrativistas estaduais. Os órgãos estaduais são responsáveis pela fiscalização e 

pelo monitoramento das trinta e três UCs estaduais, os órgãos federais por seis e quatro são 

particulares (RONDONIA, 2002a). Parte considerável dessas unidades de conservação, 

principalmente as RESEXs, é resultado das ações desenvolvidas no âmbito do PLANAFLORO. 

 

p) Proteção Ambiental Cacaloense (PACA) 

 

A PACA é uma ONG constituída formalmente com o objetivo de lutar pela defesa do 

meio ambiente, da saúde e da agricultura. Atua também na proteção das populações indígenas 

do estado de Rondônia. Participou do PLANAFLORO em projetos de capacitação em 

gerenciamento para associações e lideranças indígenas do estado de Rondônia, visando à 

elaboração e execução de projetos para serem submetidos ao Programa de Apoio às Iniciativas 

Comunitárias (PAIC), um subcomponente do PLANAFLORO. Participou também do Projeto 

de Capacitação de Agentes Indígenas de Saúde em parceria com o PNUD/PLANAFLORO e a 

Pastoral da Criança (RONDÔNIA, 1998). 

 

q) Ação Ecológica Vale do Guaporé (ECOPORÉ) 

 

A ECOPORÉ é uma ONG ambientalista sediada em Rondônia, criada em 1988. Atua 

com o objetivo de compatibilizar os interesses socioeconômicos com a conservação da 

biodiversidade, na perspectiva do desenvolvimento sustentável. É constituída formalmente e 

possui regimento interno, não representa nenhum grupo social específico. A ECOPORÉ 
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estimulou a criação, em 1989, do Movimento de Seringueiros no Vale do Guaporé, que deu 

origem à Associação dos Seringueiros do Vale do Guaporé (CARVALHO, 1996). 

A ECOPORÉ apoiou a luta dos seringueiros para a criação das Reservas Extrativistas, 

junto com o Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS), a Organização dos Seringueiros de 

Rondônia (OSR) e das associações de seringueiros localizadas em Guajará-Mirim e Costa 

Marques. 

 

r) Conselho Indigenista Missionário (CIMI-RO) 

 

O CIMI é uma organização não governamental de apoio às populações indígenas ligada 

à Igreja Católica, que vem apoiando essas populações em Rondônia desde 1982, não 

representando especificamente nenhum grupo indígena. Defende a garantia da terra e da cultura 

original das comunidades indígenas. É uma organização constituída formalmente, composta 

por religiosos católicos dos municípios onde existem grupos indígenas e possui regimento 

interno.  

O CIMI apoiou a criação da Articulação dos Povos Indígenas de Rondônia (APIR), 

posteriormente transformada em Coordenação da União dos Povos Indígenas de Rondônia, sul 

do Amazonas e norte de Mato Grosso (CUNPIR). A motivação central para a criação da APIR 

foram as invasões das terras indígenas Uru-eu-wau-wau, ocorridas depois que o Presidente da 

República José Sarney revogou o decreto de homologação da área indígena, em 1989, para 

atender aos interesses de políticos do município de Guajará-Mirim. A APIR foi coordenada por 

Antenor de Assis Karitiana, ligado ao CIMI, de 1991 a 1994 (CARVALHO, 1996).  

 

s) Articulação dos Povos Indígenas (APIR) 

 

A APIR foi constituída em 1991 com o objetivo principal de defesa dos direitos dos 

povos indígenas de Rondônia. Foi criada durante a realização da Assembleia dos Povos 

Indígenas de Rondônia, em outubro de 1991, na cidade de Ji-Paraná. Posteriormente, durante a 

realização da Assembleia Geral da APIR, em julho de 1994, decidiu-se criar a Coordenação da 

União dos Povos Indígenas de Rondônia, sul do Amazonas e norte de Mato Grosso (CUNPIR), 

incluindo povos indígenas do sul do estado do Amazonas e do norte do estado do Mato Grosso. 

“Os principais objetivos da ação da CUNPIR são a defesa dos direitos indígenas, a garantia da 
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demarcação das áreas indígenas no estado e a conscientização das comunidades sobre a 

importância da conquista de sua autonomia” (MENEZES, 1996). 

O interesse da CUNPIR no PLANAFLORO eram as ações constantes no subprograma 

“Apoio às Comunidades Indígenas”, no qual se previa a adoção de políticas destinadas à 

interdição, delimitação, demarcação e proteção de áreas indígenas, além do oferecimento de 

serviços básicos aos seus habitantes, inclusive os serviços de saúde. Tinha interesse também 

em acessar os recursos do Programa de Apoio às Iniciativas Comunitárias (PAIC), para a 

implementação de projetos em suas aldeias (COMAI, 1994; RONDONIA,1998a). 

 

t) União das Nações Indígenas (UNI) 

 

A União das Nações Indígenas (UNI), criada em 1980, é uma entidade que reúne 

diversas etnias indígenas. Ailton Krenak, da UNI, teve um papel importante nesse processo, 

tanto por ter enviando a carta ao Vice- Presidente do Banco Mundial, Shahid Hussain, assinada 

conjuntamente com Osmarino Amâncio Rodrigues, do CNS, solicitando a participação das 

ONGs e representantes dos setores populares da sociedade civil nas discussões do 

PLANAFLORO e exigindo um encontro entre as ONGs, o Governo de Rondônia e o BANCO, 

para discutir o PLANAFLORO, quanto pelo trabalho de mediação, aproximando  seringueiros, 

índios, ambientalistas e trabalhadores rurais, ajudando a dirimir as divergências e 

incompreensões que havia  sobre a questão ambiental e o desenvolvimento sustentável 

(CARVALHO, 1996).  

 

u) Associação de Preservação Ambiental e Recuperação das Áreas Indígenas (APARAÍ) 

 

A Associação de Preservação Ambiental e Recuperação das Áreas Indígenas (APARAÍ) 

era uma ONG de apoio aos povos indígenas que atuava em Rondônia, tendo como foco a 

preservação ambiental e a recuperação de áreas indígenas. 

 

v) Departamento Estadual de Trabalhadores Rurais (DTR/CUT) 

 

O Departamento Estadual de Trabalhadores Rurais (DTR-CUT) foi constituído 

formalmente em Rondônia em 1989, com o apoio da Comissão Pastoral da Terra (CPT). Em 
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junho de 1993, foi fundada a Federação de Trabalhadores da Agricultura (FETAGRO) e 

extinguiu-se o DTR-CUT. A FATAGRO é uma entidade sindical que representa os 

trabalhadores rurais da agricultura familiar em Rondônia, sendo constituída formalmente, 

possuindo estatuto e regimento interno.  

Os agricultores familiares, que constituem a base da FETAGRO, foram diretamente 

beneficiados pelas ações do PLANAFLORO, pois a meta era atender cerca de 52 mil famílias 

de agricultores familiares por meio dos diversos subcomponentes do Programa.  

 

w) Comissão Pastoral da Terra (CPT) 

 

A Comissão Pastoral da Terra (CPT) foi criada em 1975, para defender as causas dos 

trabalhadores e trabalhadoras do campo e dar suporte para sua organização. Em Rondônia, a 

CPT fundada em 1983, é registrada formalmente e tem estatuto e regimento interno. É formada 

no estado por religiosos cristãos, de modo especial, por representantes da Igreja Católica e da 

Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Não é uma entidade de representação. Tem 

como objetivo 

[...] acompanhar os homens e mulheres do campo de variadas formas: ajudar em sua 

organização; colaborar em sua formação; denunciar, com eles, a violência e a 

injustiça; assessorá-los juridicamente, e celebrar, na fé, suas iniciativas, vitórias e 

fracassos. Procura unir conhecimento popular e análise científica da realidade; 

mantém um banco de dados sobre conflitos que ocorrem no campo; recorre a 

especialistas para atualizar sua análise, e informa permanentemente a sociedade sobre 

a situação no campo (MENEZES, 1996). 

 

A CPT teve um importante papel na participação do CD do PLANAFLORO, atuando 

junto com o Departamento Estadual de Trabalhadores Rurais (DTR-CUT), e, posteriormente, 

com a Federação de Trabalhadores da Agricultura (FETAGRO), apoiando também o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). 

 

x) Instituto de Pesquisa em Defesa da Identidade Amazônica (INDIA) 

 

O INDIA é uma ONG criada em 1991 com o objetivo de realizar estudos 

multidisciplinares, visando contribuir com o desenvolvimento regional, orientando 

intervenções nas áreas socioeconômicas, fundiárias e ambientais, bem como com a organização 

dos seringueiros e extrativistas de Rondônia (MENESZES, 1996). É uma entidade de apoio. 

Não representa nenhum grupo social.  
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Em 1995, Ana Maria Alves Avelar e Maria Aparecida Vieira Albano, ambas do INDIA, 

foram contratadas pelo PNUD para preparar uma proposta de descentralização das ações do 

PLANAFLORO e, a partir daí, surgiu a proposta de inserção do Projeto de Iniciativa 

Comunitária (PIC) (CARVALHO, 1996).  

A ideia de descentralização surgiu em função das críticas feitas ao programa, porque os 

recursos não estavam favorecendo os beneficiários diretos, os pequenos produtores rurais, 

ribeirinhos, extrativistas e populações indígenas, o que pode explicar a pequena adesão da 

sociedade civil ao PLANAFLORO, gerando baixa legitimidade. Em resposta a essas críticas, 

realizadas por segmentos da sociedade civil, os Projeto de Iniciativa Comunitária (PICs) foram 

inseridos no PLANAFLORO, em maio de 1995 (RONDONIA, 1996a). 

 

y) Instituto de Estudos Amazônicos (IEA) 

 

O Instituto de Estudos Amazônicos (IEA) é uma ONG que atua em defesa das 

populações extrativas e dos recursos naturais da Amazônia. Carvalho (1996, p. 8) destaca a 

contribuição do IEA na “[...] motivação, mobilização e organização dos seringueiros, índios e 

ambientalistas” de Rondônia.  

Brent H. Millikan, do IEA, e Willen P. Groeneveld (IPHAE) foram responsáveis pela 

elaboração de um documento sobre o PLANAFLORO, especificamente para subsidiar a 

discussão das ONGs com Governo de Estado e o Banco Mundial, em 1991, sendo esse 

documento a base para o documento denominado Protocolo de Entendimento, assinado pelo 

Governo do Estado e as ONGs de Rondônia, definindo a participação e as sugestões de mudança 

a serem incorporados ao Projeto (ibidem).  

 

z) Instituto de Pré-História, Antropologia e Ecologia (IPHAE) 

 

O IPHAE é constituído formalmente, possui estatuto, mas não representa qualquer 

grupo, comunidade ou segmento social. “O IPHAE se define como sendo uma instituição de 

pesquisa aplicada nas áreas de meio ambiente e tecnologia, dedicado ao uso sustentável dos 

recursos naturais e humanos; uma ONG de serviço e apoio” (MENEZES, 1996, p. 9).  

O IPHAE teve papel relevante no processo de reflexão e proposição técnico-científica, 

contribuindo com formulação de propostas e discussão sobre as concepções teóricas relativas à 

questão da sustentabilidade, como também na mediação com outras ONGs e entidades do 
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movimento social, atuando para minimizar as divergências entre eles. O Grupo de Trabalho 

Amazônico (GTA) foi constituído em Rondônia a partir da iniciativa do IPHAE, que mobilizou 

e reuniu várias ONGs da Região Amazônica em Porto Velho, para a criação desse GTA 

(CARVALHO, 1996). 

5.1.2 Membros da Comissão Estadual de Zoneamento (CEZ) 

A Comissão Estadual de Zoneamento Socioeconômico-Ecológico de Rondônia foi 

instituída pelo Decreto nº 6473, de 29 de julho de 1994 (RONDÔNIA, 1994). Sua composição 

foi definida em seu Regimento Interno.  Alguns membros fazem parte também do Conselho 

Deliberativo do PLANAFLORO, são eles: SEPLAN, SEAGRI, SEDAM, ITERON, EMATER-

RO, EMBRAPA-RO, IBAMA-RO, INCRA-RO, OSR, FETAGRO e CUMPIR, cujos perfis já 

foram apresentados. A seguir, são apresentados os perfis dos demais membros. 

 

a) Federação das Indústrias de Rondônia (FIERO) 

 

De modo geral, os representantes da Federação das Indústrias de Rondônia (FIERO) 

colocavam-se contrários ao ZSEE, desde a primeira aproximação, instituída em 1888. 

Participaram da CEZ visando promover correções e ao aprimoramento do zoneamento durante 

a 2ª Aproximação. O setor da indústria madeireira era o que apresentava maior resistência ao 

zoneamento. Essa resistência explica-se pela importância desse setor para a indústria do estado 

na época da elaboração do ZSEE. Segundo dados da FIERO (1995), em 1987, 51,5% das 

indústrias do estado estavam ligadas às atividades madeireiras. Esse percentual caiu para 34,5% 

em 1994. Essa diminuição seria explicada, de acordo com a FIERO, por alguns fatores, tais 

como: pressões internacionais sobre o modelo de exploração dos recursos naturais; alterações 

na legislação ambiental brasileira; e a dificuldade de obtenção de espécies consideradas nobres, 

pelo alto valor comercial, como mogno, cerejeira, cedro e freijó, que exploradas sem manejo 

adequado se tornaram escassas. Por essas razões, não concordavam com o ZSEE (RONDÔNIA, 

1996a).  

b) Federação da Agricultura do Estado de Rondônia (FAERON)  

 

A Federação da agricultura do Estado de Rondônia (FAERON) representa os segmentos 

formados por médios e grandes proprietários fundiários e, assim como a FIERO, apresentava 



125 
 

 

resistência ao zoneamento. De uma maneira geral, o empresariado rural, representado por 

médios e grandes produtores rurais, é herdeiro do modelo de desenvolvimento induzido 

formalmente pela geopolítica de ocupação das fronteiras nacionais, principalmente ocorrida nas 

décadas de 1970 e 1980. Esse modelo desenvolvimentista, concretizado via Programa de 

Integração Nacional (PIN), do Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulos à 

Agroindústria do Norte e Nordeste (PROTERRA), da Superintendência do Desenvolvimento 

da Amazônia (SUDAM) e do POLONOROESTE, baseado nos projetos de assentamentos, nos 

processos de licitação de terras públicas e de regulamentação de terras, em obras de 

infraestrutura, como foi o caso da abertura e asfaltamento da rodovia BR-364, e no crédito 

agrícola subsidiado, leva ao uso predatório dos recursos naturais. Essa concepção de 

desenvolvimento estava consolidada no seio da sociedade rondoniense, representada por esses 

setores. Nesse sentido, colocavam-se contra o ZSEE, porque ele estabelece limites para a 

ocupação do espaço geográfico e para o uso dos recursos naturais.  

 

c) Coordenação Técnica do Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia 

(PLANAFLORO) 

 

A função da Coordenação Técnica do Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia era 

coordenar e monitorar o trabalho dos órgãos federais e estaduais executores do 

PLANAFLORO, dialogar com as ONGs e entidades representativas dos movimentos sociais 

participantes e com os beneficiários diretos das ações do Programa.  O plano previa beneficiar 

entre 5.000 e 6.000 índios, 2.400 famílias de seringueiros e de outros habitantes tradicionais, 

900 famílias de pescadores e de outros habitantes ribeirinhos e 52.000 famílias de pequenos 

agricultores de baixa renda (RONDONIA, 1996). 

 

d) Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia 

 

A participação de um representante da Mesa Diretora Assembleia Legislativa do Estado 

de Rondônia na Comissão Estadual de Zoneamento foi muito importante, pois, como 

acompanhou todo o trabalho de elaboração da proposta de zoneamento através das reuniões da 

comissão, que ocorriam ordinariamente pelo menos bimestralmente, e extraordinariamente 

quando necessário, acompanhou as audiências públicas e dezenas de reuniões de trabalho para 

discutir temas relativos ao zoneamento, até a proposta ser submetida à votação para 
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transformação em lei. Ao fim de quase três anos de trabalho da CEZ, o projeto de lei foi 

encaminhado pelo Governo do Estado à Assembleia Legislativa e aprovado por unanimidade 

de seus membros. 

 

e) Ministério Público (MP) 

 

Da mesma maneira como a Assembleia Legislativa, a participação do Ministério 

Público do Estado de Rondônia na CTZ foi importante, pois, por meio da Curadoria do Meio 

Ambiente, o MP atuou em todas as fases do trabalho de elaboração e aprovação do zoneamento, 

incluindo dez audiências públicas, as oficinas de trabalho e reuniões de discussão sobre o tema. 

A partir dessas discussões, foi possível a realização de ajustes para atender exigências da 

sociedade, dando mais respaldo e apoio à aprovação da proposta final. 

 

f) Associação dos prefeitos Municipais do Estado de Rondônia 

 

A participação da Associação dos Prefeitos de Rondônia na CTZ também foi muito 

importante, pois alguns prefeitos tinham resistência ao zoneamento, porque a área territorial de 

alguns municípios com a aprovação do ZSEE, com a criação de unidades de conservação e com 

a demarcação de terras indígenas, ficava muito reduzida para o desenvolvimento de atividades 

agropecuárias. Cita-se, como exemplo, o município de Costa Marques, onde a população não 

aceitava as diretrizes da primeira aproximação do ZSEE, de restrição de uso para algumas áreas 

do município, gerando a expectativa de que, na 2ª Aproximação, esses conflitos pudessem ser 

resolvidos. A partir de discussões entre a comunidade, os prefeitos, os vereadores e o governo 

do estado, os problemas foram resolvidos e a 2ª aproximação do zoneamento foi aprovada. 

 

g) Universidade Federal de Rondônia (UNIR) 

 

A universidade foi convidada a participar da CTZ por causa da experiência nas áreas de 

ensino, pesquisa e extensão, bem como porque tinha interesse no banco de dados do 

zoneamento para pesquisa. A UNIR também participou com um representante na Comissão 

Técnica de Zoneamento (CTZ), que tinha como competência orientar, planejar, coordenar, 

acompanhar e avaliar a execução dos trabalhos da 2° aproximação do zoneamento. 



127 
 

 

h) Organização das Cooperativas do Estado de Rondônia (OCER) 

 

A Organização das Cooperativas do Estado de Rondônia (OCER) possui registro legal 

desde 1984 e é regida por seu estatuto. Em 1996, estavam filiadas a OCER 25 cooperativas das 

40 existentes no estado, predominando, entre elas, as de agricultores, de educação, de saúde, de 

consumidores e de garimpeiros (MENEZES, 1996).  

A OCER participava da CEZ porque representava as cooperativas de Rondônia, 

principalmente as de produtores rurais, que são muito importantes no estado. Essas cooperativas 

foram inclusive criadas e incentivadas durante o processo de colonização agrícola, como forma 

de organização da produção agrícola dos pequenos e médios produtores rurais. 

 

i) Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 

 

O objetivo do MST, na CTZ e no PLANAFLORO, era incluir a questão da reforma 

agrária na pauta de discussão, além da questão ecológica. A luta do MST é pela posse da terra, 

sendo que, segundo eles, os técnicos do PLANAFLORO e os representantes do FÓRUM das 

ONGs discutiam apenas as questões relativas à sustentabilidade ambiental (CARVALHO, 

1996).  

 

j) Fórum das Organizações Não Governamentais (FÓRUM) 

 

O FÓRUM foi constituído em novembro de 1991. Ele foi importante no processo de 

mediação entre os setores populares da sociedade civil e o Estado no que se refere aos interesses 

desses segmentos populares com relação às políticas públicas implementadas pelo Estado. 

Filiam-se ao FÓRUM tanto entidades com base social, como sindicatos e associações de 

trabalhadores rurais, de seringueiros, de índios, quanto entidades constituídas para a defesa dos 

direitos difusos da sociedade, como as ONGs ambientalistas, podendo inclusive ser 

representado pela entidade movimentos sociais não formalmente constituídos (CARVALHO, 

1996). O FÓRUM foi o principal articulador do movimento social dos segmentos populares na 

discussão sobre o desenvolvimento sustentável em Rondônia, presentes nas concepções do 

PLANAFLORO e no Zoneamento Socioeconômico-Ecológico.  

Além desses atores participantes do Conselho deliberativo do PLANAFLORO e da 

Comissão Estadual de Zoneamento, pela importância nesse processo, considera-se também 
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como atores o governo federal, por ser o tomador do empréstimo junto ao Banco Mundial, o 

Governo de Rondônia, beneficiário e responsável pela execução do PLANAFLORO do 

Zoneamento Socioeconômico-Ecológico, e o Banco Mundial, o agente financiador.  

5.1.3 Governo Federal, Governo de Rondônia e Banco Mundial 

a) Governo Federal  

 

O governo federal esteve representado no PLANAFLORO através do Ministério do 

Planejamento e Orçamento, por meio da Secretaria de Políticas Regionais (SEPRE) e da 

Secretaria de Assuntos Internacionais (SEAIN), sendo responsável pela transferência dos 

recursos externos e de contrapartida do Governo Brasileiro, além de, em conjunto com o 

Governo do Estado de Rondônia, fazer o acompanhamento físico-financeiro e fazer a 

avaliação/monitoramento das ações desenvolvidas pelo Programa.  A FUNAI, o IBAMA, o 

INCRA, a EMBRAPA e a CEPLAC são órgãos federais que também tiveram interface com o 

Programa (RONDONIA, 1996a). 

 

b) Governo de Rondônia 

 

O Governo Estadual era responsável pela administração do Programa, estando 

representado por vários órgãos estaduais, destacando-se, entre eles, a SEPLAN-RO, a SEDAM, 

o ITERON, a EMATER, a SEDUC e a SESAU. Contou com o apoio do Ministério do 

Planejamento e Orçamento (MPO), por meio da Secretaria de Políticas Regionais (SEPRE) e 

da Secretaria de Assuntos Internacionais (SEAIN). No entanto, cabia ao governo estadual, além 

da responsabilidade técnica pela execução do Programa, a responsabilidade pela liderança 

política desse processo, realizando a mediação entre o Estado e as forças políticas mais 

expressivas da sociedade local, no sentido de garantir a execução do PLANAFLORO e do 

ZSEE, e, ao mesmo tempo, fazer com que a proposta de desenvolvimento sustentável contida 

nas ações do Programa e do zoneamento pudesse orientar a política do governo, em todas as 

áreas, e os investimentos do setor privado, nessa direção.  

 

 

 



129 
 

 

c) Banco Mundial 

 

O Banco Mundial foi o financiador do PLANAFLORO, tendo financiado US$ 167 

milhões de um total de US$ 228,9 milhões, que foi o montante de recursos financeiros do 

Programa. O restante, US$ 61,9 milhões, foi a contrapartida do governo federal. O Banco 

considerava o PLANAFLORO, “[...] o principal ‘laboratório’ no mundo de programa ambiental 

que visa[va] promover o desenvolvimento sustentável em florestas tropicais” (RONDÔNIA, 

1996a, p. 25).  Tinha grande expectativa de que o programa promovesse a proteção ambiental 

no estado, principalmente reduzindo as taxas de desmatamento. 

As preocupações dos gestores do Banco Mundial com os problemas ambientais de 

Rondônia já se faziam presentes ainda durante a execução do POLONOROESTE, no final da 

década de 1980, quando exigiu que o zoneamento fosse elaborado e tivesse efeito legal. Com 

isso, pretendia que o governo do estado assumisse o compromisso de agir de acordo com as 

diretrizes do zoneamento em seus programas de investimento, de forma a reduzir os riscos 

ambientais da ocupação desordenada do espaço geográfico. 

 

5.2 Dispositivos de informação: conjunto de normas, regras e governança 

 

Neste item, trata-se de elementos referentes aos dispositivos de informação do regime 

de informação da experiência do desenvolvimento sustentável em Rondônia, representado pelo 

PLANAFLORO e pelo Zoneamento Socioeconômico-Ecológico, bem como a estrutura de 

governança e os meios relacionados ao acesso e ao uso da informação. A estrutura normativa 

que orienta este trabalho tem como base o Decreto n° 5407, de 09 de dezembro de 1991, que 

institui o Conselho Deliberativo do PLANAFLORO (RONDÔNIA, 1991b), o Decreto nº 6473, 

de 29 de julho de 1994, que institui a Comissão Estadual do Zoneamento Socioeconômico-

Ecológico de Rondônia (CEZ) (RONDÔNIA, 1994), e o Regimento Interno da CEZ e da 

Comissão Técnica do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico de Rondônia (CTZ) 

(RONDÔNIA, 1996b). 

Ao falar da formalização das políticas de informação, Braman (2009) refere-se aos 

dispositivos como sendo “[...] qualquer tipo de lei, regulação, princípio político ou programa 

que lida com qualquer forma de coleção, processamento, fluxo e uso de informação” 

(BRAMAN, 2009, apud SERAFIM e FREIRE, 2013, p. 53). Também dissertando sobre o tema, 

González de Gómez (1999, 2003a) referem-se aos dispositivos como mecanismos normativos, 

regulatórios, que são estruturantes do regime de informação, pois estabelecem parâmetros para 
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o desenvolvimento das ações de informação por parte dos atores sociais. Assim, dispositivo de 

informação seria “[...] tudo aquilo que, como matéria informada, mediação maquínica ou como 

passado instituído do mundo social, condiciona uma ação de informação, e pode atuar como 

variável causal na ocasião pontual de sua intervenção” (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 1999, p. 5). 

O Decreto nº 5407, citado anteriormente, que dispõe sobre o Conselho Deliberativo do 

PLANAFLORO (CD PLANAFLORO), instituído no âmbito da SEPLAN, além de definir a 

composição do conselho, já abordado no item anterior, define suas atribuições e as regras para 

seu funcionamento, conforme vê-se a seguir:  

 

Art. 2º - Ao CONSELHO DELIBERATIVO do Plano Agropecuário e Florestal de 

Rondônia-PLANAFLORO compete: 

I – aprovar os Planos Operativos Anuais; 

II – aprovar os Relatórios Trimestrais de Monitoria e anuais de Avaliação; 

III – assegurar a unidade política e técnica entre ações dos órgãos setoriais do 

programa; 

IV – deliberar sobre qualquer assunto atinente ao programa que requeira uma 

definição acima dos níveis técnico e administrativo dos órgãos envolvidos; 

V – normatizar as ações da Secretaria Geral do PLANAFLORO; 

VI – decidir sobre as políticas e diretrizes a serem aplicadas pelo programa; 

VII – divulgar sob a forma de resolução, o que for deliberado em suas reuniões 

(RONDÔNIA, 1991b, p. [1]). 

 

 

A presidência do CD PLANAFLORO ficou a cargo do Secretário de Estado da 

SEPLAN, tendo o vice-presidente sido escolhido pelos seus membros. Ele tem a função de 

substituir o presidente em suas ausências. Existia paridade na composição do conselho, formado 

por órgãos públicos federais e estaduais e representantes da sociedade civil, que, no caso do CD 

PLANAFLORO e das Comissões Normativas, eram representados somente pelos setores 

populares da sociedade civil, não existindo representação dos setores empresariais, como já 

mencionado anteriormente. As deliberações eram tomadas por maioria simples de votos, 

conforme definido no artigo apresentado a seguir:  

 

Art. 10º - As deliberações serão tomadas por maioria dos votos, cabendo ao 

Presidente, ainda, o voto de qualidade e, as matérias aprovadas serão editadas sob 

forma de Resoluções (RONDÔNIA, 1991b, p. [3]). 

 

As reuniões ordinárias eram realizadas trimestral e extraordinariamente quando 

necessário, por convocação do presidente ou pela maioria absoluta de seus membros. Como o 

CD PLANAFLORO era composto por vinte e seis membros, a convocação para a realização de 

uma reunião extraordinário necessitava da assinatura de quatorze membros. 

No Decreto nº 6473, que instituiu a CEZ e a Comissão Técnica do Zoneamento 

Socioeconômico-ecológico de Rondônia, foi definida a composição da CEZ, com 
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representantes de órgãos públicos, federais e estaduais, representantes da sociedade civil, tanto 

do campo popular quanto dos segmentos empresariais. As atribuições da CEZ eram as 

seguintes:  

 

I - deliberar sobre toda e qualquer questão de interesse do Zoneamento Estadual; 

II - instituir a Comissão Técnica do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico de 

Rondônia; 

III - aprovar e alterar os parâmetros e critérios técnicos, administrativos e jurídicos 

para elaboração de Termo de Referência, Editais, Contratos, Convênios e quaisquer 

formas de prestação de serviços necessários à implementação do Zoneamento 

Socioeconômico-Ecológico de Rondônia e sucessivas aproximações; 

IV - articular-se com as Instituições Federais, Estaduais e Municipais visando o bom 

andamento do Programa (RONDÔNIA, 1994, p. [1]). 

 

 

A CEZ reunia-se bimestralmente em caráter ordinário e extraordinariamente quando 

necessário, por convocação do presidente ou pela maioria absoluta de seus membros. As 

decisões eram tomadas por maioria dos votos dos presentes. Os trabalhos do zoneamento foram 

conduzidos de acordo com o termo de referência da 2ª Aproximação aprovado pela CEZ e 

referendado pela Comissão Coordenadora do Zoneamento Econômico-ecológico do Território 

Nacional, tendo como princípios: 

 

I - abordagem interdisciplinar que vise a integração de fatores e processos, de modo a 

facultar a execução do zoneamento, levando-se em conta a estrutura e a dinâmica 

ambiental, social e econômica, bem como os valores histórico-evolutivos do 

patrimônio biológico e cultural do Estado; 

II- visão sistêmica que propicie a análise integrada de causa e efeito, permitindo 

estabelecer as relações de interdependência entre os sistemas físico-bióticos e 

socioeconômicos (RONDÔNIA, 1994, p. [2-3]). 

 

No regimento interno da CEZ e da CTZ (RONDÔNIA, 1996b), foi estabelecida a CEZ 

como órgão normativo, consultivo e deliberativo no que diz respeito aos trabalhos do 

zoneamento socioeconômico-ecológico do estado, definindo sua competência da seguinte 

forma:  

 

Art. 20 - Compete à Comissão do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico de 

Rondônia:  

I - Articular-se com as autoridades competentes envolvendo-as na execução do 

Zoneamento;  

II - Aprovar os parâmetros e critérios técnico-administrativos e jurídicos para a 

elaboração de termos de referência, editais, contratos, convênios e quaisquer formas 

de prestação de serviços necessários ao Zoneamento Socioeconômico-Ecológico de 

Rondônia. Rondônia;  

III- Deliberar sobre toda e qualquer questão de interesse do Zoneamento Estadual; IV 

- Instituir a Comissão Técnica do Zoneamento, bem como aprovar as normas de 

funcionamento desta;  
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V - Aprovar e alterar o seu próprio Regimento, por deliberação de pelo menos 2/3 dos 

membros da Comissão;  

VI - Buscar solução para os conflitos oriundos ao Zoneamento;  

VII - Opinar e deliberar sobre a contratação de serviços especializados para execução 

das atividades técnicas inerentes ao Zoneamento, analisando termos de referência, 

propostas e currículos dos consultores a serem contratados;  

VIII - Acompanhar a execução do Zoneamento através da Comissão Técnica;  

IX - Articular-se com as instituições federais, estaduais ou municipais e entidades não 

governamentais visando o bom andamento do Zoneamento (RONDÔNIA, 1996b, p. 

[4-5]). 

 

Já a Comissão Técnica de Zoneamento tinha um caráter eminentemente técnico, sendo 

composta por profissionais com formação superior indicados pelos membros da CEZ e 

nomeados pelo seu presidente, conforme apresentado a seguir: 

 

Art. 4° - A Comissão Técnica do Zoneamento, de caráter eminentemente técnico, terá 

a seguinte composição:  

Como Coordenador, um técnico indicado pelo Presidente da Comissão do 

Zoneamento e como Subcoordenador, um dos membros da Comissão Técnica a ser 

escolhido na ia Reunião Ordinária desta;  

Como membros, técnicos de nível superior indicados pelos membros e nomeados por 

ato do Presidente da Comissão Estadual de Zoneamento.  

Parágrafo Único - As reuniões serão realizadas em caráter ordinário, uma vez por 

semana, e extraordinariamente sempre que convocada pelo coordenador da Comissão 

Técnica.  

   Art. 5° - Ao Coordenador da Comissão Técnica, compete:  

Coordenar as reuniões da Comissão;  

Designar o relator que não poderá, sob qualquer hipótese, ser o representante do órgão 

ou entidade proponente, mediante rodízio, e distribuir-lhe a matéria sobre a qual 

deverá emitir parecer; 

Sem observância do rodízio, poderá ser designado relator o membro que possuir 

notório conhecimento especializado na matéria em estudo;  

Assinar, juntamente com os membros da Comissão Técnica, os pareceres emitidos por 

esta enviando-os, em seguidas para apreciação e deliberação da Comissão do 

Zoneamento [CEZ] (RONDÔNIA, 1996b, p. [8-9]). 

 

As competências da Comissão Técnica de Zoneamento eram as seguintes, com destaque 

para a função mediadora da CTZ entre a produção das informações por empresas contratadas e 

a aprovação dessas informações pela CEZ: 

 

I - Elaborar pareceres técnicos, mediante solicitação da Comissão do Zoneamento [CEZ], 

objetivando soluções para as questões inerente à materialização das ações necessárias ao 
Zoneamento Socioeconômico-Ecológico do Estado, encaminhando-os posteriormente para 

apreciação e deliberação da Comissão Estadual de Zoneamento;  

II - Auxiliar à Comissão Estadual de Zoneamento, na definição de parâmetros e critérios 
técnico-administrativos e jurídicos, para elaboração dos termos de referência, editais, contratos, 

convênios e qualquer outra forma de prestação de serviços, necessários ao Zoneamento 

Socioeconômico-Ecológico do Estado, quando formalmente solicitado pela Comissão ou por 

iniciativa própria, quando o assunto for de relevante importância;  

III - Orientar, planejar, coordenar, acompanhar e avaliar a execução dos trabalhos da 2° 

Aproximação do Zoneamento;  

IV - Definir parâmetros e critérios para a prestação de quaisquer serviços relativos ao 

Zoneamento (RONDÔNIA, 1996b, p. 9). 
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Nas disposições finais e transitórias do Regimento Interno da Comissão Estadual de 

Zoneamento e da Comissão Técnica de Zoneamento, ficou estabelecido que a responsabilidade 

para oferecer todo apoio financeiro, material e humano necessários ao perfeito desempenho dos 

trabalhos desenvolvidos pela CTZ competia ao órgão executor do ZSEE, que era o ITERON. 

Além disso, previa, no Art. 8º, que a CTZ podia solicitar a colaboração de técnicos ou de 

pessoas de notório conhecimento de outros órgãos da administração direta, indireta ou de outras 

instituições, sempre que necessário, para a participação na execução de suas atribuições 

(RONDÔNIA, 1996b, p. 10).  

O fluxo informacional no zoneamento, desde a elaboração dos estudos técnicos até a 

aprovação do projeto e da sanção da lei pelo governador do estado e de sua implementação, 

ocorreu da seguinte maneira:  

a) os estudos dos meios físico, biótico e socioeconômico foram realizados por um 

consórcio de empresa contratada pelo governo do estado, tendo essa empresa também a 

obrigação de contribuir com a elaboração da proposta do zoneamento;  

b) os produtos elaborados pela empresa eram aprovados pela Comissão Técnica de 

Zoneamento, formada por uma equipe técnica multidisciplinar permanente, que contava 

também com a colaboração de técnicos cedidos por órgãos públicos e entidades para 

auxiliá-la, bem como com técnicos contratados para subsidiá-la;  

c) os produtos do zoneamento eram aprovados pela Comissão Estadual de Zoneamento, 

com base nos pareceres técnicos elaborados pela Comissão Técnica de Zoneamento;  

d) a proposta do zoneamento foi discutida pela sociedade por meio de reuniões, seminários 

e audiências públicas, mediadas pela CTZ e por técnicos do estado;  

e) após a discussão com a sociedade, a CEZ aprovou a proposta de zoneamento; 

f) a proposta do zoneamento, incluindo os estudos técnicos e a minuta de lei, foi 

encaminhada para aprovação pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia;  

g) após a aprovação, a Assembleia Legislativa encaminhou a Lei Complementar nº 233 

para sansão do governador, a qual foi publicada no Diário Oficial nº 4507, de 06 de 

junho de 2000;  

h) após a publicação da lei, iniciou-se o processo de implementação do zoneamento. 

A participação da sociedade civil no Conselho Deliberativo do PLANAFLORO, nas 

suas Comissões Normativas de Programa (CNP) e na Comissão Estadual de Zoneamento foi 

fruto de muita pressão, que começou na segunda metade da década de 1980, quando militantes 

das causas indígenas e ambientais, como Francisco Alves Mendes Filho (Chico Mendes), 
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Osmarino Amâncio Rodrigues,  Ailton Krenak, José Lutzemberg e várias ONGs nacionais e 

internacionais exigiram do governo de Rondônia e do Banco Mundial a participação da 

sociedade civil na definição e execução do PLANAFLORO. Assim, pode-se afirmar que essa 

participação foi conquistada. Para Pedro Demo (2009), toda participação é conquistada. 

Consoante o pesquisador, 

 

[...] participação é conquista [...] não pode ser entendida como dádiva, porque não 

seria produto da conquista, nem realizaria o fenômeno fundamental da autopromoção; 

seria de todos os modos uma participação tutelada e vigente na medida das boas graças 

do doador, que delimita o espaço permitido. Não pode ser entendida como concessão, 

porque não é fenômeno residual ou secundário da política social, mas um dos seus 

eixos fundamentais; seria apenas um expediente para obnubilar o caráter de conquista, 

ou de esconder, no lado dos dominantes, a necessidade de ceder. Não pode ser 

entendida como algo preexistente, porque o espaço de participação não cai do céu por 

descuido, nem é o passo primeiro (DEMO, 2009, p. 18). 

 

 

Embora as decisões por votações estivessem previstas nos decretos citados e no 

regimento interno da CTZ e da CEZ, elas eram fruto de muita negociação, buscando consenso. 

Um exemplo disso foi a assinatura do Protocolo de Entendimento em 1991. Entre os dias 16 e 

19 de junho de 1991, Rondônia recebeu uma missão do Banco Mundial para discutir com o 

governo estadual as condições de transição do POLONOROESTE para o PLANAFLORO. Na 

agenda da missão, não estavam previstas reuniões com a sociedade civil. Em função disso, as 

ONGs anteciparam-se ao evento e mobilizaram-se rapidamente. O IPHAE e o IEA elaboraram 

um documento e o submeteram a várias ONGs, sobretudo àquelas vinculadas aos pequenos 

agricultores, seringueiros, índios e ambientalistas, visando dirimir eventuais divergências e 

estabelecer uma agenda mínima para a discussão com o banco e o governo de Rondônia. Com 

a chegada da missão, as ONGs forçaram uma reunião, que efetivamente ocorreu nos dias 19 e 

20 de junho daquele ano. Em 20 de junho de 1991, foi assinado um Protocolo de Entendimento 

entre o governo de Rondônia e doze ONGs, definindo a participação institucional dessas últimas 

nas áreas de planejamento, monitoramento e avaliação do PLANAFLORO, incluindo a 

paridade na participação no Conselho Deliberativo do PLANAFLORO e demais instâncias de 

decisão superior do programa (COMAI, 1994; CARVALHO, 1996). 

A participação das organizações representativas da sociedade civil nas políticas visando 

implementar o desenvolvimento sustentável em Rondônia contribuiu para formatar uma 

estrutura de governança na efetivação dessas políticas, na medida em que as ONGs faziam a 

mediação dos interesses da sociedade junto aos órgãos governamentais com poder de decisão. 
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Assim, foi estabelecida uma forma de governança a partir da interação entre o Estado e os 

diferentes atores sociais da sociedade rondoniense.   

Braman (2004a) fala de responsabilidade compartilhada pela governança entre os 

setores público e privado, que inclui instituições, regras, acordos e práticas de atores estatais e 

não estatais. Também analisando a questão da governança, González de Gómez (2002) utiliza 

o conceito em apoio à concepção de um regime de informação, destacando o caráter horizontal 

nas tomadas de decisões, à medida que são incorporados outros atores, tirando do Estado o 

papel de sujeito principal da ação política e incrementando o controle social sobre os 

organismos públicos. Nesse sentido, ela afirma:  

 

[...] o conceito de governança deslocou-se aos poucos da descrição de procedimentos 

e da avaliação do desempenho dos governos, até então considerado sujeito principal 

da ação política, a uma nova definição da cadeia decisória, horizontalizada pela 

inclusão de atores públicos e privados, os que passariam de objeto do controle e 

intervenção do Estado a sujeitos participantes. Tratar-se-ia de incrementar a margem 

de controle social sobre as agências públicas, assim como a responsabilidade do 

Estado pela prestação de contas e pela transparência administrativa (GONZÁLEZ DE 

GÓMEZ, 2002, p. 35). 

 

Para Diniz (1996), Governance relaciona-se à capacidade governativa no sentido amplo, 

entendida como a capacidade de comando, coordenação e implementação do Estado, 

considerando o conjunto dos mecanismos e procedimentos para trabalhar com a dimensão 

participativa e plural da sociedade, expandindo e aperfeiçoando os meios de interlocução e de 

administração do jogo de interesses. Isso pressupõe maior flexibilidade por parte do Estado, 

“[...] capaz de descentralizar funções, transferir responsabilidades e alargar, ao invés de 

restringir, o universo dos atores participantes, sem abrir mão dos instrumentos de controle e 

supervisão” (DINIZ, 1996, p. 13). 

A governança, quando usada na gestão do território, como é o caso do zoneamento e da 

experiência de desenvolvimento sustentável em Rondônia, constitui uma estratégia inovadora 

de gestão, ao mobilizar diferentes atores públicos e privados na perspectiva da gestão 

compartilhada, trazendo implicações diretas no que diz respeito aos aspectos social, político, 

econômico e ambiental. Associando a noção de governança à gestão do território, Pires et al. 

(2011) afirmam:  

 

A governança torna-se territorial quando se reconhece que o território é o recorte 

espacial de poder que permite que empresas, Estados e sociedade civil entrem em 

contato, manifestando diferentes formas de conflito e de cooperação; direcionando, 

portanto, o processo de desenvolvimento territorial. [...] a ideia de governança como 

a concepção de governo (autoridade, controle, administração, planejamento e poder) 

aplicada ao território e suas escalas de regulação e análise, sendo constituída de 
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convenções, acordos e normas situadas entre o público e o privado; que tem como 

sentido conduzir os processos territoriais de desenvolvimento socioeconômico local e 

regional, mesmo que parcialmente e provisoriamente (PIRES et al., 2011, p. 26). 

 

Por isso foi importante a participação da sociedade civil organizada nos conselhos do 

PLANAFLORO e nas comissões técnica e de zoneamento ou em outros conselhos, pois, nesses 

espaços, exercerem sua representação com possibilidade de disputa de poder e de condução nas 

tomadas de decisões, tanto nas definições das políticas públicas quanto na gestão do território, 

considerando a ocupação do espaço geográfico e o uso dos recursos.  

A concepção de território defendida por Milton Santos, que o compreende em sua 

dinâmica e não como objeto estático dotado de formações naturais, ajuda na fundamentação do 

que se está discutindo neste trabalho, quando ele afirma que  

 

consideramos o território como o conjunto de sistemas naturais mais os acréscimos 

históricos materiais impostos pelo homem.  Ele seria formado por um conjunto 

indissociável do substrato físico, natural ou artificial, e mais o seu uso, ou, em outras 

palavras, a base técnica e mais as práticas sociais, isto é, uma combinação técnica e 

política (SANTOS, 2002, p. 87). 

 

Partindo da concepção de território desenvolvida por Milton Santos (2002) e da noção 

de que “a territorialização é, em última análise, resultado das lutas políticas e de decisões 

políticas tomadas no contexto de condições tecnológicas e político-econômicas determinadas” 

(HARVEY, 2004, p. 108), compreende-se que a implantação do desenvolvimento sustentável 

em Rondônia, considerando o PLANAFLORO, o zoneamento, a criação de unidades de 

conservação e a demarcação das terras indígenas ocorre no espaço de disputa de poder, de luta 

de classes, portanto, de construção de hegemonias e contra hegemonias. 

Na governança, aumenta o envolvimento das populações locais, ocorrendo a 

descentralização das estruturas de poder e das decisões, mas há a preocupação em manter a 

hegemonia por parte dos grupos que mantêm o poder. Nessa perspectiva, Mauro et al. (2017) 

afirmam que 

 

para que se instalem os processos de governança, torna-se indispensável o 

engajamento de todos os atores, com especial atenção para os poderes públicos que 

acatarão a redução do seu poder de decisão. [...] mesmo que na aparência signifique a 

abertura do poder decisório dos setores que até então mantinham a hegemonia. Na 

medida em que as estruturas governamentais acatam as deliberações coletivas nas 

quais ele também participa, aumenta seu poder considerando-se o modelo 

democrático e participativo (MAURO et al., 2017, p. 3). 

 

O compartilhamento do poder de decisão entre os organismos estatais e a sociedade civil 

ajuda a manter a hegemonia por parte dos setores dominantes da sociedade (classes ou frações 
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de classes), pois a hegemonia é uma construção instável, sujeita a alterações em função da 

correlação de forças, havendo espaço para questionamentos e a construção de uma contra 

hegemonia por parte das classes subalternas. Por isso a hegemonia tende a ser renovada a cada 

conjuntura, sem necessariamente mudar o poder exercido pelas classes dominantes. Nesse 

processo, são feitas concessões por parte das classes dominantes, mas não ao ponto de ameaçar 

o poder dominante, que inclui as esferas da economia (base econômica) e da superestrutura 

política e ideológica, uma estrutura complexa, dinâmica e dialética. Assim, o poder é exercido 

pelas classes dominantes utilizando uma combinação de consenso (hegemonia) e força. 

 

5.3 Artefatos de informação: base de dados e mecanismos informacionais 

 

Os artefatos de informação são constituídos pelos recursos tecnológicos e pelas fontes 

informacionais utilizados pelos atores sociais no ambiente de um regime de informação, 

incluindo as tecnologias da informação e da comunicação (bases de dados, sistemas de 

informação, bibliotecas, bibliotecas virtuais, hardware, software, redes de computadores e 

redes comunicacionais), empregados no processamento, na armazenagem e na transmissão de 

dados, mensagens e informações (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 1999; 2002; DELAIA, 2008).  

Vários foram os órgãos executores do PLANAFLORO e responsáveis pela elaboração, 

aprovação e implementação do ZSEE em Rondônia, mas, entre os principais, estão a SEPLAN, 

a SEDAM, o ITERON e a Coordenação Técnica do Plano Agropecuário e Florestal de 

Rondônia (PLANAFLORO). Assim, trata-se aqui dos artefatos de informação relativos a esses 

órgãos, por serem responsáveis tanto pela elaboração e execução do PLANAFLORO quanto 

pela implementação do ZSEE.  

Um dos aspectos previstos na concepção do PLANAFLORO foi o fortalecimento 

institucional, incluindo a estruturação dos órgãos executores, a capacitação de seus 

profissionais e o melhoramento da infraestrutura, particularmente no que se refere à 

informatização. Para o desenvolvimento das ações desenvolvidas por esses órgãos, foram 

adquiridos 230 computadores, hardwares, softwares, criadas redes de computadores e 

organizadas redes comunicacionais, fortalecendo a infraestrutura já existente. 

No âmbito da infraestrutura da Coordenação Técnica do Plano Agropecuário e Florestal 

de Rondônia, foram adquiridos computadores e equipamentos e foi criada uma rede de alcance 

local, formada por um conjunto de hardware e software, permitindo o compartilhamento de 

informações e a comunicação entre todos os setores que compunham aquela estrutura. Essa 
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rede, embora não tivesse conexão com outras redes, era muito importante para o 

compartilhamento de informações entre as áreas responsáveis pela execução do programa.  A 

rede possuía dois racks interligados por fibra ótica, perfazendo um total de 100 pontos, estando 

conectados a ela quatro servidores e sessenta microcomputadores, podendo ser conectados, 

eventualmente, notebooks. A rede local do PLANAFLORO era composta por um sistema de 

cabeamento estruturado homologado para categoria 5e, apto, portanto, a utilizar a tecnologia 

Gigabit Ethernet, uma tecnologia que permitia um bom padrão de velocidade, facilitando o 

acesso e a transferência da informação (RONDONIA. 2001a).  

 

Figura 1 - Rede LAN/WAN do PLANAFLORO - Estado de Rondônia 

  

                 Fonte: Rondônia (2001a) 

Os computadores usados como servidores tinham a seguinte configuração: processador 

Intel Pentium de 166Mhz 32MB RAM, cache 256 KB, placa de rede padrão NE 2000 RJ45 

PCI, placa SVGA PCI 1MB 64 Bits, HD 1.7 GB IDE, driver 3.5” (1.44 MB), monitor SVGA 

de 14” (28), teclado padrão ABNT, mouse padrão Microsoft. Já os computadores utilizados nas 

estações de trabalho, em sua maioria, possuíam a seguinte configuração básica: processadores 

Intel Pentium de 133 Mhz, com 16 Mb de memória RAM e unidades de discos rígidos com 

capacidade de armazenamento de 1.2 GB formatados (RONDÔNIA. 1997a; 1997b; 1997c). 
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Para a SEDAM, órgão responsável pela política ambiental no estado, incluindo o 

monitoramento ambiental, a fiscalização das unidades de conservação estaduais e a 

implementação do ZSEE, dispondo em sua estrutura a Coordenadoria de Geociências, onde se 

encontra o banco de dados do ZSEE, foi disponibilizado um computador configurado com 

processador Intel Pentium 200mhz, 64 MB de memória RAM, CD ROOM de 24 velocidades, 

memória cache 512 KB e placa de vídeo com 2 MB de memória, utilizado como servidor de 

uma rede interna à coordenadoria. Foram também disponibilizados mais 15 microcomputadores 

com processador Intel Pentium de 166Mhz 32MB RAM, Cache 256 KB, placa de rede padrão 

NE 2000 RJ45 PCI, placa SVGA PCI 1MB 64 Bits, HD 1.7 GB IDE, driver 3.5” (1.44 MB), 

monitor SVGA de 14” (28), teclado padrão ABNT e mouse padrão Microsoft (Rondônia, 

1997b). 

Para a SEPLAN e o ITERON, foram adquiridos 78 microcomputadores, 21 com as 

seguintes configurações básicas: processadores Intel Pentium 166 Mhz, com 64 Kb de memória 

RAM, unidade de disco rígido com capacidade de armazenamento de 4 gigabytes formatados 

e 57 equipados com processadores Intel Pentium 133 Mhz, com 16 Kb de memória RAM, 

unidade de disco rígido com capacidade de armazenamento de 1.2 gigabytes formatados 

(Rondônia, 1997a; 1997c).  

Nas redes, eram usados softwares de gerenciamento para interligar os 

microcomputadores, com interface windows, permitindo visualização gráfica da rede e de todos 

os equipamentos nela instalados, fornecendo análises gráficas e relatórios do comportamento 

da rede, incluindo os protocolos, dispositivos para habilitar e desabilitar portas, detectar e avisar 

eventuais problemas nas portas. O sistema operacional utilizado era normalmente o Windows 

NT (New Technology) Server. Nas estações de trabalho, eram utilizados com maior frequência 

o Windows NT Workstation 4.0, em português, com licença de uso para no mínimo 10 (dez) 

usuários e um sistema operacional multitarefa de 32 bits. Utilizava-se também o pacote Office, 

contendo Word, Excel, Access, Power Point e Project, que era um aplicativo para o 

desenvolvimento de projetos, com tecnologia IntelliSense, que permitia a antecipação das ações 

necessárias, facilitando a montagem e supervisão dos projetos (RONDÔNIA, 2001a). 

O PLANAFLORO, por meio da cooperação técnica do PNUD, desenvolveu um 

software para a gestão do programa, denominado Gestão de Projetos de Rondônia (GESPRO), 

com a finalidade de atender a demanda do PLANAFLORO e de outros programas 

desenvolvidos pela SEPLAN. A implantação do GESPRO possibilitou a melhoria do 

planejamento e do acompanhamento das atividades, ao facilitar o acompanhamento e a análise 

do desempenho físico e financeiro de forma integrada, equacionando uma das principais 
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dificuldades no âmbito do gerenciamento do projeto, que era a dispersão de dados e 

informações e a dissociação do desempenho físico do financeiro, que criavam obstáculos ao 

planejamento, dificultando a transparência e o livre acesso às informações (RONDÔNIA, 

2002b). 

A SEDAM utilizava um Software denominado Sistema de Tratamento de Imagens 

(SITIM), desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), que possibilitava 

a integração de imagens a mapas e outras medições feitas diretamente no terreno. Utilizava 

também o Sistema Integrado de Geoprocessamento e Processamento de Imagens (SPRING), 

um sistema de informação geográfica também desenvolvido pelo INPE. Utilizava também o 

ERDAS IMAGINE, que é um software de processamento digital de imagens, que permite ao 

usuário coletar, processar e analisar dados geoespaciais, incluindo imagens de satélites, 

fotografias aéreas, imagens de radar entre outras. Além desses Softwares, também utilizava o 

ArcInfo e o ArcView, que fazem parte do ArcGIS Desktop, que é uma plataforma integrada para 

a criação, o gerenciamento e a análise de dados geográficos. Esses dois últimos aplicativos 

também foram utilizados para a elaboração e organização do banco de dados do ZSEE 

(RONDÔNIA, 1995). 

A Base de Dados Geográfica (BDG) criada no SIG ARC/INFO para subsidiar a segunda 

aproximação do ZSEE foi organizada a partir da cartografia básica oriunda das cartas 

publicadas pelo IBGE-DSG na escala 1:250.000 e atualizadas com o auxílio de imagens do 

satélite Landsat (Land Remote Sensing Satellite) do ano 1995, da cartografia produzida pelos 

estudos temáticos desenvolvidos no âmbito do ZSEE e de tabelas de informação alfanuméricas 

associadas às informações gráficas (RONDÔNIA, 1999c). 

No quadro a seguir, são apresentados, resumidamente, o conjunto das informações 

incorporadas à BDG do ZSEE, incluindo os estudos das áreas temáticas, as coberturas gráficas 

e as tabelas relacionadas às informações alfanuméricas. No quadro 4, indicam-se também quais 

são as representações em formato vetorial, utilizando pontos, linhas e polígonos6 para 

representar a geometria das entidades geográficas. 

 

 

 

                                                             

6 Pontos são representados por um par de coordenadas, linhas por uma sequência de pontos e polígonos por uma 

sequência de linhas onde a coordenada do ponto inicial e final coincidem” (BORGES, 2002, p. 6). 
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                  Quadro 4 - Informações incorporadas à BDG do ZSEE 

ESTUDO TEMÁTICO COBERTURAS GRÁFICAS TABELAS ASSOCIADAS ÀS 

INFORMAÇÕES ALFANUMÉRICAS 
 

 

CARTOGRAFIA BÁSICA 

em escala 1:250.000 

REDE HIDROGRÁFICA 

ALTIMETRIA 

NÚCLEOS HABITACIONAIS 

COMUNICAÇÕES (estradas, portos e aeroportos) 

TOPONIMIA 

USO DO SOLO (1978) 

 

 

 

- - - - - - - - - - 

 

 

GEOLOGIA E 

RECURSOS MINERAIS 

 

MAPA GEOLÓGICO (polígonos) 

 

 

LOCALIZAÇÃO DE PONTOS DE 

AMOSTRAGEM (pontos) 

 

LOCALIZAÇÃO DE OCORRÊNCIAS 

MINERAIS (pontos) 

 

GEOL_UNI: Dados agregados das unidades 

geológicas 

 

GEOL_LOC: Dados de identificação 

GEOL_LITO: Dados de litologia 

GEOL_ESTR: Dados de geologia estrutural 

 

MINE_LOC: Dados de recursos minerais 

 

GEOMORFOLOGIA 

 

MAPA GEOMORFOLÓGICO (polígonos) 

 

 

TER_UNI: Dados das unidades geomorfológicas 

 

 

HIDROGEOLOGIA 

 

 

MAPA HIDROGEOLÓGICO (polígonos) 

 

 

LOCALIZAÇÃO DE POÇOS E MANANCIAIS 

(pontos) 

 

HIGEO_UNI: Dados das unidades hidrogeológicas 

HIGEO_ACUI: Dados descritivos de aquíferos 

 

HIGEO_FISQUIM: Dados de análises físico-

químico  

 

 

 

 

PEDOLOGIA E 

APTIDÃO AGRÍCOLA 

 

MAPA DE CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS 

(polígonos) 

MAPA DE APTIDÃO AGRÍCOLA (polígonos) 

 

LOCALIZAÇÃO DE PONTOS DE 

 RECONHECIMENTO (pontos) 

 

 

 

------ 

 

------ 

 

SOL_PERF: Perfis do solo 

TER_COMP: Componentes do solo 

SO_TER: Relações solo-terreno 

SOL_HOR: Horizontes do solo 

SOL_QUIM: Dados químicos 

SOL_FIS: Dados físicos 

SOL_APT: Aptidão do solo 

 

 

 

 

VEGETAÇÃO 

 

 

MAPA DE VEGETAÇÃO (polígonos) 

 

LOCALIZAÇÃO DE PONTOS DE 

AMOSTRAGEM (pontos) 

 

------ 

 

VEG_LOC: Dados de identificação 

VEG_FLO: Inventário florestal 

VEG_FIT: Inventário fitossociológico 

VEG_FIS: Fisionomia 

VEG_ESP: Classificação de espécies 

 

 

 

 

 

 

CLIMATOLOGIA 

 

 

 

LOCALIZAÇÃO DE ESTAÇÕES CLIMÁTICAS 

(pontos) 

 

 

MAPA DE ISOIETAS DE CHUVAS (polígonos) 

Produto dos estudos de chuvas  

 

CLIM_BASE: Informações climáticas disponíveis 

CHU_DADOS: Dados de chuvas 

CLIM_DADOS: Dados de outras variáveis 

climáticas 

------  

 

HIDROLOGIA  

 

 

MAPA DA REDE HIDROGRÁFICA E DE 

BACIAS (polígonos, linhas e pontos) 

 

LOCALIZAÇÃO DE PONTOS DE INTERESSE 

 (pontos) 

 

 estações fluviométricas 

 barragens 

 aproveitamentos hidrelétricos 

 locais de amostragem 

 

HID_BACIA: Dados de características de bacias 

 

 

FLU_BASE: Informações hidrológicas disponíveis 

COTAS_DABA: Dados de cotas em postos 

fluviométricos. 

DEF_DABA: Dados de vazões em postos fluviom. 

DEF_REC: Recursos hídricos superficiais 

BAR_DADOS: Dados de barragens 

UHID_DADOS: Dados de aproveitamentos 

hidrelétricos 

QUAL_SUP: Dados de qualidade das águas 

superficiais 
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FAUNA 

 

 

LOCALIZAÇÃO DE PONTOS DE 

AMOSTRAGEM (pontos) 

 mastofauna 

 avifauna 

 abelhas 

 ictiofauna 

 entomofauna 

 herpetofauna 

 

Dados relacionados com as unidades do mapa de 

vegetação 

 

 

MAST_LOC: Dados pontuais de mastofauna 

MAST_UNI: Dados agregados de mastofauna 

AVES_LOC: Dados pontuais de aves 

AVES_UNI: Dados agregados de aves 

ABEL_LOC: Dados pontuais de abelhas 

ABEL_UNI: Dados agregados de abelhas 

PEIX_LOC: Dados pontuais de peixes 

PEIX_UNI: Dados agregados de peixes 

ENTO_LOC: Dados pontuais de entomofauna 

ENTO_UNI: Dados agregados de entomofauna 

HERP_LOC: Dados pontuais de herpetofauna 

HERP_UNI: Dados agregados de herpetofauna 

 

 

SOCIOECONOMIA  

 

 

MAPA DE LIMITES MUNICIPAIS (polígonos) 

 

 

 

 

 

MAPA DE USO DA TERRA (polígonos) 

 

MAPA DE ÁREAS PROTEGIDAS E DA 

ESTRUTRA FUNDIÁRIA (polígonos) 

 

LOCALIZAÇÃO DE EMPRESAS 

EXTRATIVISTAS (pontos) 

 

MAPA DE INFRAESTRUTURAS (polígonos, 

linhas e pontos) 

 

 rede elétrica 

 estradas e comunicações 

 núcleos habitacionais 

 

 

DEM_DADOS: Dados de demografia 

EDU_DADOS: Dados do sistema educativo 

SAU_DADOS: Dados do sistema de saúde 

HAB_DADOS: Dados de habitação 

PROD_DADOS: Dados dos setores produtivos 

 

----- 

 

----- 

 

 

EXTR_EMP: Identificação de empresas 

extrativistas 

EXTR_ORI: Origem da madeira 

EXTR_ESP: Espécies extraídas 

EXTR_UNI: Dados agregados ao nível municipal 

EXTR_SET: Dados agregados ao nível estadual 

 

----- 

Fonte: RONDÔNIA (1999c) 

 

As informações da segunda aproximação do ZSEE foram organizadas com base no 

conhecimento das condições físicas do território, principalmente observando-se as 

características geomorfológicas e edafológicas dos solos,  nas características socioeconômicas 

e na organização do território, sendo as principais variáveis utilizadas o uso da terra, a aptidão 

agrícola, a vegetação, a localização das atividades econômicas e as vias de acesso, 

particularmente às rodovias, bem como as tecnologias usadas na produção, o nível de 

organização dos produtores, as relações de produção, o nível de concentração econômica e a 

infraestrutura socioeconômica existente (RONDÔNIA, 1999c; 1999d). 

De forma geral, essa base de dados contempla uma base cartográfica, os meios 

socioeconômico, biótico e físico, além de informações para a orientação do uso da terra e para 

a implementação das diretrizes do zoneamento, como se pode ver, resumidamente, na Figura 2, 

que mostra o conteúdo da base de dados georreferenciada do Zoneamento Socioeconômico-

ecológico de Rondônia. Isso inclui a compreensão dos sistemas de gerenciamento e 

manipulação de dados que foram utilizados em sua construção, os sistemas cartográficos 

utilizados, formatos, dimensão e características dos dados.  
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Figura 2 - Conteúdo da base de dados georreferenciada do Zoneamento Socioeconômico-  

Ecológico de Rondônia 

 
           Fonte: Rondônia (1999d) 

 

No que se refere às características físicas do território, identificaram-se as áreas 

potencialmente aptas para usos produtivos, assim como aquelas ambientalmente frágeis, em 

suas diversas gradações, que apresentam restrições de uso e necessitam adequação de manejo 

quanto ao seu uso.  Para isso, o ponto de partida foi a identificação e a delimitação das unidades 

de Solos e Terrenos de Rondônia (SOTRO), definidas em função das características 

relativamente homogêneas em relação aos aspectos geológicos, geomorfológicos, de solos e 

aptidão agrícola. As unidades SOTRO são unidades espaciais mínimas de análise nos estudos 

da segunda aproximação do ZSEE, constando informações sobre localização, área, fisiografia 

e topografia, altitude, litologia, hidrologia, clima, solos, vegetação, uso do solo e aptidão 

agrícola entre outras. Foram identificadas, delimitadas e mapeadas 244 unidades SOTRO, 

cobrindo toda a área geográfica do estado. Todas as informações identificadas nas unidades 

SOTRO e suas propriedades ou atributos foram registradas em um banco de dados relacional 

denominado SOTERON (Banco de Dados de Solos e Terrenos do Estado de Rondônia), que, 

por sua vez, faz parte de um sistema de tratamento da informação, o SIGTERON (Sistema de 

Informação Geográfica de Terrenos e Solos para o Estado de Rondônia), contendo descrições 

sobre características do terreno, de superfície e dos componentes do terreno, conforme ilustram 

as figuras a seguir (RONDÔNIA, 1999c; 1999d). 
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Figura 3 - Modelo do Banco de Dados de Solos e Terrenos do Estado de Rondônia 

 
                 Fonte: Rondônia (1999d, p. 12) 

 

 

Figura 4 - Modelo do Sistema de Informações Geográficas de Solos e Terrenos de Rondônia 
 

 
              Fonte: Rondônia (1999d, p. 11) 
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A partir das unidades SOTRO, que apresentam informações detalhadas sobre as 

características físicas do espaço territorial de Rondônia, foi possível agrupá-las em unidades 

maiores, com certo grau de homogeneidade, denominadas Unidades Territoriais de Análise 

(UTAs), mais adequadas para que se tenha uma visão global das características do espaço 

territorial do estado. As UTAs serviram como base para a delimitação das zonas e subzonas. A 

partir das características das UTAs, foi realizada uma avaliação de sua vulnerabilidade natural, 

no que diz respeito à susceptibilidade à erosão, mediante cálculo das perdas de solo7 causadas 

pelas chuvas. O agrupamento das 244 unidades SOTRO resultou na formação de 46 UTAs, 

cobrindo todo território estadual (RONDÔNIA, 1999c; 1999d). 

Com relação aos aspectos socioeconômicos e da organização do território, dividiu-se o 

estado em 12 regiões de análise (RAs), definidas fundamentalmente pela organização do 

espaço, considerando sua ocupação. As variáveis principais foram o uso da terra, a oferta dos 

recursos naturais (vegetação, aptidão agrícola, localização das atividades econômicas entre 

outros), a integração econômica dos espaços e a infraestrutura (vias de acesso, infraestrutura 

social e econômica) (RONDÔNIA, 1999c; 1999d). As principais características das RAs foram 

definidas a partir dos aspectos físico, biótico, socioeconômico e das experiências de 

planejamento, que mostram as semelhanças e diferenças entre elas. Além dessas características, 

constam nas RAs as informações sobre as áreas especiais que se distinguem das características 

gerais de cada RA, ou por restrições ambientais, como, por exemplo, limitações do uso das 

terras e tipologias vegetais específicas, ou por restrições legais, notadamente as áreas protegidas 

(RONDÔNIA, 1999c; 1999d). 

As UTAs foram integradas às RAs, ocorrendo a integração das informações de caráter 

físico e biótico (potenciais e restrições) com aquelas de caráter socioeconômico, permitindo 

que se tenha uma visão detalhada da situação de cada uma das regiões e, por extensão, de todo 

                                                             
7 Para o cálculo da erosão foi aplicada a equação, Universal Soil Loss Equation (USLE), usada por Wischmeier e 

Smith (1965), uma fórmula muito comum para quantificar as perdas de solos causadas pelas chuvas, sendo 

calculada com base em um ano com características médias de chuvas, cuja equação é a seguinte: 
Equação USLE: A = R x K x LS x C x P 

Onde: 

A =  Perda de solo calculada por unidade de área, tonelada hectare ano (t/ha/ano) 

R =  Fator de erosividade das chuvas (dimensões MJ.mm/ha.h.ano; onde: MJ significa megajoule, mm = 

milímetro, ha = hectare, h = hora) 

K = Fator de erosividade dos solos (t.ha.h./ha.MJ.mm; onde: t= tonelada, ha = hectare, h = hora, MJ = 

megajoule e mm = milímetro) 

LS =  Fator de topografia que considera o comprimento e declividade de encostas (sem dimensões)  

C =  Fator de tipos de culturas e manejo dos solos (sem dimensões) 

P =  Fator de práticas de conservação dos solos (sem dimensões) 
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o território estadual. Constam nos diagnósticos das RAs integradas as UTAs informações sobre 

tipos de solos, classes de aptidão agrícola, clima, hidrologia, recursos florestais, demografia, 

usos da terra, atividades econômicas desenvolvidas, o nível tecnológico dos diversos setores, 

as organizações e as relações de produção existentes, indicações das potencialidades e restrições 

ao uso dos recursos naturais e as ações de planejamento existentes (áreas protegidas, projetos 

de colonização implantados pelo INCRA e áreas definidas na primeira aproximação do ZSEE). 

Ao todo, foram definidas 12 RAs para todo o território estadual (RONDÔNIA, 1999c; 1999d). 

A integração foi realizada por meio de sobreposição de mapas temáticos e da inserção de 

informações com características alfanuméricas, utilizando-se sistemas de informações 

geográfica e uma base de dados georeferenciada, por meio dos programas Arc/Info, Idrisi, 

Arc/View, Access entre outros, o que resultou na definição das zonas e subzonas, cujos limites 

foram definidos com base nas UTAs (RONDÔNIA, 1999c; 1999d). A Figura 5, a seguir, 

sintetiza o funcionamento do Sistema de Informação Geográfica do ZSEE de Rondônia. 

 

Figura 5 - Diagrama do Sistema de Informação Geográfica do ZSEE 

 

            demandas       inf. gráfica e 

USUÁRIO                                  SISTEMA                  BDG 

         inf. alfanumérica   

  

                             consultas na tela 

                                          mapas, tabelas e gráficos 

  

  SAÍDAS  

 

            Fonte: Rondônia (1999c, p. 18) 

 

Esse banco de dados, contendo a base cartográfica e os estudos sobre os meios físico, 

biótico e socioeconômico de todo o estado, incluindo os estudos temáticos sobre solos, 

geologia, geomorfologia, hidrologia, climatologia, fauna, vegetação, uso do solo, aptidão 

agrícola, infraestrutura econômica e social, socioeconômicas entre outros, inseridos na base de 

dados georreferenciados, está disponível na SEDAM e nos endereços  

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1j7ognnElQUNtyn0uIyafwzuV7ZM&ll=-

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1j7ognnElQUNtyn0uIyafwzuV7ZM&ll=-10.843987432337787%2C-62.90203828749998&z=7
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10.843987432337787%2C-62.90203828749998&z=7 e http://www.sedam.ro.gov.br/cogeo/, 

estando à disposição do poder público e da sociedade, podendo ser utilizado para direcionar  

ações relativas à ocupação e ao uso do espaço territorial do estado. 

A SEDAM já possuía um banco de dados sobre o meio ambiente do estado de Rondônia, 

construído para a realização do monitoramento ambiental, principalmente o monitoramento do 

desmatamento e do clima, fruto de um trabalho iniciado nos primeiros anos da década de 1990, 

a partir da estruturação de um laboratório de sensoriamento remoto, climatologia e cartografia. 

Os dados gerados pela SEDAM, para esse monitoramento, foram baseados no uso de imagens 

do satélite LANDSAT, sendo utilizados, entre outros fins, para o licenciamento ambiental em 

Rondônia (PIONTEKOWSKI et al., 2014). A incorporação do banco de dados do ZSEE ao 

acervo da SEDAM reuniu um conjunto de informações fundamentais para orientar o 

planejamento do desenvolvimento do estado, de maneira mais ordenada, baseada em princípios 

mais sustentáveis.  

Além do banco de dados existente na SEDAM, muitas informações sobre o 

desenvolvimento do estado de Rondônia estão no acervo da biblioteca do PLANAFLORO, 

pertencente à Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG), resultado 

de muitos trabalhos desenvolvidos no âmbito do PLANAFLORO e do PNUD, que era a 

instituição contratada para prestar assessoria técnica ao PLANAFLORO. Muitos desses 

trabalhos foram disponibilizados em arquivos em formato digital, por meio de várias mídias 

(CD-ROM, DVD-ROM e HD), outros foram impressos (relatórios, estudos temáticos sobre 

aspectos dos meios físico, biótico e socioeconômico, revistas, cartilhas, matérias de jornais, 

dados estatísticos entre outros). São centenas de documentos sobre o POLONOROESTE e o 

PLANAFLORO, tratando da conservação do meio ambiente, do manejo dos recursos naturais, 

da proteção de unidades de conservação e de terras indígenas, da infraestrutura socioeconômica 

e do desenvolvimento sustentável, com destaque para algumas áreas: zoneamento, 

mapeamento, regularização fundiária, estabelecimento e manejo de unidades de conservação, 

proteção do meio ambiente, manejo florestal, comunidades indígenas, pesquisa agroflorestal, 

extensão rural, crédito rural, saúde, educação (inclusive saúde e educação nas comunidades 

indígenas), saneamento básico, abastecimento de água, transporte rodoviário e fluvial, 

infraestrutura socioeconômica e de serviços, fortalecimento institucional entre outros 

(RONDÔNIA, 2002b). São acervos cujos documentos são importantes para subsidiar o 

planejamento de ações para orientar o desenvolvimento do estado. 

Pelo que foi descrito até aqui neste item, é possível identificar a relação existente entre 

as redes sociocomunicacionais secundárias (informação sobre a informação) pertencentes ao 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1j7ognnElQUNtyn0uIyafwzuV7ZM&ll=-10.843987432337787%2C-62.90203828749998&z=7
http://www.sedam.ro.gov.br/cogeo/
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regime de informação, concepção desenvolvida por González de Gómez (1999), e as formas de 

mediação implícita, que são realizadas nas ações de informação que incluem seleção, 

organização, processamento e armazenamento da informação, sem a presença física dos 

usuários, conceito trabalhado por Almeida Júnior (2009).   Os meios utilizados pelos atores nas 

redes secundárias e nas mediações implícitas são os artefatos de informação, incluindo bancos 

de dados, materiais de armazenamento, processamento e de transferência de dados e 

informações, como computadores, sistemas de informação, hardware e software. 

Falando da informação ambiental no contexto do desenvolvimento sustentável, 

considerando variáveis sociais, econômicas, político-institucionais e ambientais, e tratando da 

informação ambiental no campo da Ciência da Informação, Albagli (1995), apoiada em Becker 

(1993), sustenta que a informação representa um fator essencial no projeto de sustentabilidade 

do desenvolvimento, considerando os princípios da eficácia no uso de recursos, o princípio da 

diversidade e o princípio da descentralização. 

 

• o princípio da eficácia no uso de recursos, já que a informação é requisito básico na 

estruturação de um processo produtivo menos consumidor de matérias-primas e 

energia;  

• o princípio da diversidade, considerando que a informação é fundamental no 

reconhecimento e potencialização da diversidade de mercados, recursos e capital 

humano locais;  

• o princípio da descentralização, à medida que a informação é essencial para 

instrumentalizar os diferentes atores para atuarem em parceria, com responsabilidades 

e competências definidas (ALBAGLI, 1995, p. 4). 

 

Com relação ao princípio da diversidade, Becker (1993, p. 135) afirma que ele se refere 

ao “[...] uso de potencialidades autóctones em recursos naturais e humanos, significando uma 

valorização seletiva das diferenças”. Com relação ao princípio da descentralização, a autora 

afirma que ele implica 

 

[...] não apenas a distribuição territorial da decisão, mas sobretudo a forma inovadora 

de planejamento e governo, a gestão do território, entendida como um processo em 

que os esforços do desenvolvimento são baseados na parceria construtiva entre todos 

os atores do desenvolvimento, onde normas e ações são estabelecidas e 

responsabilidades e competências são definidas. Privilegia-se, assim, o poder local 

coma base do desenvolvimento Becker (1993, p. 135). 

 

Também nesse mesmo sentido, Nolin (2010) identifica alguns elementos no relatório 

Nosso Futuro Comum (CMMAD, 1991) que indicam possibilidades de pesquisa no campo da 

Ciência da Informação, tratando da informação na discussão sobre o desenvolvimento 
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sustentável, sendo eles: a tecnologia da informação, a coleta de informações, os bancos de 

dados, o compartilhamento e a análise das informações.  

 

5.4 Os contextos econômico, social, cultural e político do regime de informação do 

desenvolvimento sustentável em Rondônia 

 

Neste subitem, abordam-se alguns aspectos relativos ao contexto sociocultural em que 

o regime de informação de que trata esta pesquisa está inserido, destacando os elementos que, 

de alguma maneira, o influenciam, a saber, os relativos aos aspectos social, cultural, econômico, 

político, informacional e aos conflitos existentes. 

Frohmann (1995, p. 6) observa que um objetivo legítimo e premente da pesquisa de 

política de informação é entender como os regimes de informação “[...] se originam e se 

estabilizam; como eles determinam as relações sociais e como formas específicas de poder são 

exercidas nelas e através delas”. Nessa perspectiva, Unger (2006, p. 34) destaca a importância 

do estudo sobre o contexto em que os regimes de informação estão inseridos, afirmando que, 

“a nosso ver, para dar significado à ambientação dos regimes de informação é necessário, no 

mínimo, discorrer sobre algumas vertentes, sejam elas: o ambiente, a economia ou mercado e 

o poder exercido pelos grupos dominantes sobre os dominados”. 

O regime de informação do desenvolvimento sustentável em Rondônia começa a tomar 

forma aproximadamente em meados da década de 1980, quando várias ONGs nacionais e 

internacionais apresentaram denúncias sobre o modelo de desenvolvimento predatório adotado 

no estado com financiamento do Banco Mundial, particularmente o POLONOROESTE, como 

já foi abordado neste trabalho. No entanto, foi a partir do início da década de 1990, com a 

implantação do ZSEE e com o desenvolvimento do PLANAFLORO, que o regime foi instituído 

efetivamente, com a criação de mecanismos de participação da sociedade civil nos processos 

de elaboração e acompanhamento da execução de políticas visando a um modelo de 

desenvolvimento mais equilibrado e que levasse em consideração crescimento econômico, 

equidade social e conservação ambiental.   

O momento era favorável à discussão sobre o desenvolvimento sustentável em todo o 

planeta, tendo a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD), que ocorreu no Rio de Janeiro, em junho de 1992, também 

conhecida como "Rio-92", como seu ponto alto. A concepção sobre o desenvolvimento 

sustentável vinha sendo aprimorada desde as discussões e dos relatórios produzidos pelo Clube 

de Roma, em 1972, passando pela Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
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Humano em Estocolmo, realizada também em 1972, e pela Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, que publicou o trabalho "Nosso Futuro Comum" ("Relatório 

Brundtland") em 1987. Nesse relatório, afirma-se que "em seu sentido mais amplo, a estratégia 

de Desenvolvimento Sustentável visa promover a harmonia entre os seres humanos e entre a 

humanidade e a natureza" (CMMAD, 1991, p. 70). Dessa forma, é importante registrar que o 

contexto político-ideológico da preparação e realização da Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento no Brasil foi muito importante para o 

desenvolvimento de ações visando à implantação do desenvolvimento sustentável em 

Rondônia, porque deu visibilidade à degradação ambiental existente no estado. 

Outros três aspectos foram importantes para a discussão e implantação de políticas 

públicas visando ao desenvolvimento sustentável em Rondônia: a crise financeira do estado, a 

experiência do POLONOROESTE, financiado pelo Banco Mundial, e a organização da 

sociedade civil. No início da década de 1990, o estado de Rondônia passava por uma crise em 

setores econômicos importantes, quer na exploração de ouro no garimpo do rio Madeira, na 

exploração de cassiterita, principalmente na mina de Bom Futuro, como na atividade 

madeireira, gerando problemas sociais na ocupação de mão de obra e na geração de renda. Além 

disso, o estado atravessava uma crise financeira, resultado da redução dos investimentos em 

decorrência da política do governo federal de desregulamentação da economia. Com a 

aproximação do encerramento do POLONOROESTE, o governo de Rondônia buscou garantir 

a continuidade de um fluxo de recursos externos para o estado, de maneira semelhante àquele 

com que tinha se beneficiado durante toda a década de 1980 (COMAI, 1994; MILLIKAN, 

1998a). É oportuno registrar que os financiamentos do POLONOROESTE e do 

PLANAFLORO foram assumidos pelo governo federal, como uma espécie de contrapartida em 

razão dos impactos gerados pelo processo de colonização agrícola. 

Após a experiência do Banco Mundial no financiamento do POLONOROESTE, que 

resultou em fortes críticas feitas por ambientalistas e por parlamentares representantes de países 

com participação no capital dessa instituição financeira, o financiamento de novos projetos 

somente seria possível se neles fossem incluídos componentes visando à preservação ambiental 

(MILLIKAN, 1998a). Como consequência das críticas e denúncias face aos impactos negativos 

sobre o meio ambiente e sobre as minorias étnicas, causados pelos investimentos realizados 

com recursos no âmbito do POLONOROESTE, uma comissão do senado dos Estados Unidos 

esteve em Porto Velho, no dia 15 de janeiro de 1989, para conhecer os problemas relacionados 

à preservação do meio ambiente. Os observadores norte-americanos preparam um relatório de 

sua visita, com vistas a orientar futuras negociações que envolvessem empréstimos externos 
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pelos bancos multilaterais, em especial, o Banco Mundial e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) (ALTO MADEIRA, 1989). 

Steve Schwartzman (1993), em seminário realizado em Brasília para discutir a 

participação dos bancos multilaterais de desenvolvimento no Brasil e em outros países, 

particularmente a participação do Banco Mundial e do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), afirmou que  

 

[...] desde o início da década de 80, entidades ambientalistas, principalmente nos 

Estados Unidos, conseguiram criar uma pressão real nos bancos multilaterais, com 

base nos efeitos ambientais e sociais dos seus projetos. Através de alianças com ONGs 

e movimentos sociais no Brasil, na Índia, na Indonésia conseguiram mostrar para os 

comitês relevantes no Congresso norte-americano os gravíssimos problemas que 

vários projetos específicos estavam causando, e a necessidade de promover reformas 

nos bancos.  A ameaça à fonte de recursos para o capital dos bancos apresentada pelos 

parlamentares foi eficaz, especialmente nos momentos em que os bancos pediam mais 

dinheiro para aumentar o seu capital (necessário para aumentar os empréstimos). 

Foram criadas divisões de meio ambiente, no Banco Mundial e no BID, e contratados 

mais quadros adequados para avaliar os impactos ambientais dos projetos. Foram 

implantados procedimentos de avaliação ambiental dos projetos, também sob pressão 

ambiental, e as políticas do Banco Mundial sobre povos indígenas e o reassentamento 

forçado foram melhoradas, bem como as diretrizes do BID sobre os mesmos assuntos 

(SCHWARTZMAN, 1993, p. 4).  

 

O próprio Banco Mundial reconheceu os impactos negativos de sua política em relação 

ao POLONOROESTE, como atesta a declaração de seu presidente, Barber Conable, em 1987, 

durante o lançamento de um programa de reformas ambientais do Banco, quando afirmou que 

o POLONOROESTE representou,  

 

[...] um esforço ambientalmente correto que deu errado. O Banco não enxergou as 

realidades humanas, institucionais e físicas da selva e da fronteira [...]. Medidas de 

proteção de terras frágeis e populações indígenas foram incluídas; no entanto, estas 

não foram implementadas em tempo ou monitoradas adequadamente (CONABLE, 

1987, apud MILLIKAN, 1998a, p. 24). 

 

Em 1992, em uma avaliação ex-post do POLONOROESTE, realizada pelo Banco 

Mundial, concluiu-se que, durante a execução do programa, o Banco não deu atenção suficiente 

para o nível de sustentabilidade em relação às atividades de proteção ambiental e apoio às 

comunidades indígenas. Entre outras questões apontadas, destacam-se as seguintes:  

 

Ao mesmo tempo, o papel inconsciente do apoio do Banco para o programa em dar 

legitimidade aos vários interesses internos por trás do POLONOROESTE e/ou que se 

aproveitaram dele para perseguir suas próprias agendas em face a conquistas no estado 

de Rondônia, construção de estradas adicionais, invasão de reservas, expansão de 

áreas rurais assentamentos em áreas inadequadas e mesmo ambições políticas locais 

e nacionais também não devem ser esquecidas. Como resultado, o Banco 

involuntariamente fez parte de ações que tiveram consequências sociais e ambientais 
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lamentáveis. Uma das lições gerais a serem extraídas do POLONOROESTE para 

situações semelhantes no futuro, portanto, é a necessidade do Banco analisar mais 

cuidadosamente os vários atores e interesses econômicos e políticos envolvidos e 

determinar como eles possivelmente respondam às ações propostas no programa, em 

termos de uso de recursos naturais, incluindo possíveis usos indevidos (BANCO 

MUNDIAL, 1992b, p. xviii). 

 

Essas informações mostram a importância da atuação do Banco Mundial em Rondônia 

para a implementação das políticas públicas visando promover o desenvolvimento sustentável 

no estado. De um lado, o governo de Rondônia necessitava dos recursos do banco para 

continuar realizando investimentos, tendo em vista que internamente passava por uma crise 

econômica e financeira; de outro, o Banco Mundial necessitava dar uma resposta às críticas 

sofridas por causa da atuação no POLONOROESTE, sendo responsabilizado por financiar o 

desmatamento em Rondônia. Assim, o banco exigiu do estado de Rondônia a adoção de 

medidas visando à sustentabilidade ambiental e os governos do estado aceitaram.  Como afirma 

Millikan (1998a, p. 25), “para o Banco Mundial, um novo projeto em Rondônia representava a 

oportunidade de reverter problemas socioambientais da expansão 'desordenada' da fronteira que 

acompanharam a execução do POLONOROESTE, e ao mesmo tempo, reparar danos à sua 

imagem pública”. 

Para enfrentar os problemas decorrentes das ações do POLONOROESTE, era 

necessário um novo projeto de desenvolvimento para o estado com foco na sustentabilidade 

econômica, social e ambiental, que se estabelecesse com base em uma estratégia sustentada por 

três eixos: o ZSEE, para ordenar o uso e a ocupação do espaço territorial; a criação de unidades 

de conservação, que, junto com as áreas indígenas, visavam proteger as comunidades indígenas 

e tradicionais, além de formarem barreiras para dificultar o avanço do desmatamento devido ao 

desenvolvimento de atividades agropecuárias; e a implementação do Plano Agropecuário e 

Florestal de Rondônia (PLANAFLORO), uma espécie de modelo para o desenvolvimento 

sustentável.  

A proposta inicial do PLANAFLORO foi resultado do trabalho de técnicos dos 

governos estadual, federal e dos organismos internacionais que o elaboraram, sensibilizados 

com os impactos gerados pelos investimentos do POLONOROESTE, mas nenhum desses 

segmentos previu a participação da sociedade no processo de elaboração e execução do projeto. 

Ao ignorar a participação da sociedade civil, o resultado foi um projeto tecnocrático, autoritário. 

Para Carvalho (1993), o PLANAFLORO seguiu o mesmo paradigma de outros projetos, uma 

vez que foi baseado na ideologia do Estado autoritário desenvolvimentista, incorporando a 

ideologia de um Estado ambientalista e étnico. “Propõe-se, então, uma relação Estado-

Sociedade na qual o Governo determinaria univocamente o modelo de ordenamento das 



153 
 

 

atividades econômicas e sociais do território de Rondônia, tendo como consequência política 

uma prática autoritária de normatismo ambiental e étnico” (CARVALHO, 1993, p. 10). Para 

isso, o Estado utiliza cinco instrumentos fundamentais de normatização: 

 

1-zoneamento socioeconômico-ambiental, de caráter normativo (Lei Complementar), 

determinando as possibilidades das atividades econômicas em função da oferta dos 

recursos naturais; 

2-demarcação das terras indígenas e das unidades de conservação, delimitando os 

espaços territoriais intangíveis e os de uso restrito ou controlado (zona 6 [do ZSEE]); 

3-elaboração de modelos de atividades econômicas: 

a-modelos de produção agroflorestais [...] para as zonas 1 e 2 [do ZSEE] como 

alternativa de redução da taxa de expansão da pecuária e melhoria da renda dos 

pequenos e médios produtores;  

b-modelos de reservas extrativistas (zona 4 [do ZSE]);  

c-modelos de exploração de florestas de rendimento sustentado (zona 5 [do ZSEE]); 

4-direcionamento seletivo, segundo o zoneamento socioeconômico-ambiental, dos 

investimentos de infraestrutura social; 

5-direcionamento seletivo, segundo o zoneamento socioeconômico-ambiental, das 

políticas de financiamento às atividades econômicas (CARVALHO, 1993, p. 11). 

 

No entanto, durante as negociações do PLANAFLORO, setores da sociedade civil 

reivindicaram a participação no projeto, por meio de várias ONGs, principalmente daquelas que 

representavam os pequenos agricultores, seringueiros, índios e ambientalistas. Esses segmentos 

populares da sociedade civil tinham interesse na implementação de políticas visando ao 

desenvolvimento sustentável, construídas por meio do diálogo entre governos e os diversos 

setores da sociedade, objetivando a construção de consensos sobre questões estratégicas do 

desenvolvimento. Essa participação foi conquistada a partir da organização da sociedade civil 

rondoniense durante a segunda metade da década de 1980. Ela acompanhou o processo de 

redemocratização política da sociedade brasileira na década de 1980 e, principalmente, no 

período 1985-1989, quando surgiram novas formas e possibilidades de participação da 

sociedade civil no processo de formulação, implantação e controle das políticas públicas nos 

diversos níveis governamentais. Em Rondônia, setores da sociedade civil buscavam introduzir 

mudanças nas políticas públicas, em especial, aquelas relacionadas com a concepção da gestão 

e da implantação do desenvolvimento sustentável, particularmente na gestão do 

PLANAFLORO. A organização desses segmentos sociais ocorre na disputa pela ocupação do 

espaço territorial e resistência à expropriação. Segundo Becker (1993), a sobrevivência dos 

pequenos produtores é mantida por meio de uma estratégia que envolve a Igreja Católica, 

articulada em nível local, nacional e internacional.  

A territorialidade de índios e seringueiros é recente. Pressionados pela disputa de seus 

territórios onde se localizam as madeiras e as jazidas minerais, índios e seringueiros 

– para quem a floresta tem um valor de uso como condição de vida material e cultural 

– unem-se e organizam sua luta, contando com redes de alianças com ambientalistas 
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na escala nacional e internacional, o apoio de governos das grandes potências e bancos 

internacionais (BECKER, 1993, p. 139). 

 

Já na fase final da elaboração do projeto e durante sua execução, as organizações 

populares da sociedade civil rondoniense, com muita luta, além de denunciar os desvios das 

ações do projeto, conseguiram alterar a proposta e inserir mudanças importantes. Entre elas, a 

introdução dos Projetos de Iniciativa Comunitária (PICs) e, em seguida, o Programa de Apoio 

às Iniciativas Comunitárias (PAIC), além das experiências de descentralização das ações do 

PLANAFLORO. É importante destacar o trabalho realizado pelas ONGs nesse processo. Elas 

foram fundamentais para a organização da sociedade, principalmente dos segmentos populares 

da sociedade civil. As ONGs atuaram de forma decisiva na mediação entre esses setores e o 

estado, não somente em relação às políticas destinadas à melhoria das condições de vida da 

população, mas também em relação ao ZSEE, à criação das unidades de conservação e à 

demarcação das terras indígenas. Como bem observam Marteleto e Ribeiro (2001), 

 
as ações das ONGs, nos últimos anos, sem deixar o objetivo de trabalhar as 

consciências dos sujeitos das classes populares, passam a incorporar um objetivo mais 

amplo de assessoria aos movimentos populares que se realiza por uma mediação 

informacional. Esta tem como meta a instrumentalização das camadas populares, de 

modo que estas participem, junto ao poder público, das decisões relativas à elaboração 

e implementação de políticas públicas que resultem em melhores das condições de 

vida para a população (MARTELETO; RIBEIRO, 2001, p. 6). 

 

As ONGs, com seus quadros especializados, faziam a mediação das concepções teóricas 

do desenvolvimento sustentável em Rondônia de modo a instrumentalizar a sociedade para 

participar desse processo. O papel dessas organizações também já foi tratado por Marteleto et 

al. (2001), destacando que 

 
os especialistas dessas organizações, para realizar seu trabalho de assessoria aos 

movimentos sociais, utilizam-se de teorias e métodos do conhecimento teórico e 

histórico, em ações de mediação comunicacional e informacional, o que supõe o 

reconhecimento e o diálogo com outras formas de conhecer, de produzir informações 

e organizar a comunicação para a tomada de decisões nas práticas de intervenção 

social (MARTELETO et al., 2001, p. 72). 

 

Como já foi dito, o PLANAFLORO começou a ser elaborado em 1986, a partir de uma 

iniciativa do governo de Rondônia, que criou um grupo de trabalho formado por técnicos do 

estado com o apoio de técnicos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO) e do Banco Mundial. A concepção inicial do projeto, inicialmente 

denominado POLONOROESTE II, previa um orçamento de aproximadamente US$ 800 

milhões. Embora contemplasse preocupações ambientais e étnicas, particularmente o 
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desmatamento e as questões indígenas, previa investimentos massivos em infraestrutura 

socioeconômica e crédito rural, o que era, na verdade, o foco do projeto. Para o governo de 

Rondônia, o projeto sucessor do POLONOROESTE deveria seguir a mesma concepção, como 

demonstra o governador Jerônimo Santana, ao afirmar que “[...] o PLANAFLORO é um 

redimensionamento das ações dentro do POLONOROESTE. E um POLONOROESTE 

preocupado com o componente ecológico e do meio ambiente, que se constituem no carro-chefe 

do Programa" (SANTANA, 1989, p. 6). 

Por pressões do Banco Mundial e em função de críticas da sociedade civil, o projeto foi 

revisado em 1989, incorporando o manejo dos recursos naturais, a conservação ambiental e a 

redução dos valores para infraestrutura econômica. O orçamento final do projeto foi definido 

em US$ 228.9 milhões, dos quais US$ 167 milhões (73%) oriundos de um empréstimo do 

Banco Mundial. Com essas mudanças, foi aprovado o que, em Rondônia, ficou conhecido como 

Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia (PLANAFLORO), mas, para o Banco Mundial, o 

projeto recebeu o título de "Projeto de Manejo de Recursos Naturais de Rondônia” (Rondônia 

Natural Resources Management Project), expressando melhor a concepção de preservação 

ambiental nele contida (COMAI, 1994; CARVALHO, 1993; MILLIKAN, 1998a). 

No período entre o início da elaboração do PLANAFLORO e sua aprovação, o governo 

de Rondônia comprometeu-se a realizar uma série de medidas visando ao ordenamento 

territorial, à fiscalização ambiental, à proteção de áreas indígenas, a reformas na política 

fundiária do INCRA e à criação de Reservas Extrativistas. De entre os compromissos assumidos 

pelo governo do estado de Rondônia como condição para a implantação do PLANAFLORO 

com apoio financeiro do Banco Mundial, destacam-se a institucionalização do Zoneamento 

Socioeconômico-ecológico (ZSEE) para o estado, sem o qual o financiamento era praticamente 

impossível, pelas dificuldades e pelos custos políticos para o banco. Em decorrência de 

negociações com o Banco Mundial, o governador de Rondônia, Jerônimo Santana, instituiu a 

primeira aproximação do zoneamento por meio do Decreto nº. 3.782 de 14/06/1988, 

posteriormente, normatizado pela Lei Complementar nº 52 de 20/12/1991 (RONDÔNIA, 

1991c), já durante a gestão do governador Osvaldo Piana. 

A primeira aproximação do ZSEE foi elaborada na segunda metade dos anos 1980, com 

grandes limitações de recursos humanos, tecnológicos e financeiros. Além disso, como foi 

elaborada antes da proposta de Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), não incorporou a 

metodologia aí utilizada. A metodologia do ZEE foi desenvolvida pelo governo federal para 

orientar o zoneamento nos estados da Região Amazônica, sob a coordenação da Secretaria de 

Assuntos Estratégicos (SAE). A referida Secretaria definiu as concepções teóricas e 
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metodológicas do zoneamento, em um trabalho que teve a participação, de entre muitos outros 

pesquisadores e gestores, de Bertha Koiffmann Becker e Cláudio Antônio Goncalves Egler. Os 

resultados foram publicados no documento “Detalhamento da Metodologia para Execução do 

Zoneamento Ecológico-Econômico pelos Estados da Amazônia Legal” (SAE/PR, 1996). Nesse 

sentido, o zoneamento de Rondônia foi uma experiência pioneira do gênero no Brasil e por isso 

foi um trabalho limitado nesse aspecto, embora de inegável importância para o estado.  

Destacando a importância do zoneamento, no relatório do Comitê Independente do 

PLANAFLORO (COMAI, 1994), afirma-se que o zoneamento é 

 
[...] um marco, que por si só, pelo seu potencial de mobilização dos segmentos mais 

esclarecidos da sociedade, possivelmente, se constituirá, em qualquer avaliação que 

dele se faça, em seu resultado mais importante, ou seja: a criação de um instrumento 

legal que define os critérios para a ação do homem em relação ao meio ambiente, que 

permite o combate de práticas predatórias, que direciona os investimentos públicos de 

todos os níveis de governo, e que, enfim, estabelece orientações para um 

desenvolvimento sustentável  em termos econômicos e ecológicos para Rondônia 

(COMAI, 1994, p. 2). 

 

Para a elaboração do zoneamento, a equipe técnica apoiou-se em dados, informações e 

mapas existentes sobre os recursos naturais e sobre as características socioeconômicas da 

região. Foram utilizados mapas de trabalho nas escalas de 1:100.000; 1:500.000 e 1:1.000.000, 

com produtos básicos gerados pelo IBGE, pelo INCRA, pela Diretoria de Serviço Geográfico 

do Exército (DSG-ME), pela EMBRAPA e do Projeto RADAMBRASIL (Radar da Amazônia 

Brasil). Do Projeto RADAMBRASIL, utilizaram-se levantamentos dos recursos naturais do 

estado de Rondônia de 1978 e 1979, concentrados em sete grandes temas: geomorfologia, 

geologia, pedologia, vegetação, uso potencial da terra, hidrografia e aptidão agrícola. Foram 

utilizados também os mapas e as informações sobre a situação fundiária do estado, produzidos 

e fornecidos pelo INCRA; os estudos básicos para planejamento agrícola, baseados na aptidão 

agrícola das terras de Rondônia, produzidos pela Secretaria Nacional de Planejamento Agrícola 

do Ministério da Agricultura; o Zoneamento Agrícola do Estado de Rondônia, elaborado pela 

EMBRAPA - Rio de Janeiro, em 1983, tendo como base o levantamento de 

aerorreconhecimento de média intensidade dos solos e avaliação da aptidão agrícola das terras 

do estado de Rondônia, incluindo um sumário indicativo de atividades agrossilvopastoris para 

o estado  (MAGALHÃES, 1988). 

A concepção metodológica da primeira aproximação do Zoneamento Socioeconômico-

Ecológico de Rondônia teve como base os seguintes princípios: 
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Preservar ecossistemas frágeis, únicos ou característicos; sítios de belezas cênicas 

excepcionais; refúgios notáveis da fauna silvestre; amostras de ecossistemas 

representativos da diversidade ecobiológica regional como patrimônio ou banco 

germoplasma e estabelecimento de Unidades de Conservação/Preservação da 

Natureza; 

Uso, em bases conservacionistas, dos recursos naturais renováveis e não renováveis 

(exploração mineral do subsolo ou aluvionar com recomposição das áreas lavradas) 

visando, com a melhor destinação econômica maximizar a produção, via 

aproveitamento integrado das paisagens em Sistemas de Ocupação Ambiental (SOA), 

adequados às condições ecológicas quanto à capacidade da oferta ambiental; 

Ordenamento e exploração florestal via manejo autossustentado, com reposição dos 

estoques explorados e enriquecimento da flora, bem como recuperação de áreas 

degradadas pela ação antrópica, através de Florestas de Rendimento Sustentado e 

Programas de Recuperação de Áreas Degradadas, respectivamente; 

Manutenção da integridade física das áreas indígenas, protegendo as comunidades, 

seus usos e costumes, dos efeitos exógenos; 

Proteção e apoio institucional às comunidades rurais tradicionais (ribeirinhas, 

seringueiros e assemelhados), através de Reservas Extrativistas com ações 

socioeconômicas; 

Promover a integração nacional da região, sob ponto de vista socioeconômico-

ecológico, compatibilizando o Zoneamento Estadual ao Zoneamento da Amazônia, 

especialmente com os Programas de Zoneamento dos estados do Mato Grosso, Acre, 

Amazonas e Pará, em suas aproximações sucessivas; 

Subsidiar o desenvolvimento da 2ª aproximação do Zoneamento Estadual, segundo 

um Programa de Zoneamento contínuo, com sucessivas aproximações, consoante a 

dinâmica do processo socioeconômico-ecológico do Estado, da Região Amazônica e 

do País, conforme a política racional para o setor; 

Contribuir para o acompanhamento da política internacional de Zoneamento, e 

sobretudo, buscar o enquadramento às medidas definidas pelos países do Tratado de 

Cooperação Amazônica, quanto aos Programas de Zoneamento; 

Servir como marco referencial para o estabelecimento de um sistema racional das 

relações entre o homem e a natureza, onde o uso da terra possa promover o bem-estar 

do produtor rural, o progresso e o desenvolvimento regional, sem desiquilíbrios 

ecológicos; 

Orientar a recuperação de áreas degradadas por usos predatórios e/ou medidas de 

conservarão dos recursos naturais renováveis, notadamente aqueles situados em 

regiões de elevado valor econômico (MAGALHÃES, 1988, p. 6-7). 

 

Com base nos princípios anteriormente descritos, foi realizada uma seleção e revisão 

bibliográfica e cartográfica; foram feitos também levantamentos expeditos de campo visando 

retificar e/ou complementar informações, por meio de vistorias em campo e realização de 

entrevistas; e a compilação dos dados e o cruzamento das informações cartográficas através do 

emprego de superposição de mapas usando mesa de luz (MAGALHÃES, 1988). 

Os critérios para o estabelecimento dos contornos definidores das zonas 

fundamentaram-se nos parâmetros físicos, mas, principalmente, no uso e na ocupação do espaço 

geográfico existente. Assim, consideraram-se a intensidade da ação antrópica, a concentração 

dos projetos de colonização e agropecuários, a densidade demográfica e pressão sobre a terra, 

a infraestrutura social e econômica existente, o uso dos solos a sua capacidade potencial, além 

dos acidentes geográficos e demais toponímias preponderantes. Com base nessas informações, 

foram definidas as zonas, levando em conta as áreas com características semelhantes, 
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observadas através da superposição de mapas sobre mesa de luz (MAGALHÃES, 1988). O 

resultado foi a definição de seis zonas, conforme apresentado no mapa e no quadro a seguir.  

 

Figura 6 - Mapa do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico do Estado de Rondônia – 1988 

 

     Fonte: Rondônia (2001b, p. 59) 

 

Quadro 5 - Divisão territorial de acordo com a Primeira Aproximação do Zoneamento 

Socioeconômico-Ecológico do Estado de Rondônia (ZSEE) (1998) 
Zona Destinação Finalidade Área do Estado (%) 

1 Intensificação da Exploração 

Agropecuária 

Ordenamento e recuperação das atividades 

agrícolas, pecuárias e agroflorestais 

 

27,99 

2 Pequenos produtores em 

coletividade 

Recuperação e desenvolvimento da atividade 

agropecuária e de agricultura consorciada 

com culturas permanentes 

 

13,63 

3 Ribeirinha Aproveitamento de várzeas e terras firmes 

marginais aos rios, desenvolvendo atividades 

agroflorestais e pesqueiras 

 

2,66 

4 Extrativista Ordenamento e desenvolvimento do 

extrativismo vegetal de castanha, gomas 

óleos, frutos e raízes exploráveis 

 

15,81 

5 Manejo Florestal Importante potencial madeireiro para extração 

em escala comercial 

11,00 

6 Conservação e Preservação Garantir a manutenção dos ecossistemas e o 

equilíbrio ecológico 

28,91 

Fonte: Rondônia (2010); Millikan (1998a) 



159 
 

 

 

A falta de levantamentos de campo para complementar os dados secundários 

comprometeu a qualidade técnica dos trabalhos da primeira aproximação. Outro aspecto 

negativo do trabalho foi a falta de discussão com a sociedade. O governo de Rondônia e o Banco 

Mundial sempre trataram o trabalho do zoneamento como eminentemente técnico e, sendo 

assim, não viabilizaram a participação da sociedade para solucionar eventuais conflitos e 

estabelecer consensos sobre a destinação de espaços territoriais. Aparentemente, segundo 

Millikan (1998b), a sociedade não foi envolvida na discussão públicas sobre o zoneamento pelo 

receio, por parte do governo do estado e do Banco Mundial, de que políticos e empresários 

locais pudessem inviabilizá-lo e, consequentemente, inviabilizar o empréstimo do Banco para 

o PLANAFLORO. Esse foi um grande problema para que o zoneamento fosse aceito por toda 

a sociedade: compreender sua elaboração e aprovação como essencialmente técnicas e, uma 

vez transformado em Lei, a obrigação de que todos obedecessem a suas diretrizes. Não foi, de 

fato, o que ocorreu, pois, como afirmam Bertha Becker e Cláudio Egler (BRASIL, 1996), sobre 

a capacidade técnica para implantar e gerir o ZEE,  

 
antes de construir capacidades efetivas para o uso das tecnologias avançadas, e para 

legislar, é necessário alcançar um consenso mínimo sobre o processo, e sobre as 

instituições e pessoas a serem nele engajadas. O conceito biofísico do ZEE deve ser 

superado, incluindo dados socioeconômicos e suas relações com os incentivos para 

induzir as opções; não existe um único uso ótimo da terra, nem a tecnologia sozinha 

é capaz de identificá-lo; a regularização da propriedade da terra é essencial sob risco 

do ZEE acentuar os conflitos regionais e deve ser negociada; um processo de 

regulação baseado somente em legislação restritiva não tem condições de funcionar. 

Ademais, em associação com o ZEE, devem ser fortalecidas as atividades de 

monitoramento e fiscalização, representando um desafio extra tendo em vista o 

tamanho dos estados, a dispersão das atividades e a fraqueza e falta de integração das 

instituições ambientais (BRASIL, 1996, p. 16). 

 

Ocorreram apenas dois seminários para discutir as versões preliminares da primeira 

aproximação do ZSEE de Rondônia: a primeira, em Porto Velho, em setembro de 1987, e a 

segunda, em Brasília, em maio de 1988. Em ambos, os participantes eram, fundamentalmente, 

técnicos de órgãos governamentais (estaduais e federais), pesquisadores, consultores e técnicos 

do Banco Mundial. Nesses eventos, os participantes apresentaram sugestões para ajustar as 

versões do trabalho apresentado, cujas proposições aprovadas foram incorporadas aos 

documentos finais (MAGALHÃES, 1988). Apesar da preocupação do governo do estado e do 

Banco Mundial com relação a possíveis pressões por parte da sociedade ao trabalho do 

zoneamento, a equipe técnica foi pressionada para incluir determinadas propostas. Segundo 

Brent Millikan (1988b), 
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por um lado, havia pressões políticas locais sobre a equipe técnica para maximizar as 

áreas destinadas a zonas agropecuárias, mesmo que fossem de baixa aptidão agrícola 

e ainda sem impactos da expansão da fronteira pioneira. Por outro, existiam pressões, 

oriundas principalmente de técnicos do Banco Mundial, no sentido de ampliar áreas 

destinadas a usos alternativos de conservação e manejo ambiental (até em algumas 

áreas ocupadas por pequenos agricultores) (MILLIKAN, 1988b, p. 65-66). 

 

Em função das limitações de recursos humanos, tecnológicos, financeiros e de 

problemas na metodologia, associadas à falta de discussão com a sociedade, a primeira 

aproximação do zoneamento apresentou uma série de problemas técnicos e políticos, que 

dificultaram sua implementação. Em termos gerais, na definição das zonas, segundo Millikan 

(1998a), a equipe técnica tratou áreas heterogêneas quanto aos aspectos ambientais, econômicos 

e socioculturais como se fossem áreas homogêneas, bem como “[...]prevaleceu uma visão 

‘utilitária’ dos recursos naturais, priorizando atividades agropecuárias e madeireiras, em 

detrimento de uma abordagem mais equilibrada (ou ‘holística’) sobre as paisagens e populações 

locais” (MILLIKAN, 1998b, p. 66). Uma série de outros problemas foram detectados, como, 

por exemplo: 

 
[...] diversas áreas ocupadas por seringueiros foram incluídas indevidamente em zonas 

agropecuárias, como no Rio São Pedro (Pimenta Bueno) e na região de Machadinho 

d'Oeste (Gleba 04). Por outro lado, houve erros de inclusão indevida de áreas 

ocupadas por pequenos agricultores em zonas de proteção ambiental. O exemplo mais 

conhecido desse problema foi a inclusão na zona 04 (extrativismo vegetal) de parte 

do eixo da rodovia BR-429 (Presidente Medici-Costa Marques) onde o INCRA já 

havia criado um projeto de assentamento (PA Bom Princípio) e promovido a 

regularização fundiária de posseiros, a partir do início dos anos 80.  

Por fim, é importante salientar que o mapa da primeira aproximação do ZSEE de 

Rondônia não contemplou a inclusão e/ou recomendações específicas para: i) zonas 

de produção mineral (garimpos, mineração empresarial, etc.), ii) áreas de entorno de 

unidades de conservação ("zonas tampão") e iii) o zoneamento de áreas urbanas, onde 

reside a maioria da população do estado (MILLIKAN, 1998b, p. 66). 

 

Com relação aos problemas técnicos apresentados, como os que foram apontados 

anteriormente, a própria proposta da primeira aproximação já indicava a necessidade da 

realização da segunda aproximação, com recursos do PLANAFLORO, apresentando como 

justificativa as mudanças da realidade socioeconômica, tendo em vista sua dinâmica, e a 

necessidade da realização de maior detalhamento dos estudos temáticos, como pode ser visto 

na passagem a seguir: 

 
Como zoneamento ambiental reflete a realidade de um dado momento e a dinâmica 

social, econômica e tecnológica são responsáveis por alterações constantes, quanto à 

forma e uso dos recursos naturais, as versões representativas dos zoneamentos devem 

ser periodicamente revistas. Por isto, com o fim de redirecionar a atual verso do 

zoneamento estadual aos novos rumos socioeconômicos e culturais, adequando-a 

convenientemente ao progresso tecnológico, aumentando o nível de detalhamento das 
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informações temáticas, está em pauta a sua segunda aproximação a ser desenvolvida 

no contexto do PLANAFLORO (MAGALHÃES, 1988, p. 19). 

 

A preocupação da equipe técnica que elaborou a primeira aproximação do zoneamento 

está em consonância com o que propõem Bertha Becker e Cláudio Egler (BRASIL, 1996), 

quando afirmam que   

 
o ZEE portanto, não é um fim em si, nem mera divisão física, e tampouco visa criar 

zonas homogêneas e estáticas cristalizadas em mapas. Trata-se sim, de um 

instrumento técnico e político do planejamento das diferenças, segundo critérios de 

sustentabilidade, de absorção de conflitos, e de temporalidade, que lhe atribuem o 

caráter de processo dinâmico, que deve ser periodicamente revisto e atualizado, capaz 

de agilizar a passagem para o novo padrão de desenvolvimento (BRASIL, 1996, p. 8). 

 

Apesar das limitações e dos problemas apontados, a primeira aproximação do 

zoneamento foi de fundamental importância para a discussão e implantação de políticas 

públicas visando ao desenvolvimento sustentável em Rondônia. Além de ter servido como base 

para o planejamento das ações previstas no PLANAFLORO, o zoneamento também indicou as 

áreas para a criação das unidades de conservação, que, junto com as áreas indígenas, contribuem 

para a manutenção das condições de vida material e cultural das comunidades indígenas e 

tradicionais e servem como mecanismo de preservação ambiental, pois as atividades 

desenvolvidas por essas comunidades são de baixo impacto, principalmente com relação ao 

desmatamento. Dessa maneira, a concepção teórica do desenvolvimento sustentável em 

Rondônia se constituía, operacionalmente, na proposta de ordenamento da ocupação econômica 

e social do espaço territorial de Rondônia (zoneamento). Ela previa restrição de uso para o 

desenvolvimento de atividades econômicas em áreas de vulnerabilidade ambiental, 

principalmente vulnerabilidade à erosão, ou em áreas destinadas à conservação dos recursos 

naturais, com possibilidade de utilização sob manejo sustentável. Outras medidas de políticas 

públicas incluíam criação de unidades de conservação e demarcação de terras indígenas. Nessa 

perspectiva, o PLANAFLORO seria implantado para concretizar todas essas políticas.  Na visão 

de Carvalho (1993):  

 
[...] o Governo Estadual, com a aprovação da Assembleia Legislativa e o respaldo do 

Judiciário, determinaria o modelo de desenvolvimento econômico e social do Estado 

de Rondônia, e no âmago desse modelo estabeleceria os critérios locacionais dos 

investimentos tendo em vista a oferta dos recursos naturais (CARVALHO, 1993, p. 

8).  

 

A preocupação maior dos técnicos e diretores do Banco Mundial era conter o 

desmatamento, como fica claro no Relatório nº 8073 – BR (BANCO MUNDIAL, 1992, p. 9), 

onde consta que “o impacto mais importante do projeto será a redução significativa na taxa de 
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destruição do remanescente da floresta tropical do Estado de Rondônia”. A preocupação do 

banco justifica-se, como indicam os dados apresentados no quadro a seguir, que mostra a 

evolução do desmatamento em Rondônia. Demonstra-se claramente que o crescimento das 

taxas ocorre acompanhando o processo de ocupação decorrente da colonização agrícola, como 

já mencionado neste trabalho, quando as taxas geométricas de crescimento anual da 

populacional apresentam um intenso crescimento, tanto na década de 1970 como na de 1980, 

com valores de aumento na população do estado da ordem de 15 % e de 7,5 %, respectivamente 

(RONDÔNIA, 1999a). 

 

       Quadro 6 - Percentual de desmatamento acumulado em relação ao território do estado 

Ano % Ano % 

1968 0,5 1992 15,45 

1970 0,9 1993 16,69 

1978 1,76 1994 18,88 

1988 12,57 1995 20,40 

1989 13,32 1996 21,58 

1990 14,04 1997 22,43 

1991 14,50 1998 23,22 

   Fonte: Magalhães (1988); Rondônia (1999e) 

 

O fato é que a área desmatada do território do estado passou de 0,5%, em 1968, para 

23,22% em 1998. Além do crescimento da população, vários outros fatores contribuíram com 

o desmatamento na Amazônia e em Rondônia. De entre eles, Fearnside (1989) destaca a 

inflação, que torna os investimentos na compra de terras e na criação de gado bovino uma forma 

de proteção contra a desvalorização da moeda; os baixos preços da terra na região; a 

concentração da posse da terra, deslocando os posseiros e pequenos proprietários para as áreas 

de fronteira; a construção de infraestrutura; o uso da terra para fins especulativos, em que o 

desmatamento contribui para garantir o direito de posse e para elevar o valor da terra; o acesso 

a crédito subsidiado e a baixa produtividade da produção agrícola.  Além desses aspectos, 

Fearnside (1999) aponta as mudanças macroeconômicas como um dos fatores que contribuem 

com o desmatamento, uma vez que ele acompanha a expansão ou retração da economia.   

Para o Banco Mundial, “outro importante benefício do projeto [PLANAFLORO] 

incluiria o alívio da pobreza e melhoria da saúde e bem-estar dos beneficiários rurais, proteção 

das terras indígenas, prevenção do esgotamento do solo e erosão e preservação dos ecossistemas 

e biodiversidades naturais” (BANCO MUNDIAL, 1992a, p. 9). 

Coerente com esses objetivos estratégicos, foi previsto no PLANAFLORO que seriam 

beneficiados entre 5.000 e 6.000 índios e 2400 famílias de seringueiros, através do componente 
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do projeto Conservação, Manejo e Proteção Ambiental; e 52.000 famílias de agricultores de 

baixa renda, residentes nas zonas 1 e 2 do zoneamento, onde se localizam os melhores solos, 

com aptidão, portanto, para o desenvolvimento de uma agricultura sustentável. Esses 

agricultores beneficiar-se-iam diretamente através do componente agroflorestal, além se 

beneficiarem com a melhoria de infraestrutura socioeconômica e de serviços, outro componente 

do projeto. As ações destinadas a impedir o desmatamento e a degradação de base dos recursos 

naturais do estado e a biodiversidade genética beneficiariam as futuras gerações (BANCO 

MUNDIAL, 1992a). 

Várias ações foram previstas no PLANAFLORO, entre elas, a elaboração da segunda 

aproximação do ZSEE, a criação de reservas extrativistas e outras unidades de conservação, 

incluindo manejo dessas unidades, manejo florestal para exploração de madeiras, implantação 

de sistemas agroflorestais entre pequenos agricultores, proteção ambiental, apoio às 

comunidades indígenas, além de infraestrutura e serviços básicos (estradas, saúde, educação, 

dentre outros) em áreas ocupadas por pequenos produtores rurais (BANCO MUNDIAL, 

1992a). A composição inicial do PLANAFLORO, aprovado em 1992, continha quatro 

componentes básicos, distribuídos da forma apresentada quadro a seguir. 

 

         Quadro 7 - Componentes, objetos e valores do PLANAFLORO (1992) 

COMPONENTE OBJETO VALOR 

(milhões US$) 

% 

Conservação, Manejo e 

Proteção Ambiental 

Zoneamento socioeconômico-ecológico; mapeamento e 

regularização fundiária; estabelecimento e manejo de 

unidades de conservação; proteção ambiental; manejo 

florestal; reservas extrativistas; apoio às comunidades 

indígenas; e fortalecimento institucional, assistência 

técnica e estudos 

 

 

64,8 

 

 

28 

Desenvolvimento 

Agroflorestal 

Pesquisa agroflorestal, extensão rural, crédito rural e 

suprimentos de insumos 

81,4 36 

Infraestrutura 

Socioeconômica e 

Serviços 

Apoio a atividades de saúde, educação e suprimento de 

água; investimentos em transporte rodoviário e fluvial 

 

71,5 

 

31 

Administração do 

Projeto, Monitoria, 

Avaliação e Assistência 

Técnica 

Contratação anual de um Comitê de Avaliação 

Independente; fortalecimento de uma unidade de 

coordenação do programa no governo estadual; consultoria 

e assistência técnica  

 

11,2 

 

5 

Total  228,9 100 

Fonte: Banco Mundial (1992a); Smeraldi e Millikan (1997) 

 

O PLANAFLORO só foi aprovado em março de 1992, no entanto, algumas ações 

previstas no projeto foram desenvolvidas antes mesmo dessa data, como a primeira 

aproximação do zoneamento. Algumas dessas ações foram acordadas no Protocolo de 
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Entendimento, como é o caso da instituição do Conselho Deliberativo do PLANAFLORO, que 

tinha participação da sociedade civil garantida no Decreto n° 5407, de 09 de dezembro de 1991, 

bem como a criação de algumas unidades de conservação. Durante a assinatura do Protocolo 

de Entendimento, o governador Osvaldo Piana, em seu discurso, falou que o PLANAFLORO 

era um projeto de interesse comum do Estado e da sociedade, de forma a “[...] resgatar o 

desenvolvimento de Rondônia, com pressupostos de sustentabilidade, justiça social e 

participação democrática” (PIANA, 1991a, p. 4). Em sua fala, Piana destacou ainda que 

 
[...] há a necessidade da cogestão administrativa para que se reduza a possibilidade de 

erros. Quando assumi, um dos primeiros atos foi determinar à SEPLAN a busca da 

retomada de negociações em torno do Planafloro. Nunca me considerei dono da 

verdade, porque considero fundamental o trabalho em equipe, daí a busca do 

entendimento com todos os segmentos diferentes, para que do debate mais amplo se 

pudesse ter soluções melhores e mais próximas daquilo que desejam nossas 

comunidades. O que estamos agora assinando não ficará apenas nas intenções e no 

papel, daí haver necessidade de que estejamos juntos neste programa, isentos de 

paixões, para que, como destacou o Ailton Krenak, se busquem os espaços para 

reduzir a dívida social que temos com nossa gente (PIANA, 1991a, p. 4). 

 

Ailton Krenak, representante da UNI, ressaltou, na ocasião, que, para a viabilização do 

documento assinado, "é preciso o empenho de todos e que se tenha a capacidade crítica e a 

consciência necessária para reconhecer erros e redirecionar o que vem sendo feito" (KRENAK, 

1991, p. 4). 

Esse ato marcou a presença formal e paritária da sociedade civil nas instâncias do 

PLANAFLORO, que ficou responsável pelo planejamento, monitoria e avaliação do projeto. 

Ficou acordado que as instituições da sociedade civil participariam das instâncias: o Conselho 

Deliberativo do PLANAFLORO (CDPLANAFLORO), órgão superior de decisão do projeto; 

Comissões Normativas de Programa (CNPs), colegiado técnico responsável pela normatização 

e pelo planejamento de atividades do PLANAFLORO; Comitê de Avaliação Independente 

(COMAI), organismo de auditoria do projeto, tendo a participação da sociedade civil, sendo 

responsável por indicar a necessidade de correções na execução do projeto, por meio de um 

relatório anual (FRIENDS OF THE EARTH & OXFAM, 1997). A participação da sociedade 

civil nessas instâncias de deliberação sintetizava a disputa pelo poder de participar na gestão 

das políticas públicas desenvolvidas pelo Estado. Como afirma Demo (2001, p. 59), a “[...] 

sociedade civil se contrapõe ao Estado no sentido da organização do poder. É o não Estado em 

confronto com o Estado, acrescidas as funções de o manter e controlar”. Nesse sentido, a 

participação da sociedade é uma disputa: 
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Quem acredita em participação, estabelece uma disputa com o poder. Trata-se de 

reduzir a repressão e não de montar a quimera de um mundo naturalmente 

participativo. Assim, para realizar participação, é preciso encarar o poder de frente, 

partir dele, e, então, abrir os espaços de participação, numa construção arduamente 

levantada, centímetro por centímetro, para que também não se recue nenhum 

centímetro (DEMO, 2009, p. 20). 

 

Compartilhando esse entendimento, Carvalho (2000) afirma que, 

 

em qualquer sociedade a participação social nas políticas e ou projetos públicos é uma 

conquista.  Como o que está em jogo na participação social é o poder de conceber e 

de fazer, logo poder político enquanto capacidade de governar, o seu 

compartilhamento só se efetua pela disputa mais ou menos conflituosa dependendo 

da correlação de forças políticas ideológicas presentes em cada conjuntura 

(CARVALHO, 2002, p. 11). 

 

Partindo dessa compreensão, Carvalho (2002) considera que os organismos da 

sociedade civil disputaram o compartilhamento do poder de participar da gestão do 

PLANAFLORO. Esse compartilhamento ocorreu por meio da participação dos órgãos 

colegiado do PLANAFLORO, na Comissão Estadual de Zoneamento e no gerenciamento do 

Programa de Apoio às Iniciativa Comunitárias (PAIC), um componente do PLANAFLORO.  

Em dezembro de 1991, o governador Osvaldo Piana assinou 28 decretos de interdição 

para a criação de reservas extrativistas e florestais, em decorrência de exigências do Banco 

Mundial e do compromisso assumido no Protocolo de Entendimento. Durante o evento de 

assinatura dos decretos, o governador afirmou: “Começa a implantação de uma nova filosofia 

de modelo econômico para Rondônia” (PIANA, 1991b, p. 4).  

As áreas interditadas para a criação das reservas foram as seguintes: Pedras Negras 

(municípios de Costa Marques e Alta floresta com 189.875 hectares), Rio Candeias (Porto 

Velho, com 491.593 hectares), Rio Cautário (Costa Marques e Guajará-Mirim, com 158.625 

hectares), Rio São Domingos (São Miguel do Guaporé e Costa Marques com 267.375) Pacaás 

Novos (Guajará-Mirim com 366.406 hectares), Rio Guaporé (Costa Marques e São Miguel com 

300.554 hectares), Laranjeiras (Cerejeiras com 30 mil hectares), Rio São Pedro (Pimenta Bueno 

com 59.792 hectares) e Baixo Rio São Miguel em Costa Marques com 51.840 hectares. Essas 

são as reservas extrativistas interditadas. Além disso, foram assinados mais 19 decretos que 

interditaram reservas florestais em blocos no município de Machadinho, em um total de 68.117 

hectares (O Estadão, 1991, p. 4). 

Na solenidade de assinatura do decreto de interdição, estiveram presentes representantes 

das seguintes ONG's: Articulação Central dos Povos Indígenas de Rondônia (APIR), Conselho 

Nacional dos Seringueiros (CNS), Instituto de Estudos Amazônicos (IEA), Ação Ecológica 
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Vale do Guaporé (ECOPORÉ), Instituto de Pré-História, Antropologia e Ecologia (IPHAE), 

Proteção Ambiental Cacoalense (PACA), Instituto de Pesquisa em Defesa da Identidade 

Amazônica (INDIA), Associação de Preservação e Recuperação das Áreas Indígenas 

(APARAÍ), Organização dos Seringueiros de Rondônia (OSR), Departamento Estadual de 

Trabalhadores Rurais (FETAGRO), Comissão Pastoral da Terra (CPT) e Conselho Indigenista 

Missionário (CIMI) (O Estadão, 1991, p. 4). 

Em discurso representando as ONGs, Maria Aparecida Vieira Albano destacou o 

posicionamento inédito do governo de Rondônia, ao resgatar o desenvolvimento do estado, 

tendo como pressupostos a sustentabilidade, a justiça social e a participação democrática. Ela 

lembrou o Protocolo de Entendimento sobre o PLANAFLORO, assinado entre o governo e as 

ONG's, que garantiu a participação das entidades da sociedade civil no plano de 

desenvolvimento sustentável, que representa o novo modelo de exploração econômica do 

estado e prevê a implantação de medidas emergenciais para cumprir as metas do 

PLANAFLORO. Uma dessas medidas era exatamente a proibição definitiva de atividades 

predatórias em áreas ocupadas por seringueiros e ribeirinhos (ALBANO, 1991). Conforme 

Albano, 

 
[...] o governo está dando um passo inédito na história de Rondônia, no sentido de 

garantir o direito a milhares de famílias de trabalhadores extrativistas que têm 

contribuído para o desenvolvimento da Amazônia e do Brasil, utilizando as riquezas 

da floresta sem devastar a natureza. Nas últimas décadas, os seringueiros de Rondônia 

foram vítimas de um modelo de ocupação predatória, que negou a importância das 

populações tradicionais existentes e as suas características ecológicas. A contribuição 

dos seringueiros, como agentes do desenvolvimento sustentável não mais será baseada 

na manutenção do antigo sistema de exploração dos trabalhadores extrativistas nem 

na dependência exclusiva da borracha. Eles propõem novas formas de organização 

comunitária e a utilização diversificada das riquezas da floresta, sob regime de manejo 

sustentável (ALBANO, 1991, p. 4). 

 

Após a solenidade de assinatura dos decretos, ocorreu uma reunião de trabalho entre o 

governo e representantes das ONG's para discutir o modelo de operacionalização do 

PLANAFLORO, tendo ficado claro que ele não deveria seguir o mesmo modelo do 

POLONOROESTE, que, na opinião da maioria, apresentou mais erros que acertos (O 

ESTADÃO, 1991, p 4). 

O PLANAFLORO gerou muitas expectativas, tanto por parte do governo quanto por 

pare da sociedade rondoniense. Sua aprovação foi vista pelo governo do estado como muito 

importante para  o desenvolvimento de Rondônia, como destacou o governador Osvaldo Piana, 

em uma entrevista concedida ao jornal “O Estadão”, em 03 de abril de 1992, quando afirmou 

que, além dos investimentos em infraestrutura, o PLANAFLORO “[...] vai proteger a 
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diversidade biológica do Estado, estendendo as ações em benefício de cinco mil indígenas, 52 

mil famílias de pequenos produtores rurais, 900 famílias de pescadores e cerca de 2,4 mil 

famílias de seringueiros” (PIANA, 1992, p. 4). 

As entidades não governamentais ligadas às questões da terra, da ecologia e dos índios 

de Rondônia esperavam que o projeto beneficiasse os menos favorecidos. O coordenador do 

CIMI, José Bassegio, lembrou que de um total de 22 áreas indígenas localizadas em Rondônia 

apenas cinco estavam demarcadas e oito delas já tinham sido delimitadas. José Bassegio 

afirmou que a aprovação do PLANAFLORO "[...] é mais uma esperança para os índios, que 

foram praticamente abandonados pela FUNAI depois que o presidente Fernando Collor 

assumiu o poder" (BASSÉGIO, 1992, p. 9). Para ele, “é grande a expectativa que o governo 

finalmente retire da área dos Uru-Eu-Wau-Wau, os milhares de garimpeiros e madeireiros que 

invadiram o território indígena, sem que a FUNAI tome atitudes firmes para evitar as invasões” 

(BASSEGIO, 1992, p. 9). 

Apesar da expectativa e da validade da concepção geral do PLANAFLORO, o início de 

sua execução evidenciou alguns problemas.  O excesso de gastos com a máquina estatal, o 

descompasso entre os gastos com infraestrutura e a área ambiental e os conflitos políticos entre 

os órgãos públicos executores das políticas eram os principais, como pode-se observar na 

passagem seguinte: 

 

Um excesso de gastos em ‘fortalecimento’ da máquina governamental (veículos, 

prédios, diárias, etc.) e obras de infraestrutura (especialmente estradas rurais) 

desrespeitando as normas do Banco sobre o pari-passu de gastos entre os diversos 

componentes do PLANAFLORO. 

O fraco desempenho de atividades voltadas para a conservação ambiental e o 

desenvolvimento comunitário (zoneamento socioeconômico-ecológico, unidades de 

conservação, Reservas Extrativistas, manejo florestal, proteção ambiental, 

desenvolvimento agroflorestal) em conjunto com o agravamento de problemas 

socioambientais (desmatamento acelerado, conflitos pela terra, utilização 

insustentável de recursos naturais, aumento da pobreza rural, etc.).  

A existência de sérias contradições nas políticas públicas relacionadas ao 

PLANAFLORO perante as diretrizes do desenvolvimento sustentável (p.ex. política 

fundiária, política agrícola, política de transportes, licenciamento ambiental, etc.) 

(SMERALDI; MILLIKAN, 1997, p. 14). 

 

Em função dos problemas apresentados na execução do projeto, as ONGs enviaram 

vários documentos aos representantes do Banco Mundial e fizeram várias denúncias sobre a 

situação. Aqui destacam-se dois desses documentos: uma carta enviada pelo fórum das ONGs 

ao presidente e aos diretores executivos do Banco Mundial, em junho de 1994, e o pedido de 



168 
 

 

investigação apresentado ao Painel de Inspeção8 do Banco Mundial, feito em 1995.  Na carta, 

o fórum das ONGs solicitou a suspensão dos desembolsos do PLANAFLORO, para que fossem 

solucionadas uma série de irregularidades, de entre as quais, destacaram-se as seguintes: 

 

 ineficácia do sistema de planejamento, monitoria e avaliação do programa, 

especialmente em relação à participação dos beneficiários; 

 ausência de medidas jurídicas e institucionais, por parte do Governo de Rondônia, 

para implantar efetivamente o zoneamento socioeconômico-ecológico e as unidades 

estaduais de conservação; 

 incompatibilidade da política fundiária do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA) em relação ao zoneamento socioeconômico-ecológico e 

à legislação ambiental federal, nas atividades de criação de projetos de assentamento 

e regularização fundiária; 

 graves irregularidades nos serviços de demarcação de unidades estaduais de 

conservação contratados pelo Instituto de Terras e Colonização de Rondônia 

(ITERON), que apresentavam, inclusive, a redução ilegal de perímetros;   

 incoerências no sistema de licenciamento ambiental de forma a facilitar atos de 

degradação ambiental, inclusive a retirada ilegal de madeira de áreas indígenas e 

outras unidades de conservação;  

 ineficácia do sistema de fiscalização e proteção ambiental, especialmente em função 

da intervenção de grupos políticos e econômicos na atuação de órgãos ambientais; 

 ausência de medidas concretas para implantar o subcomponente de apoio às 

comunidades indígenas nas atividades relacionadas à demarcação, índios isolados, 

fiscalização e saúde indígena;  

 incompatibilidade entre os atuais programas estatuais e federais de investimentos, 

inclusive os de crédito rural e incentivos fiscais, e os objetivos do PLANAFLORO 

e do zoneamento socioeconômico-ecológico;  

 falta de coerência das políticas agrícolas do Governo de Rondônia, em relação às 

propostas de desenvolvimento agroflorestal do PLANAFLORO  (SMERALDI; 

MILLIKAN, 1997, p. 15-16). 

 

Como os problemas na gestão do projeto continuaram, em junho de 1995, o fórum das 

ONGs e movimentos sociais de Rondônia, juntamente com a ONG Amigos da Terra – 

Programa Amazônia, apresentou um pedido de investigação sobre o PLANAFLORO ao Painel 

de Inspeção do Banco Mundial. Esse pedido de investigação, segundo Carvalho (1996), ocorreu 

pela insensatez do governo de Rondônia e pelas infrutíferas mediações burocráticas do Banco 

Mundial e do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) diante dos problemas na 

implantação do PLANAFLORO. As principais irregularidades apontadas no documento 

encaminhado ao Painel de Inspeção do Banco Mundial foram: 

 

 Não cumprimento da implementação de reformas em políticas públicas e realização 

de convênios entre órgãos executores do PLANAFLORO, especialmente em relação 

às áreas de política fundiária, licenciamento ambiental, institucionalização do 

zoneamento sócio-econômico-ecológico, unidades estaduais de conservação e 

                                                             
8 O Painel de Inspeção é um órgão independente estabelecido pelos Diretores Executivos do Banco Mundial 

em 1994. A função do Painel é conduzir investigações independentes e apresentar recomendações para os 

diretores executivos do Banco com relação a seus projetos de financiamento (FÓRUM DAS ONGs E 

MOVIMENTOS SOCIAIS & FRIENDS OF THE EARTH, 1995). 
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políticas de investimentos e incentivos fiscais; em particular, foi denunciado como o 

Banco Mundial vem desrespeitando suas próprias normas sobre Política Florestal e 

Áreas de Vida Silvestre. Isso evidencia-se, por exemplo, pela falta de assinatura, até 

a presente data, de um convênio entre o INCRA e o Governo de Rondônia para 

definição de políticas de regularização de terras, o que vem ocasionando a ocupação 

desordenada do espaço e a utilização indiscriminada de recursos naturais em 

Rondônia; como prova, foram levantados inúmeros casos de assentamento de colonos 

em unidades de conservação realizados pelo INCRA, subtraindo centenas de milhares 

de hectares legalmente destinados ao extrativismo vegetal das populações locais. 

Também foram levantados vários casos de utilização de declarações de posse 

expedidas irregularmente para cometer outras infrações, como a concessão de 

autorizações de desmatamento e queimada em áreas protegidas; 

 Falta de uma atitude adequada por parte do Banco Mundial, conforme previsto pelas 

suas regras operacionais, em relação às enormes deficiências de capacidade técnica e 

instrumentalização dos órgãos executores do PLANAFLORO, incluindo vários 

organismos estaduais e federais;  

 Nas atividades de supervisão, tem faltado a cobrança do Banco Mundial do 

cumprimento, por parte dos órgãos governamentais, daquelas ações previstas em 

diversos documentos vinculantes, o que constitui um claro desrespeito à norma do 

Banco relativa à Supervisão de Projetos; também, foram omitidas dos diretores 

executivos e aos níveis superiores do Banco informações sobre desvios e 

irregularidades e foram violadas as rigorosas normas para a elaboração de relatórios 

internos; 

 A falta de orientação e cobranças, por parte do Banco Mundial, das atividades de 

monitoramento e avaliação previstas nos documentos oficiais do PLANAFLORO, em 

contraste com a determinação da norma relativa a Monitoramento e Avaliação de 

Projetos, assim como o total desrespeito aos mecanismos previstos nas Diretrizes 

sobre Suspensão dos Desembolsos, cujo conteúdo foi ignorado ao longo da 

implementação do PLANAFLORO;  

  As dificuldades de se garantir, internamente ao Banco Mundial, um fluxo de 

informações atualizadas e confiáveis sobre o andamento do PLANAFLORO, entre o 

pessoal de operações e os Diretores Executivos, em desacordo ao que prevê a norma 

sobre Supervisão e outros procedimentos internos; 

 As graves violações, por parte do Banco Mundial, das rigorosas diretrizes 

operacionais que regulam a elaboração e implementação do componente de "Apoio 

às Comunidades Indígenas" do PLANAFLORO. Destaca-se a falta de cumprimento 

de ações previstas nos contratos em relação à demarcação de terras indígenas, a falta 

de alocação de recursos suficientes para a execução das atividades inicialmente 

previstas no PLANAFLORO (aviventação e demarcação de terras indígenas, saúde 

indígena) e o fato de outras demandas da população, relacionadas com educação e 

projetos econômicos, terem sido ignoradas;  

 O desrespeito, pelo Banco Mundial, de suas próprias regras com relação às atividades 

de licitação realizadas pelo Governo de Rondônia, conforme norma própria sobre 

Licitação, bem como a falta de uma auditoria independente dos gastos anuais do 

PLANAFLORO, conforme previsto nos acordos contratuais do Projeto;  

 As falhas do Banco Mundial no que se refere à adoção de medidas para garantir a 

participação efetiva da sociedade civil no PLANAFLORO, conforme sua própria 

norma relativa ao Envolvimento de ONGs; 

 As falhas na implementação dos programas de investimentos e de mídia previstos pelo 

PLANAFLORO, o que resultou, por exemplo, na abertura de estradas em unidades de 

conservação, sem respeitar o zoneamento ecológico-econômico, e em atividades de 

comunicação que estimularam abertamente a migração para Rondônia, contrariando 

o previsto pelo projeto. Também foram levantados casos de créditos do Banco da 

Amazônia, através do Fundo Constitucional do Norte, para inúmeros projetos no setor 

pecuário, alguns dos quais em propriedades tituladas irregularmente (FÓRUM DAS 

ONGs E MOVIMENTOS SOCIAIS & FRIENDS OF THE EARTH, 1995, p. 5). 

 

Formalmente o pedido de investigação não foi aceito pelo Banco Mundial. Embora esse 

pedido tenha sido analisado pelo Painel de Inspeção, as alegações tenham sido consideradas 
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procedentes e tendo sido recomendado aos diretores executivos do Banco que autorizassem 

uma investigação completa do PLANAFLORO, em agosto de 1995, isso não ocorreu. Os 

diretores do Banco solicitaram maiores informações do Painel de Inspeção.  Em janeiro de 

1996, a diretoria executiva do Banco Mundial decidiu não aprovar a investigação formal sobre 

o PLANAFLORO (FÓRUM DAS ONGs E MOVIMENTOS SOCIAIS & FRIENDS OF THE 

EARTH, 1995). 

O Banco Mundial não autorizou a investigação, mas o projeto foi objeto de uma 

Avaliação de Meio Termo, em 1996. Embora tenha criticado a gestão do PLANAFLORO, a 

missão do Banco Mundial recomendou sua continuação, mediante uma reformulação que 

mantivesse coerência com os princípios e objetivos iniciais, mas atendesse às solicitações do 

governo de Rondônia, quanto à pavimentação de estradas, e das ONGs, criando o componente 

Programa de Apoio às Iniciativas Comunitárias (PAIC). 

O modelo de gestão inicial do PLANAFLORO consistia em executar as ações previstas 

em seus componentes e subcomponentes alocando os recursos nos organismos da administração 

direta e indireta dos governos federal e estadual, denominados órgãos executores. Essa 

concepção prevaleceu até o final de 1994, quando, por indicação das organizações da sociedade 

civil, que questionava a dificuldade para os recursos chegarem aos beneficiários diretos, 

algumas ações foram descentralizadas. Nesse sentido, foram introduzidos os Projetos 

Inovadores (PIs), os Projetos de Iniciativas Comunitárias (PICs) e o Programa de Apoio às 

Iniciativas Comunitárias (PAIC). Os dois primeiros tinham como objetivo apoiar ações visando 

à construção de modelos de desenvolvimento sustentável na área rural, através da participação 

e integração de comunidades locais, seguindo as diretrizes do ZSEE, com foco na zona 1, 

destinada ao desenvolvimento de atividades econômicas, principalmente agropecuárias. Já o 

PAIC, introduzido após a avaliação de meio termo do PLANAFLORO, tinha como objetivo 

apoiar demandas comunitárias, independentemente da localização geográfica, visando ao 

aumento do nível de renda das populações rurais e, consequentemente, a melhoria de suas 

condições de vida. O PAIC foi uma conquista da sociedade civil, o que, por um lado, ampliou 

sua participação no compartilhamento do poder e, por outro lado, aumentou a responsabilidade 

das ONGs e dos movimentos sociais. Como afirma Carvalho (2002, p. 26), “a participação 

conquistada pela sociedade civil e o compartilhamento do poder na gestão da área social do 

PLANAFLORO enfrentaram novo desafio: a assessoria às comunidades locais para 

participarem no PAIC”. 

Após a avaliação de meio termo, as ações do PLANAFLORO foram redefinidas e os 

recursos foram remanejados. Com a redefinição, o saldo dos recursos (US$ 111 milhões) foi 
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distribuído da seguinte maneira: PAIC (20,6%); pavimentação de estradas (27,0%); segunda 

aproximação do ZSEE (18,5%); componente ambiental (20,5%); assistência técnica (3,0%); 

administração do projeto (6,4%); e pesquisa agropecuária e extensão rural (4,0%) (PNUD, 

2002). 

Nesse novo arranjo do PLANAFLORO, destacam-se a infraestrutura de estradas, o 

PAIC e o zoneamento. Os dois primeiros foram comtemplados com 47,6% dos recursos, 

enquanto para a elaboração da segunda aproximação do zoneamento os recursos mantiveram-

se como na proposta original. O remanejamento de recursos financeiros para o PAIC e a 

construção de estradas não afetou os recursos destinados aos estudos do zoneamento.  

A segunda aproximação do ZSEE teve início em 1996. Na solenidade em que o 

governador Valdir Raupp anunciou o início dos trabalhos da segunda aproximação, ele falou 

do zoneamento como o principal componente do PLANAFLORO e destacou que ele “[...] 

delineará o desenvolvimento sustentado, ao mesmo tempo em que levará à toda a comunidade 

informações sobre o meio físico, biótico e socioeconômico, ou seja, propiciará aos rondonienses 

conhecer as potencialidades e fragilidades do ecossistema do estado” (RAUPP, 1996, p.1). 

Alguns aspectos diferenciam os trabalhos da segunda aproximação do zoneamento em 

relação à primeira. Entre eles, destacam-se: o nível de detalhamento dos estudos, a organização 

do banco de dados georreferenciado e a discussão com a sociedade. Enquanto os trabalhos da 

primeira aproximação foram realizados na escala de 1:1000.000 e a apresentação feita na 

mesma escala, na segunda aproximação, os levantamentos foram feitos na escala de 1:250.000 

e apresentados na escala de 1:1000.000, sendo, portanto, muito mais detalhados. Além disso, 

na segunda aproximação, foram realizados levantamentos de campo em todas as áreas dos 

meios físico, biótico e socioeconômico para completar as informações secundárias obtidas junto 

a vários órgãos estaduais, federais, instituições e empresas que trabalham com pesquisas. 

Durante a realização dos estudos da segunda aproximação, foi organizado um banco de dados 

contendo informações socioambientais do estado utilizando um Sistema de Informações 

Geográficas (SIG), como já foi descrito no item anterior deste trabalho, cujas informações 

permitem seu uso para múltiplos fins, além de poder ser acessado por vários órgãos públicos, 

principalmente aqueles responsáveis pela implantação de políticas públicas, empresas privadas, 

bancos, pesquisadores e outros usuários que necessitem de informações sobre Rondônia.  

Os estudos para a elaboração da segunda aproximação do zoneamento, que demoraram 

aproximadamente quatro anos, foram acompanhados em todas as fases pelos governos do 

estado e federal, pelo Banco Mundial, por órgãos públicos federais e estaduais, por várias 

ONGs, pelo Ministério Público, pela Assembleia Legislativa, enfim, por todos os órgãos e 
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instituições que faziam parte da Comissão Estadual de Zoneamento (CEZ), instituída 

formalmente para deliberar sobre todas as questões relativas ao zoneamento.  

Os estudos foram realizados por um consórcio de empresas Tecnosolo/DHV 

Consultants contratada pelo governo de Rondônia. Os produtos elaborados pelo consórcio eram 

submetidos à Comissão Técnica de Zoneamento (CTZ), que os analisava e produzia relatórios 

para discussão e aprovação pela CEZ, como já foi relatado no item 4.2 deste trabalho, que trata 

dos dispositivos de informação. Assim, a CTZ fazia a mediação entre o consórcio 

Tecnosolo/DHV Consultants e a CEZ, por sua vez, fazia um trabalho de mediação com a 

Assembleia Legislativa e o governador do estado (RONDONIA, 2001c). Os técnicos da CTZ e 

de outros órgãos púbicos executores do PLANAFLORO faziam a mediação com a sociedade. 

As ONGs também faziam a mediação com a sociedade, principalmente com os beneficiários 

do PLANAFLORO.  

Visando à capacitação dos técnicos que compunham a CTZ e funcionários de órgãos 

públicos estaduais e federais que, de alguma forma, participavam de atividades relacionadas ao 

trabalho do zoneamento, o PLANAFLORO, por meio do PNUD, ofereceu um curso de 

especialização lato sensu em ‘Sensoriamento Remoto e Sistema de Informações Geográficas’ 

(SIG), com 410 horas/aula, para 32 técnicos, concluído em 1996 (PNUD, 2002). Também em 

1996, como parte do planejamento, visando à capacitação de técnicos do estado para a 

realização do debate com a sociedade sobre o zoneamento, foi realizado um curso para 30 

pessoas sobre ‘Metodologia de Participação da Sociedade Civil’, com 40 horas/aula (PNUD, 

2002).   

Em 1997, foram realizados, em Porto Velho, três cursos de capacitação com 40 

horas/aula, para 30 pessoas cada um, sendo eles: ‘Metodologia de Levantamentos Faunísticos’, 

‘Metodologia de Inventários Florestais’ e ‘Aplicação da Metodologia de Zoneamento’ (PNUD, 

2002). Nesse mesmo ano, foram realizados três cursos de capacitação oferecidos pelo consórcio 

Tecnosolo/DHV Consultants com a participação de 36 técnicos de diversos órgãos do estado, 

inclusive os da CTZ, que acompanhavam os trabalhos de zoneamento, sobre diversos temas do 

zoneamento. Foram, ainda, realizados três cursos com o apoio do PNUD, um sobre banco de 

dados da fauna e dois de informática, para técnicos diretamente envolvidos com os trabalhos 

do PLANAFLORO (RONDONIA, 2001c; PNUD, 2002). 

A partir dos primeiros resultados dos estudos do zoneamento, os técnicos da CTZ e de 

vários órgãos do estado e das ONGs iniciaram o trabalho da divulgação do ZSEE. Nesse 

sentido, em 1977, foram realizadas reuniões de trabalho com a população dos municípios de 

Jaru, Ouro Preto D'Oeste, Ministro Mário Andreazza e Rolim de Moura, tendo participado 
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dessas reuniões 188 pessoas. Com o mesmo objetivo, durante o ano de 1998, foram realizadas 

reuniões com a população local em cinquenta e um dos cinquenta e dois municípios de 

Rondônia, tento participado dessas reuniões, ao todo, 1.659 pessoas (RONDONIA, 2001c). 

Em 1999, após a conclusão dos trabalhos da segunda aproximação do ZSEE, para 

discutir os resultados com a sociedade, foram realizadas 11 oficinas e 10 audiências públicas 

nos municípios de Guajará-Mirim, Machadinho D'Oeste, Buritis, Ji Paraná, Cerejeiras, Costa 

Marques, São Miguel do Guaporé, Nova Mamoré, Pimenta Bueno e Porto Velho. Desses 

eventos participaram 1.845 pessoas, somando todos. Participaram das discussões, agricultores, 

lideranças locais, deputados, prefeitos, vereadores, Ministério Público, líderes religiosos, 

índios, ONGs entre outros. Dessas reuniões e audiências surgiram sugestões que foram 

incorporadas na proposta final do ZSEE (ibidem). 

A proposta final foi então submetida à Comissão Estadual de Zoneamento, tendo sido 

aprovada por unanimidade. Em seguida, o projeto de lei foi encaminhado à Assembleia 

Legislativa pelo governador do estado, José de Abreu Bianco, e aprovado pela unanimidade de 

seus membros. Assim, foi instituída a Lei Complementar nº 233, de 06 de junho de 2000, que 

se constituiu como o principal instrumento de planejamento para orientar a ocupação do espaço 

geográfico e o uso dos recursos naturais do estado (RONDÔNIA, 2002c).  

Nesse processo de discussão sobre as informações do zoneamento, observa-se 

claramente a ocorrência de mediação, quer de forma implícita (via equipamentos 

informacionais) ou explícita (com a participação do usuário), segundo Almeida Júnior (2009). 

Na abordagem de González de Gómez (1999), a mediação estabeleceu-se no espaço das redes 

sociocomunicacionais primárias (relações de comunicações diretas), tal como as que ocorreram 

no regime de informação do desenvolvimento sustentável em Rondônia, por meio de reuniões, 

cursos, seminários, exposições, audiências públicas etc., enquanto as mediações realizadas no 

espaço das redes secundárias (relações indiretas), deram-se por meio de artefatos 

informacionais, como bases de dados e documentos escritos de um modo geral. 

Na segunda aproximação, foram definidas três zonas para todo o estado. A primeira foi 

dividida em quatro subzonas, a segunda em duas e a terceira em três (Figura 7), tendo como 

base os critérios apresentados na tabela a seguir. 
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Quadro 8 - Zoneamento Socioeconômico-Ecológico (ZSEE) do Estado de Rondônia (2000) 

Zona Característica  Finalidade Área do Estado 

(%) 

1 De um modo geral, é composta 

por áreas com alto potencial 

natural, com ocorrência de solos 

com boa aptidão agrícola e com 

baixa susceptibilidade à erosão 

Destinadas à consolidação de atividades 

socioeconômicas, principalmente 

agropecuárias. 

 

 

50,45 

1.1 Áreas com alto nível de ocupação 

humana e alto potencial natural, 

existência de uma boa 

infraestrutura socioeconômica, 

onde o uso da floresta natural já 

não pode ser feito, dado o elevado 

nível de antropismo.  

Destinadas à consolidação de qualquer tipo 

de atividade socioeconômica. 

 

27,75 

1.2 Áreas com médio nível de 

ocupação humana, mas em 

processo acelerado de ocupação 

agropecuária, ainda 

predominando a cobertura 

florestal natural, onde a aptidão 

agrícola preponderante é regular, 

a vulnerabilidade natural à erosão 

é predominantemente baixa a 

média. 

Recomenda-se a regularização fundiária, 

mas com controle da exploração florestal e 

do desmatamento. 

12,86 

1.3 Áreas com predominância de 

cobertura vegetal natural, com 

expressivo potencial florestal, 

com aptidão agrícola 

predominantemente restrita, 

médio nível de suscetibilidade à 

erosão cujo processo de ocupação 

agropecuária é incipiente.  

Recomenda-se priorizar o aproveitamento 

dos recursos naturais, permitem-se as 

atividades agropecuárias existentes, mas 

não sendo estimulada sua expansão.  

6,22 

1.4 Áreas com estrutura fundiária 

definida, com infraestrutura, mas 

com restrições naturais como alta 

suscetibilidade natural à erosão  

Não são recomendados o desenvolvimento 

de atividades que impliquem a conversão 

da cobertura vegetal natural. 

5,62 

2 Áreas onde o nível de ocupação 

humana é pouco expressivo ou 

inexpressivo e a suscetibilidade à 

erosão.  

São áreas destinadas à conservação dos 

recursos naturais, passíveis de uso sob 

manejo sustentável. 

14,60 

2.1 Áreas onde o nível de ocupação 

humana é inexpressivo, com 

potencialidades naturais. 

Recomendadas para exploração dos 

recursos madeireiros e não madeireiros e 

ecoturismo, mediante manejo sustentável. 

10,75 

2.2 Áreas onde o nível de ocupação 

humana é inexpressivo, com 

potencialidades naturais. 

Essas áreas são destinadas à conservação 

da natureza, em especial da 

biodiversidade, com potencial para 

atividades científicas e econômicas de 

baixo impacto. 

3,85 

3 São áreas institucionais, 

constituídas por unidades de 

conservação e terras indígenas.  

Áreas com uso restrito e controlado. 34,95 

3.1 Áreas constituídas por Unidades 

de Conservação de Uso Direto. 

A utilização dos recursos ambientais 

obedecerá aos planos e a diretrizes 

específicas das unidades constituídas, tais 

como: Florestas Estaduais de Rendimento 

Sustentado, Florestas Nacionais, Reservas 

Extrativistas, e outras categorias 

7,58 
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estabelecidas no Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação. 

3.2 Áreas constituídas por Unidades 

de Conservação de Uso Indireto 

A utilização das áreas deve limitar-se às 

finalidades das unidades instituídas, como: 

Estações Ecológicas, Parques e Reservas 

Biológicas, Patrimônio espeleológico, 

Reservas Particulares do Patrimônio 

Natural e outras categorias estabelecidas 

no Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação. 

9,96 

3.3 Áreas compostas pelas Terras 

Indígenas.  

A utilização dos recursos naturais é 

limitada por lei, seu aproveitamento 

somente será permitido com autorização 

da União. 

17,41 

Fonte: Rondônia (2002c) 
 

 

Figura 7 - Mapa da Segunda Aproximação do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico 

 

       Fonte: Rondônia (2001b, p. 57) 

 

A participação da sociedade civil, com o apoio do Banco Mundial, e a dependência do 

governo do estado, dos recursos do financiamento externo, foram fundamentais para a 

aprovação do ZSEE, para a criação das unidades de conservação e para o apoio às comunidades 

indígenas. Além desses aspectos, a edição da Medida Provisória 1511–7, de 20 de novembro 

de 1997 (BRASIL, 1997), que foi modificada e reeditada várias vezes com outra numeração, 

também contribuiu para que o zoneamento recebesse o apoio de políticos e empresários, 

formando-se um consenso sobre a necessidade da aprovação da segunda aproximação do ZSEE. 
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Essas medidas provisórias alteravam a Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 (BRASIL, 

1965), que dispunha sobre a proibição do incremento da conversão de áreas florestais em áreas 

agrícolas na região Norte e na parte Norte da região Centro-Oeste. A Lei nº 4.771 permitia o 

desmatamento de até 50% de cada imóvel rural, os outros 50% foram transformados em reserva 

legal (área que deve ser mantida sob cobertura florestal nos imóveis rurais). Essa lei foi usada 

pelo governo federal na política de colonização agrícola em Rondônia. Por meio dessas medidas 

provisórias, o desmatamento ficava limitado a 20% da área das propriedades. Em função disso, 

os políticos, grandes proprietários de terras, madeireiros, garimpeiros, industriais, pequenos 

produtores familiares, trabalhadores rurais sem-terra, enfim, quase todos os segmentos sociais 

passaram a defender o zoneamento como alternativa a essas mediadas provisórias, 

argumentando que os estados que possuíssem zoneamentos instituídas por lei, como era o caso 

de Rondônia, poderiam seguir o zoneamento. A mobilização foi intensa, até que conseguiram. 

Inclusive, algumas dessas medidas provisórias passaram a incluir o zoneamento, como é o caso 

da Medida Provisória 2166-67, de 24/08/2001 (BRASIL, 2001), que ampliou a reserva legal na 

Amazônia para 80% das áreas dos imóveis rurais. No entanto, em seu art. 16, § 5º incisos I e II, 

os estados que possuíam zoneamento aceito pelo governo federal, podiam reduzir suas reservas 

legais para até 50% da área do imóvel, ao invés dos 80% determinados pela mesma MP. 

Com base nessa possibilidade, a Lei Complementar 233, de 06/06/2000, que dispõe 

sobre o zoneamento socioeconômico-ecológico do estado de Rondônia, permitia que, na zona 

1.1, a reserva legal poderia ficar reduzida a 20% e, na zona 1.2, a 40%, apresentando conflitos 

em relação à legislação federal, particularmente, em relação ao Código Florestal – Lei nº 4.771 

de 15/09/1965 – que estabelecia o percentual de 50% destinados à reserva florestal na Amazônia 

Legal, e em relação à própria Medida Provisória 2166-67, de 24/08/2001, que ampliou a reserva 

legal na Amazônia para 80% das áreas dos imóveis rurais.  

Com relação à redução dos percentuais destinados à reserva legal, não houve consenso 

entre os setores populares da sociedade civil: as ONGs e os movimentos sociais vinculados aos 

índios e seringueiros discordaram da decisão, enquanto os movimentos de pequenos produtores 

rurais e trabalhadores sem-terra concordaram com a redução proposta no zoneamento de 

Rondônia, como mostra essa matéria do jornal “O Estadão”, de 24.04.2001.    

Com os discursos inflamados dos parlamentares rondonienses em uma manifestação 

realizada no Parque de Exposições Hermínio Victorelli, em Ji-Paraná, foram 

unânimes em defesa do zoneamento socioeconômico e ecológico do Estado. A 

pressão contra as alterações previstas na Medida Provisória 2080-61 limitando o 

desmatamento a um percentual de 20% das propriedades rurais ganhou ainda mais 

reforço com várias manifestações públicas. Os integrantes dos Movimentos dos 

Trabalhadores Sem Terra (MST) e dos Pequenos Agricultores (MPA) também deram 

seu recado. Eles plantaram dezenas de mudas de café no principal trevo da cidade, o 
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da Vila Jotão. Essa foi a forma de protestar contra os absurdos, disse um dos membros 

do MST, demonstrando que o que se apregoa na MP não tem cabimento (O Estadão, 

2001, p. 4). 

 

Em 2005, a Lei Complementar nº 233, de 06 de junho de 2000, foi alterada pela Lei 

Complementar nº 312, de 06 de maio de 2005 (RONDÔNIA, 2005), adequando os percentuais 

de reserva legal ao Código Florestal. Dessa forma, passou a vigorar o percentual de 80% da 

área do imóvel rural destinados à reserva legal. No entanto, o Decreto Nº 5.875, de 15 de agosto 

de 2006, estabeleceu o limite de 50% para a área de reserva legal dos imóveis localizados na 

zona 1 do ZSEE. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 

inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto art. 16, § 5º, inciso I, da Lei nº 

4.771, de 15 de setembro de 1965, e no Decreto nº 4.297, de 10 de julho de 2002,  

DECRETA:  

Art. 1º Fica adotada a Recomendação nº 003, de 22 de fevereiro de 2006, do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, que autoriza a redução, para fins de 

recomposição, da área de reserva legal, para até cinquenta por cento, das propriedades 

situadas na Zona 1, conforme definido no Zoneamento Socioeconômico-Ecológico do 

Estado de Rondônia (BRASIL, 2006). 

 

A solução encontrada pelo CONAMA e formalizada nesse decreto atende ao disposto 

na Lei nº 4.771, de 15/09/1965, e contempla o zoneamento de Rondônia, beneficiando os 

proprietários de imóveis rurais da zona 1, principalmente aqueles contemplados com terras dos 

projetos de colonização agrícola realizados em Rondônia, que, orientados pelo INCRA, eram 

obrigados a desmatar suas terras como condição para o recebimento do título definitivo da área.  

A criação das unidades de conservação em Rondônia fez parte dos compromissos 

assumidos pelo governo de Rondônia com o Banco Mundial desde o início da elaboração do 

PLANAFLORO, em meados da década de 1980, e continuou durante sua execução. A criação 

dessas unidades era uma pré-condição para a aprovação do projeto. Cumprindo o acordo, o 

governo de Rondônia, seguindo os indicativos da primeira aproximação do zoneamento 

socioeconômico-ecológico, assinou decretos de criação de várias unidades de uso indireto 

(Parques Estaduais, Reservas Biológicas, Estações Ecológicas) e de uso direto ("Florestas 

Estaduais Extrativistas" e "Florestas Estaduais de Rendimento Sustentado"), entre 1989 e 1991 

(MILLIKAN, 1998a).  

A consolidação da proposta de desenvolvimento sustentável em Rondônia incluiu a 

criação de unidades de conservação como forma de proteger o meio ambiente e dar condições 

para que as populações tradicionais garantissem seus meios de vida e preservassem sua cultura. 

Com esse objetivo, foram criadas 52 unidades de conservação até 2001, 14 de proteção integral 

e 38 de uso sustentável, resultado de um trabalho conjunto do poder público, da sociedade civil 
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e de organismos multilaterais. São 23 reservas extrativistas, 3 estações ecológicas, 7 parques, 4 

reservas biológicas, 11 florestas estaduais de rendimento sustentado, 2 florestas nacionais, 1 

reservas particulares do patrimônio nacional e 1 área de proteção ambiental, ocupando uma área 

de 3.463.785,94 hectares, correspondendo a 14,52% do território estadual.  

Das 52 unidades, 14 são de proteção integral ou de uso indireto e 38 de uso sustentável 

ou de uso direto. O objetivo das unidades de conservação de uso indireto é a preservação da 

biodiversidade, caracterizando-se pela menor interferência humana possível. Fazem parte desse 

grupo, em Rondônia, estações ecológicas, reservas biológicas, parques nacionais.  

 

Quadro 9 - Unidades de Proteção Integral existentes no Estado de Rondônia até 2001 

 

UNIDADE 

Área (ha) Data de 

Criação 

UNIDADE Área (ha) Data de 

Criação 

REBIO Federal   Parque Nacional   

Guaporé 285.000 20/09/82 Pacaás Novos 764.801 21/09/79 

Jaru 268.150 11/07/79    

   Parque Estadual   

REBIO Estadual   Corumbiara 424.339 23/03/90 

Rio Ouro Preto 56.581 28/03/90 Guajará-Mirim 207.148 23/03/90 

Traçadal 20.165 28/03/90 Serra dos Reis 36.442 08/08/95 

      

Estação Ecológica   Parque Municipal   

Antônio Mujica Nava 18.281 07/11/96 Ouro Preto d'Oeste 222 23/06/88 

Samuel 71.061 18/06/90 Pimenta Bueno 537 18/06/93 

Serra dos Três Irmãos 102.679 28/03/90 Porto Velho 391 27/12/89 

 Fonte: GUIMARÃES (2001) 

 

Nas unidades de uso direto, é permitido o aproveitamento dos recursos naturais 

mediante manejo sustentável. As áreas de proteção ambiental, florestas nacionais, florestas 

estaduais de rendimento sustentável e reservas extrativistas existentes em Rondônia fazem parte 

desse grupo. 

A influência do zoneamento e do PLANAFLORO é clara no que se refere à criação das 

unidades de conservação estaduais. Todas as unidades de proteção integral estaduais foram 

criadas a partir de 1990, seguindo as diretrizes do ZSEE, tanto da primeira quanto da segunda 

aproximação, e fizeram parte do acordo do governo do estado com o Banco Mundial como 

condição para a aprovação do PLANAFLORO. Das 7 unidades de proteção integral criadas, 6 

foram implantadas em 1990, 1 em 1995 e 1 em 1996. Das 25 unidades de uso sustentável, 21 

reservas extrativistas (RESEX) e 4 florestas estaduais de rendimento sustentado (FERS), todas 

foram criadas e implantadas entre 1990 e 1996. Todas as RESEX foram implantadas em 1995. 

Das 11 FERS existentes em 2001, 4 foram implantadas em 1990 e 7 em 1996, conforme pode 

ser verificado no Quadro a seguir. 
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      Quadro 10 - Unidades de Uso Sustentável existentes no Estado de Rondônia até 2001 

 UNIDADE Área (ha) Data de Criação 

RESEX Federal   

Rio Ouro Preto   167.625 13/03/90 

Cuniã 55.850 10/11/99 

RESEX Estadual   

Angelim 8.923 04/09/95 

Aquariquara 18.100 04/09/95 

Castanheira 10.200 04/09/95 

Curralinho 1.758 04/09/95 

Freijó 600 04/09/95 

Garrote 803 04/09/95 

Ipê 815 04/09/95 

Itaúba 1.758 04/09/95 

Jaci-Paraná 191.324 17/01/96 

Jatobá 1.135 04/09/95 

Maracatiara 9.503 04/09/95 

Massaranduba 5.566 04/09/95 

Mogno 2.450 04/09/95 

Pacaás Novos 342.904 14/07/95 

Pedras Negras 124.124 14/07/95 

Piquiá 2.449 04/09/95 

Rio Cautário 144.371 08/08/95 

Rio Preto Jacundá 115.278 17/01/96 

Roxinho 882 04/09/95 

Seringueira 537 04/09/95 

Sucupira 3.188 04/09/95 

Floresta Nacional   

Bom Futuro 249.000 21/06/88 

Jamari 223.799 25/09/84 

FERS   

Araras 965 08/10/96 

Cedro 2.567 08/10/96 

Gavião 440 08/10/96 

Mutum 11.471 08/10/96 

Periquitos 1.163 08/10/96 

Rio Machado 115.750 23/03/90 

Rio Madeira A 62.986 23/03/90 

Rio Madeira B 51.856 08/10/96 
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Rio Vermelho B 31.569 23/03/90 

Rio Vermelho C 4.050 23/03/90 

Tucano 660 08/10/96 

APA   

Rio Madeira 6.741 06/06/91 

RPPN   

Seringal Assunção 623 18/07/97 

    Fonte: Guimarães (2001) 

 

A criação das unidades de conservação foi um componente bem avaliado no relatório 

final de avaliação do PLANAFLORO, conforme pode ser visto na afirmação “[...] pode-se 

constatar que houve um grande empenho para a criação, consolidação e proteção das unidades 

de conservação reservas extrativistas e melhoria do bem-estar dos seringueiros e ribeirinhos. 

As metas estabelecidas foram alcançadas e em diversos casos superadas” (RONDÔNIA, 2002a, 

p. 162). Destacando a importância da criação das unidades de conservação, Carvalho (2002), 

afirma que “o Planafloro conseguiu implantar as unidades de conservação de reservas 

extrativistas.  Somente essa meta alcançada já permitiu a esse Projeto um desempenho 

memorável, do ponto de vista dos projetos públicos para o meio ambiente” (CARVALHO, 

2002, p.53). Ressalta, ainda, que essa iniciativa melhorou as condições de vida comunitária de 

parcelas das populações extrativistas e ribeirinhas em algumas dessas reservas, contribuindo 

para reduzir a pobreza dessa população. 

 

Figura 8 - Mapa das Unidades de Conservação do Estado de Rondônia - 2001 

 
                             Fonte: Guimarães (2001, p. 64) 
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O que ameaça as unidades de conservação são as invasões das áreas realizadas por 

madeireiros para a exploração ilegal da madeira, de garimpeiros, caçadores e pescadores ilegais 

e, principalmente de grileiros de terras públicas e pessoas que desmatam para a criação de gado 

bovino. Tudo isso ocorre por falta de monitoramento e fiscalização por parte dos órgãos 

estaduais e federais responsáveis pela proteção das áreas, com total conhecimento dos governos 

estadual e federal.  

A demarcação das terras indígenas, embora seja de responsabilidade do governo federal, 

realizada pela FUNAI, também fez parte do acordo do Banco Mundial com o governo brasileiro 

e o governo de Rondônia. Dessa forma, algumas das terras indígenas foram demarcadas durante 

a execução do POLONOROESTE e nas negociações que envolveram a aprovação do 

PLANAFLORO. Nos § 1º e 2§ do Art. 231 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), 

terra indígena é definida da seguinte forma:  

 
§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter 

permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à 

preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à 

sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.  

§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse 

permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos 

lagos nelas existentes (BRASIL, 1988, p. 133). 

 

As terras indígenas têm como finalidade a manutenção da cultura e a conservação da 

biodiversidade, sendo o uso dos recursos naturais um direito exclusivo dos povos indígenas, os 

quais podem desenvolver atividades como coleta, caça, pesca, agricultura de subsistência, 

artesanato e criação de pequenos animais. No estado de Rondônia, existiam 19 terras indígenas 

demarcadas até 2001, ocupando uma área de 4.807.290,42 ha, correspondendo a 

aproximadamente 20,15% do territorial do estado. No quadro a seguir, pode-se observar os 

territórios, as etnias, a população e a área correspondente a cada um deles.  

Quadro 11 - Terras Indígenas Existentes no Estado de Rondônia em 2001 

 

Territórios Indígenas Etnias Pop Área (ha) 

T.I. Igarapé Lourdes Arara e Gavião 604 185.533 

T.I. 7 de setembro Suruí 736 100.147 

T.I. Roosevelt Cinta Larga 370 156.800 

T.I. Parque do Aripuanã Cinta Larga 244 748.200 

T.I. Rio Mequéns Makurap e Sakurabiar 89 107.553 

T.I.Tubarão Latundê Aikanã, Latundê e Kwasá 194 116.613 

T.I. Uru-Eu-Wau-Wau Amondawa, Oro-in E Jupau 160 1.867.117 

T.I. Massaco Índios isolados 0 315.000 

T.I. Rio Branco Makurap, Tuparí, Canoé, Arikapu, Ajuru, Jaboti 363 236.137 

T.I. Karitiana Karitiana 210 89.698 

T.I. Karipuna Karipuna 12 152.930 
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T.I. Sagarana Pacaás Novos, Makurap, Canoé. 240 18.120 

T.I. Rio Guaporé Ajuru, Canoé, Arikapu, Macurap, Jaboti, 

Massacá Tupari, Cujubim Pacaás Novos, Aruá. 

380 115.788 

T.I. Rio Negro Ocaia Pacaás Novos 400 104.063 

T.I. Pacaás Novos Pacaás Novos 885 279.906 

T.I. Igarapé Lages Pacaás Novos 320 107.321 

T.I. Kaxarari Kaxarari 220 42.000 

T.I. Igarapé Ribeirão Pacaás Novos 190 47.963 

T.I. Kwazá Kwazá/Aikana - 16.400 

TOTAL 5.617 4.807.290 

  Fonte: Valdez-Trevizo (2001) 

 

Figura 9 - Mapa da Localização das Terras Indígenas do Estado de Rondônia em 2001 

 

                    Fonte: Rondônia (2001a, p. 64) 
 

As metas estabelecidas no componente para o apoio às comunidades indígenas no 

PLANAFLORO eram as seguintes:  

 

(a) a demarcação das fronteiras de cinco reservas indígenas com uma área agregada 

de cerca de 500.000 hectares;  

(b) renovação dos limites de algumas seções das 12 reservas que foram previamente 

demarcadas, cobrindo uma área de cerca de 4.7 milhões de hectares;  

(c) identificação de estabelecimento do contato com até 24 dos grupos indígenas 

isolados no Estado que ainda não foram oficialmente alcançados, e a demarcação 

das fronteiras de suas áreas aproximadas;  

(d) melhoria dos serviços de saúde através de treinamento do pessoal de campo da 

FUNAI e fortalecimento destes grupos móveis de saúde, construção, equipamento 

e operação de quatro enfermarias ligadas aos hospitais do Estado, para acomodar 

os pacientes indígenas com necessidades especiais;  
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(e) proteção externa das áreas indígenas pela Polícia Militar Florestal do Estado e, 

internamente, pelo pessoal da FUNAI; e 

(f) melhoria no monitoramento e a participação do Estado na resolução dos problemas 

indígenas, através da criação de uma articulação do pessoal do Estado com o 

pessoal da FUNAI (BANCO MUNDIAL, 1992a, p. 40). 

 

Os resultados foram positivos, as metas cumpridas e as ações resultaram em melhorias 

para as populações indígenas, com a demarcação e aviventação de suas terras, trabalho 

realizado pelos próprios índios em algumas delas por meio de serviço prestado por contrato 

com a FUNAI, melhoria dos serviços de saúde e educação entre outros. Carvalho (2002) avalia 

o trabalho do PLANAFLORO no apoio à população indígena argumentando que, 

 

no seu conjunto, as ações do PLANAFLORO com relação aos povos indígenas foram 

de amplo alcance não apenas sociocultural como étnico; proporcionaram o 

fortalecimento institucional das entidades de representação dessa população perante 

o Estado e às demais populações não índias; facilitaram, ainda que modestamente, a 

introdução de algumas atividades econômicas que proporcionassem uma iniciação a 

novas fontes de rendimentos; garantiu pela demarcação de terras, aviventação de 

limites e fiscalização das áreas a unidade entre território, cultura e existência coletiva; 

ampliaram as condições de bem-estar pela melhoria da habitação, do abastecimento 

de água, da educação bilíngue, da saúde, do transporte de pessoas e mercadorias e dos 

acessos (CARVALHO, 2002, p. 46). 

 

Assim como ocorre com as unidades de conservação, as terras indígenas frequentemente 

são invadidas por garimpeiros e grileiros de terras. A terra indígena Uru-Eu-Wau-Wau é a mais 

vulnerável, sendo invadida por fazendeiros, madeireiros e garimpeiros; a Roosevelt é invadida 

por madeireiros e colonos e a Rio Branco, por madeireiros.  Os movimentos indígenas e as 

entidades ambientalistas são as organizações que têm trabalhado com muita firmeza na defesa 

dos índios e de seus territórios.  

Durante o processo de elaboração e execução do PLANAFLORO, houve uma 

aproximação de vários setores da sociedade civil. Os atores sociais foram estabelecendo 

alianças, como as que ocorreram entre índios, seringueiros, ribeirinhos e pequenos produtores 

rurais, entre as ONGs e o Banco Mundial, entre os beneficiários do projeto e as ONGs, entre o 

PNUD e o governo estadual. Buscando legitimar o PLANAFLORO junto à sociedade, o Banco 

Mundial fazia a mediação entre as ONGs e o governo do estado, procurando viabilizar as 

reivindicações das primeiras. Já o PNUD, através do acordo de cooperação técnica, apoiava as 

diversas atividades desenvolvidas pelo governo do estado, principalmente aquelas a cargo da 

coordenação estadual do PLANAFLORO (RONDÔNIA, 1996a; RONDÔNIA, 2002a). 

Também foram evidenciados os conflitos entre os atores envolvendo o PLANAFLORO, 

o zoneamento, a criação das unidades de conservação e a demarcação das terras indígenas. 

Alguns atores questionavam, na verdade, a própria concepção de desenvolvimento sustentável, 
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gerando conflitos. Nesse sentido, surgiram conflitos entre empresários, principalmente 

madeireiros e pecuaristas, e o governo estadual. Os empresários mostravam-se insatisfeitos, 

tanto com o PLANAFLORO quanto com o zoneamento, dois eixos importantes da concepção 

de desenvolvimento sustentável, que estavam sendo implantados no estado, com os quais o 

governo do estado havia assumido compromisso com o Banco Mundial. Havia também 

conflitos entre as ONGs e o governo do estado, por causa da execução do PLANAFLORO, do 

zoneamento, da criação das unidades de conservação e das políticas de conservação, manejo e 

proteção ambiental, como já foi abordado neste trabalho. Existiam conflitos entre índios e 

seringueiros com os madeireiros, por causa da exploração madeireira em terras indígenas e 

unidades de conservação, e entre a população de Costa Marques São Francisco do Guaporé e 

outras localidades por causa do zoneamento.  Além destes, existiam conflitos em relação ao 

PLANAFLORO envolvendo os pequenos agricultores, os quais, por causa das precárias 

condições de vida e das dificuldades para acessar  tecnologias apropriadas, pressionavam as 

áreas protegidas, contribuindo para  devastar a cobertura florestal nativa;  envolvendo grandes 

fazendeiros que, com empréstimos concedidos por bancos públicos e com o apoio dos governos 

estadual e federal, desmatavam grandes áreas de florestas em geral para substituí-las por 

pastagens; envolvendo madeireiros, que, ao abrirem estradas para exploração madeireira em 

áreas de florestais, permitiam o acesso de especuladores (RONDÔNIA, 1996a; RONDÔNIA, 

2002a). 

No entanto, os maiores conflitos são os que ocorrem entre os organismos da sociedade 

civil e o Estado. Desde meados da década de 1980, os segmentos populares da sociedade civil 

de Rondônia vêm se contrapondo a muitas políticas do Estado, mas os embates maiores 

ocorreram na década de 1990, durante a execução do PLANAFLORO. Nesse período, ocorreu 

uma disputa pelo poder de decisão sobre a implantação de políticas públicas que beneficiassem 

as populações indígenas e tradicionais e os pequenos produtores rurais.  

A trajetória da participação da sociedade civil no âmbito do PLANAFLORO foi 

marcada por dissensos e consensos. No período entre 1993 e 1995, predominou o dissenso, 

sendo o período entre meados de 1994 e meados de 1995 o de maior conflito entre as ONGs e 

o governo do estado, resultando no pedido de investigação ao Painel de Inspeção do Banco 

Mundial. A partir da reformulação do PLANAFLORO, em 1996, até seu encerramento, em 

2002, prevaleceu o consenso. A própria reformulação do projeto foi consequência das ações 

políticas das ONGs e dos movimentos sociais.      

A experiência participação dos organismos da sociedade civil no PLANAFLORO foi 

muito importante para a sociedade civil e para o estado, como destaca Carvalho (2002):  
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[...] o complexo processo representado pela presença e participação de organizações 

não-governamentais, sindicais e de movimentos sociais que atuavam em Rondônia no 

Planafloro constituiu-se, durante toda a década de 90, numa das mais importantes 

referências nacionais de disputa pelo compartilhamento do poder pela participação 

social na gestão de projetos públicos, seja pela ousadia das suas ações e pela 

capacidade de defesa dos interesses que representavam seja pela mobilização social 

que mantiveram constante até julho de 2001 quando se deu a dissolução política do 

Fórum (CARVALHO, 2002, p. 22). 

 

Apesar de sua importância, o PLANAFLORO não atingiu o objetivo de promover o 

desenvolvimento sustentável em Rondônia. O grande problema da proposta de 

desenvolvimento sustentável contida no PLANAFLORO, baseada no crescimento econômico 

com critérios sociais e ambientais, é que ela foi concebida tecnocraticamente, sem um processo 

de legitimação social que pudesse construir socialmente uma concepção de mundo diferente da 

concepção das classes dominantes da sociedade rondoniense. Os governos de Rondônia e 

federal e o Banco Mundial não previram originalmente a participação da sociedade na 

elaboração do PLANAFLORO. Os movimentos sociais conquistaram a participação, 

principalmente durante a execução do projeto, mas os segmentos empresariais não foram 

envolvidos e, consequentemente, não se comprometeram com o que estava sendo proposto.  

A concepção de mundo das classes dominantes de Rondônia fundamenta-se no 

crescimento econômico baseado no uso predatório dos recursos naturais do estado, cuja 

economia sempre dependeu de estímulos do Estado. O modelo de crescimento econômico 

predatório implantado em Rondônia foi incentivado pelo Estado desde a década de 1970, 

quando, fazendo parte da estratégia geopolítica de ocupação das fronteiras nacionais, o governo 

federal implantou um amplo processo de colonização agrícola no Território de Rondônia  

através dos projetos de assentamentos, de licitação de terras públicas e de regularização de 

terras, da construção de infraestrutura, principalmente a abertura e pavimentação da rodovia 

BR-364, e das políticas de incentivos fiscais e de crédito, como já apresentado anteriormente. 

Quando as ONGs e os movimentos sociais começaram a denunciar a insustentabilidade do 

modelo predatório em meados da década de 1980, os governos do estado e federal e o Banco 

Mundial foram forçados a pensar em um outro modelo de desenvolvimento, fundamentado em 

bases mais sustentáveis, considerando as dimensões econômica, social e ambiental, que é a 

concepção de desenvolvimento contida no PLANAFLORO. Ocorre que o modelo proposto 

entrou em choque com a concepção de mundo hegemônica da sociedade rondoniense, baseada 

na ideologia do uso predatório dos recursos naturais, classificada por Carvalho (1993) como 

“ideologia da predação”, construída com a contribuição decisiva através das ações do Estado 

com o apoio do Banco mundial, como já demostrado. De forma que, para o governo de 
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Rondônia, o que mais interessava no PLANAFLORO era o acesso ao fluxo de recursos 

financeiros externos, principalmente recursos para infraestrutura. O Banco Mundial, por sua 

vez, dispunha-se a reverter os problemas socioambientais causados pelo POLONOROESTE, 

mas estava interessado, principalmente, em reparar os danos à sua imagem, causados pelas 

denúncias feitas internacionalmente pelas ONGs. Assim, parece que os mais interessados na 

implantação do PLANAFLORO eram as ONGs e os setores populares da sociedade civil 

rondoniense.  

Os movimentos sociais e organizações sociais populares rondonienses, com experiência 

em movimentos reivindicatórios e de protesto, não produziram ou reproduziram uma concepção 

de mundo diferente do da dominante. Isso ocorreu, em parte, porque esses segmentos não 

estavam suficientemente organizados, não sendo possível realizar um debate em torno da 

proposta de desenvolvimento sustentável que envolvesse toda a sociedade rondoniense. Em 

muitos momentos, expressaram posições contra-hegemônicas, como na discussão sobre a 

criação das unidades de conservação, a demarcação das terras indígenas, o apoio às populações 

indígenas e tradicionais, a implantação do ZSEE e a descentralização das ações do 

PLANAFLORO, mas não foram capazes de avançar no sentido da construção de um modelo 

que atendesse aos interesses de toda a sociedade e questionasse o modelo predatório como fruto 

da expansão do capitalismo na Amazônia.  

Em 2002, o PLANAFLORO foi encerrado, deixando como saldo o Zoneamento 

Socioeconômico-ecológico, a criação das unidades de conservação e a demarcação das terras 

indígenas, além de ter despertado na sociedade o interesse pela sustentabilidade em relação ao 

seu desenvolvimento. Esses instrumentos de planejamento continuam existindo, mas sendo 

pressionados, como se pode ver nas tentativas de reduzir as áreas das unidades de conservação, 

das terras indígenas e de propor modificações no zoneamento socioeconômico-ecológico para 

atender os interesses das classes dominantes.  

 

5.5 A mudança no regime de informação do desenvolvimento sustentável em Rondônia e 

a situação atual do ZSEE das unidades de conservação e das terras indígenas 

 

Após o encerramento do PLANAFLORO, em 2002, ocorreram mudanças no 

relacionamento entre as organizações dos movimentos populares e o Estado relativas às 

definições das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável em Rondônia. Mais 

especificamente, ocorreram mudanças nos dispositivos que definem a participação dos 

organismos da sociedade civil nas estruturas instituídas com a finalidade de planejar e aprovar 
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as políticas, interferindo, consequentemente, nos processos de tomada de decisões. Essas 

mudanças implicaram uma transformação no regime de informação do desenvolvimento 

sustentável em Rondônia, confirmando o que afirma Braman (2004a),  

 

um regime se transforma quando há alterações significativas em direitos e regras, o 

caráter de seus mecanismos de escolha social e a natureza de seus mecanismos de 

conformidade, isto é, mudanças na natureza da tomada de decisão. [...] A mudança 

pode resultar na criação de novas regras ou instituições, alteração dos critérios pelos 

quais as decisões são tomadas ou transformação do próprio processo político 

(BRAMAN, 2004a, p. 26-27). 

 

De fato, com a conclusão do PLANAFLORO e o encerramento do contrato de 

financiamento do Banco Mundial, que resultou em sua saída de Rondônia, mudou 

completamente o regime de informação até então vigente, porque mudou a natureza do processo 

de tomada de decisão quanto à definição e à gestão das políticas públicas voltadas ao 

desenvolvimento sustentável no estado, pois foram alteradas as regras de participação da 

sociedade civil na relação com o Estado. Se, anteriormente, privilegiava-se o compartilhamento 

do poder, a partir de 2003, isso deixou de acontecer.  

Toda a discussão sobre as políticas implantadas com o objetivo de implementar o 

desenvolvimento sustentável em Rondônia, iniciada em meados da década de 1980, foi 

concretizada nas ações desenvolvidas no âmbito do PLANAFLORO, que, como já foi 

demonstrado, foram desenvolvidas com a participação da sociedade. A participação das 

organizações da sociedade civil nas instâncias deliberativas do PLANAFLORO 

(CDPLANAFLORO, CNPs e COMAI) ocorria de forma paritária com os organismos públicos 

e, nesse caso, todas as entidades da sociedade civil representavam os segmentos populares 

rondonienses. O mesmo ocorria na Comissão Estadual de Zoneamento (CEZ), com a diferença 

de que nessa havia a presença de setores empresariais, como se mencionou anteriormente. Isso 

significa que as práticas sociais desenvolvidas no regime de informação do desenvolvimento 

sustentável em Rondônia foram construídas a partir da relação entre a sociedade civil e o Estado 

e de forma relativamente consensual. Os organismos da sociedade civil e do Estado criaram um 

vocabulário comum, compartilharam valores e objetivos, criaram procedimentos previsíveis e 

desenvolveram uma relativa transparência do ambiente regulatório, na perspectiva apontada por 

Braman (2004b).  

Com o encerramento do PLANAFLORO, a situação mudou a partir de 2003. Das 

instâncias de deliberação citadas anteriormente, só restou a Comissão Estadual de Zoneamento 

do Estado de Rondônia, as demais foram extintas. Mas foram criadas outras instâncias com o 
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objetivo de desenvolver políticas para o desenvolvimento do estado, como o Conselho de 

Desenvolvimento do Estado de Rondônia (CONDER) e o Conselho Estadual de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRS). 

O CONDER foi criado através do Decreto nº 9161, de 31 de julho de 2000 

(RONDÔNIA, 2000b),  sendo composto pelos seguintes órgãos e instituição: I - Secretaria de 

Estado de Planejamento, Coordenação Geral e Administração (SEPLAD); II – Secretaria de 

Estado da Agricultura (SEAGRI); III - Secretaria de Estado de Finanças (SEFIN); IV - Banco 

do Brasil S.A. (BB); V – Banco da Amazônia S.A. (BASA); VI - Caixa Econômica Federal 

(CEF); VII – Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (FIERO); VIII – Federação da 

Agricultura do Estado de Rondônia (FAPERON); IX – Federação do Comércio do Estado de 

Rondônia (FECOMÉRCIO); e XII – Federação das Associações Comerciais e Empresariais de 

Rondônia (FACER) (RONDÔNIA, 2000b). Desde sua criação, o CONDER não tem 

representante dos segmentos não empresariais da sociedade civil de Rondônia.  

 Em sua última composição, definida pela Resolução nº. 7/2019/SEDI-CONDER, de 25 

de maio de 2019 (CONDER, 2019), ele continua sem a presença dos segmentos não 

empresariais da sociedade civil, sendo formado por órgãos públicos, bancos e instituições 

representativas de segmentos empresariais da sociedade civil: I – Superintendência Estadual de 

Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura ( SEDI); II – Secretaria de Estado de Finanças 

(SEFIN); III - Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG); IV – 

Secretaria de Estado da Agricultura (SEAGRI); V – Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Ambiental (SEDAM); VI – Banco da Amazônia S.A (BASA).; VII – Banco do Brasil S.A.; 

VIII – Caixa Econômica Federal (CEF); IX – Federação das Indústrias do Estado de Rondônia 

(FIERO); X – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia (FAPERON); XI – 

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Rondônia (FECOMÉRCIO); 

e XII – Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Rondônia (FACER) 

(CONDER, 2019). 

Apenas três entidades da sociedade civil participam do CONDER, todas representando 

o setor empresarial, inclusive a FAPERON, que representa os médios e grandes proprietários 

de terras, o setor do agronegócio. As entidades representativas da agricultura familiar não fazem 

parte do Conselho de Desenvolvimento do Estado de Rondônia, mesmo que o governo do 

estado reconheça a importância desse segmento para a economia estadual. De acordo com 

informações apresentadas no Plano de desenvolvimento Estadual Sustentável de Rondônia 

(RONDONIA, 2015a), fazem parte da agricultura familiar, em Rondônia, aproximadamente 75 

mil estabelecimentos, que respondem por cerca de 74% do valor bruto da produção 
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agropecuária estadual e ocupam mais de 233 mil pessoas, correspondendo a 84% da mão de 

obra ocupada na agricultura rondoniense. É responsável também por 90% da produção cafeeira, 

93% do feijão produzido, 92% da mandioca, 82% do leite, 65% das aves e 49% dos bovinos. 

De maneira geral, a agricultura familiar responde por aproximadamente 70% dos alimentos 

produzidos no estado, contribuindo, portanto, com a segurança alimentar da população. 

O Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRS) foi criado pela 

Lei Complementar nº 220, de 28 de dezembro de 1999 (RONDÔNIA, 1999). Ele é formado 

por 23 membros, entre órgãos públicos, bancos, entidades representantes dos segmentos 

empresariais e organizações representando os segmentos não empresariais da sociedade civil. 

Os representantes deste último segmento eram sete: Federação dos Trabalhadores do Estado de 

Rondônia; Movimento dos Pequenos Agricultores do Estado de Rondônia; Comissão Pastoral 

da Terra; Organização dos Seringueiros de Rondônia; Associação das Escolas Famílias 

Agrícolas do Estado de Rondônia; Articulação Central das Associações de Ajuda Mútua; e 

Organização das Cooperativas do Estado de Rondônia. 

Em sua última composição, definida pela Lei Complementar nº. 844, de 27 de novembro 

de 2015 (RONDÔNIA, 2015b), o (CEDRS) tem 35 membros e é formado por órgãos públicos 

federais e estaduais da administração direta e indireta, bancos e entidades da sociedade civil, 

dos quais apenas 9 representam os segmentos populares da sociedade civil, sendo elas: 

Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Rondônia (FETAGRO), Associação 

das Escolas Famílias Agrícolas no Estado de Rondônia (AEFARO), Articulação Central das 

Associações Rurais de Ajuda Mútua (ACARAM), Comissão Pastoral da Terra (CPT), 

Associação dos Pequenos Agricultores de Rondônia (APARO), Organização dos Seringueiros 

de Rondônia (OSR), Cooperativa de Trabalho Agroambiental de Rondônia (COOTRARON), 

Centro de Estudos da Cultura e do Meio Ambiente da Amazônia (Centro de Estudos Rio Terra), 

Federação de Pescadores e Aquicultores do Estado de Rondônia (FEPEARO) (RONDÔNIA, 

2015b). 

A mais recente Comissão Estadual de Zoneamento do Estado de Rondônia, instituída 

em 19 de dezembro de 2018 (RONDÔNIA, 2018), é composta por 15 membros, entre órgãos 

públicos federais e estaduais e organizações da sociedade civil. Dos 15 membros, 5 são 

organizações da sociedade civil, dois dos segmentos empresariais, Federação das Indústrias do 

Estado Rondônia (FIERO) e a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia 

(FAPERON), e 3 representam o campo popular da sociedade civil, a Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura do Estado de Rondônia (FETAGRO), a Organização dos 

Seringueiros de Rondônia (OSR) e o Grupo de Trabalho Amazônico (GTA) (RONDÔNIA, 
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2018). A Comissão Estadual de Zoneamento do Estado de Rondônia tem a competência para 

decidir sobre qualquer questão relativa ao zoneamento, como contração de serviços 

especializados para o desenvolvimento de estudos técnicos inerentes ao zoneamento, definindo 

seus parâmetros, e realizar a articulação com as instituições federais, estaduais e entidades não 

governamentais visando a alterações no zoneamento. É oportuno registrar que, antes de 2003, 

a composição da CEZ era paritária entre organismos públicos e organizações da sociedade civil.  

Das políticas iniciadas em meados da década de 1980, visando ao desenvolvimento 

sustentável em Rondônia, quatro continuam sendo implementadas: o ZSEE, as unidades de 

conservação (criação e manutenção), as terras indígenas (demarcação e manutenção) e o 

monitoramento ambiental, particularmente o desmatamento.  

Utilizando como argumento a dinâmica socioeconômica ocorrida no estado desde o ano 

2000, quando a segunda aproximação do ZSEE foi aprovada, o governo de Rondônia autorizou 

a realização de estudos visando atualizar o zoneamento estadual, seguindo o que determina a 

Lei Complementar nº 233, de 06 de junho de 2000, que dispõe sobre o zoneamento 

socioeconômico-ecológico do estado de Rondônia, que prevê que qualquer alteração do ZSEE 

somente poderá ser realizada mediante estudos técnicos com maior nível de detalhe que o 

vigente, de forma a comprovar a absoluta necessidade de adoção das modificações e que seja 

submetido a uma ampla consulta à sociedade. Para o trabalho de revisão, o governo do estado 

contratou a empresa Kampatec Assessoria e Consultoria Ltda, que realizou a tarefa entre 2016 

e 2017, recorrendo a estudos técnicos e a oficinas de trabalho para discutir os resultados nos 

municípios de Guajará-Mirim, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Alta Floresta, São Francisco do 

Guaporé e Vilhena. Também foi realizada uma audiência pública no município de Porto Velho. 

Após a consulta à sociedade, as diretrizes definidas na atualização do zoneamento foram 

transformadas em projeto de lei que foi encaminhado à Assembleia Legislativa para aprovação 

(RONDÔNIA, 2017a). No entanto, a Assembleia Legislativa não aprovou a lei até o momento. 

A proposta de alteração da segunda aproximação do ZSEE seguiu a mesma metodologia 

utilizada para a elaboração da segunda aproximação, tendo como base as unidades territoriais 

de análise (UTA), considerando os processos naturais, os processos sociais (a dinâmica 

econômica e política) e as áreas institucionalizadas (unidades de conservação e terras 

indígenas). Recorreu-se a estudos temáticos dos meios físico, biótico e socioeconômico e a 

informações sobre as áreas institucionais, cujos dados e informações foram integrados em uma 

base de dados georreferenciada, gerando informações espaciais sobre a vulnerabilidade natural, 

potencialidade social e indicação de uso para gestão do território. A integração das informações 

foi realizada com base nas UTAs, que são agrupamento de áreas com características 
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homogêneas no que se refere aos aspectos do meio físico e biótico (geologia, geomorfologia, 

solos, cobertura vegetal e clima) e socioeconômico, fundamentalmente o uso da terra. Para cada 

UTA, foi avaliada a vulnerabilidade natural à erosão a partir da estimativa das perdas de solo 

calculada com base na equação universal de perda de solos (EUPS) (RONDÔNIA, 2017a). 

Para a integração das informações do ambiente natural às informações socioeconômicas, 

a área territorial do estado foi dividida em 8 regiões de análise (RAs), considerando as 

características homogêneas (de afinidade) socioeconômica e da organização atual do território, 

sendo elas:  RA de Guajará-Mirim, RA de Porto Velho, RA de Ariquemes, RA de Ji Paraná, 

RA de Cacoal, RA de São Francisco do Guaporé, RA de Alta Floresta do Oeste e RA de Vilhena 

(RONDÔNIA, 2017a). 

Com base nas características dos meios físico, biótico e socioeconômico e incorporando 

sugestões das oficinas realizadas em municípios das oito regiões de análise, foi elaborada a 

proposta de atualização da segunda aproximação do zoneamento socioeconômico-ecológico de 

Rondônia, tendo sido definidas três zonas e nove subzonas conforme se pode ver no 2 e na 

Figura 10 a seguir.  

  

Quadro 12 - Caracterização das zonas e percentual da área territorial do Estado de Rondônia (2017) 

 
ZONA CATEGORIA % 

1 São áreas com grande potencial social, dotadas de infraestrutura suficiente para o 

desenvolvimento das atividades agropecuárias, sobretudo estradas, indústrias e 

concentram as maiores densidades demográficas. De um modo geral, apresentam os 

maiores problemas com a degradação dos recursos hídricos e florestais. 53,3 

1.1 São áreas com alto nível de ocupação humana, onde se localizam os assentamentos 

urbanos mais importantes, dotadas de infraestrutura para o desenvolvimento de 

atividades agropecuárias, sobretudo, estradas de acesso. Aptidão agrícola 

predominantemente boa e vulnerabilidade natural à erosão predominantemente baixa. 25,3 

1.2 São áreas com médio potencial social, onde predomina a cobertura florestal natural, 

em processo acelerado de ocupação, com conversão da floresta. Aptidão agrícola 

predominantemente regular e vulnerabilidade natural à erosão predominantemente 

baixa a média. 12,8 

1.3 Áreas com predomínio da cobertura vegetal natural, com expressivo potencial 

florestal, em processo de ocupação agropecuária incipiente, com conversão da 

cobertura vegetal natural, geralmente, não controlado. Aptidão agrícola 

predominantemente restrita. Apresenta vulnerabilidade natural à erosão 

predominantemente média. 9,7 

1.4 Compreende ecossistemas de relevante interesse para a preservação dos recursos 

naturais, em especial, os hídricos, já que alguns rios dessa subzona apresentam 

expressivo potencial para aproveitamento hidrelétrico com pequenas centrais de 

produção. Apresentam vulnerabilidade natural à erosão predominantemente alta. 

Possuem infraestrutura disponível propícia à exploração das terras, apesar das 

condições naturais que impõem restrições ao desenvolvimento de atividades de 

conversão da cobertura vegetal natural. 5,5 

2 Usos especiais. Apresentam ocupação humana inexpressiva. Os custos de 

oportunidade da preservação da floresta natural são baixos, facilitando a conservação 

das terras florestais no seu estado natural. 6,1 
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2.1 Áreas onde o capital natural, sobretudo o florestal, se apresenta ainda em condições 

satisfatórias de exploração de serviços ecossistêmicos e florestal madeireira e não 

madeireira. Apresenta-se com boas possibilidades de conservar o estado natural. O 

valor das terras florestais pode ser incrementado mediante agregação de valor aos 

produtos florestais, através da exploração seletiva de seus produtos. 4,0 

2.2 Apresentam ocupação inexpressiva em regiões ambientalmente frágeis e de alta 

biodiversidade. Os custos de oportunidade da preservação da floresta natural são 

baixos, facilitando a conservação das terras florestais em seu estado natural. 2,1 

3 Áreas Institucionais, constituídas por Unidades de Conservação e Terras Indígenas, 

instituídas por legislação própria, pela União, Estado e Municípios. 39,2 

3.1 Constituídas pelas Áreas de Proteção Ambiental. 1,0 

3.2 Áreas constituídas pelas Unidades de Conservação de Uso. 8,8 

3.3 Áreas constituídas pelas Unidades de Conservação de Uso Sustentável, excluindo-se 

as Áreas de Proteção Ambiental. 11,9 

3.4 Áreas formadas pelas Terras Indígenas. 17,5 

Água   1,2 

Urbana   0,2 

Total  100 

Fonte: Rondônia (2017a) 

 

Figura 10 - Mapa da atualização da Segunda Aproximação do Zoneamento Socioeconômico-

Ecológico de Rondônia (2017) 

 
                                    Fonte: Rondônia (2017a) 

 

A figura que segue mostra o percentual da área do estado ocupada por cada zona na 

proposta de reformulação do ZSEE de Rondônia: a zona 1 ocupa uma área de correspondendo 

a 53,3% do território estadual; a zona 2, 6,1%; a zona 3, 39,2%, e as áreas urbanas e águas, 

1,4%.   

A área da zona 1 aumentou em relação a segunda aproximação, passando de 50,45% 

para 53,3%, com a incorporação de áreas ocupadas da zona 2 da segunda aproximação, em 

consonância com a justificativa apesentada para a realização da adequação, que se baseia na 

dinâmica da ocupação e do desmatamento. 
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Figura 11 - Percentual da área territorial do estado ocupado por cada zona (2017) 

 

               Fonte: Rondônia (2017a) 

 

Como foi mostrado no item anterior deste trabalho, o desmatamento sempre esteve 

presente nas discussões sobre o desenvolvimento sustentável em Rondônia, pelo fato de o 

estado ser um dos que têm o maior desmatamento em relação à sua área territorial na região 

amazônica.   Entre 1970 e 2019, o desmatamento acumulado em Rondônia atingiu 93.723,73 

km², o que representa 39,40% da área territorial do estado. Entre 2004 e 2019, foram 

desmatados 22.291 km² de florestas nativas, uma média anual de 1.393 km² de áreas 

desflorestadas, conforme os dados apresentados no quadro e no mapa a seguir. 

 

                  Quadro 13 - Desmatamento em Rondônia de 2004 a 2019 (km²) 
 

Ano Desmatamento Ano Desmatamento 

2004 3.858 2012 773 

2005 3.244 2013 932 

2006 2.049 2014 684 

2007 1.611 2015 1.030 

2008 1.136 2016 1.376 

2009 482 2017 1.243 

2010 435 2018 1.316 

2011 865 2019 1.257 

   Fonte: INPE/PRODES (2020) 

 

 

 



194 
 

 

Figura 12 - Desmatamento acumulado no Estado de Rondônia (1970-2019) 
 

 

                   Fonte: UNIR/LABCART (2020) 

 

No período entre 2004 e 2019, o desmatamento foi maior nos anos de 2004 e 2005, com 

3.858 e 3.244 km² respectivamente. Entre 2009 e 2014, as áreas desmatadas reduziram 

significativamente, voltando a crescer a partir de 2015, mantendo-se em um patamar um pouco 

superior a 1000 km² por ano.  

A redução do desmatamento a partir de 2009 parece estar associada ao aumento da 

fiscalização. Em 2004, o governo federal criou o Plano de Ação para Prevenção e Controle do 

Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm) visando reduzir o desmatamento na região. O 

plano foi executado em três fases: a fase 1, focada no ordenamento fundiário e territorial; a fase 

2 direcionada ao monitoramento e controle ambiental; e a fase 3 direcionada ao fomento às 

atividades produtivas sustentáveis. Durante a segunda fase da execução do plano, realizada 

entre 2009 e 2011, ocorreu uma redução significativa do desmatamento em toda a Amazônia 

Legal, em função das ações integradas de fiscalização do desmatamento e combate ao crime 

organizado, realizadas pelas Polícias Federal e Rodoviária Federal, pela Força Nacional de 

Segurança Pública e pelo IBAMA (BRASIL, 2017). Na figura a seguir, observa-se o 

comportamento do desmatamento entre os anos 2004 e 2015, relacionando-o às fases do 

PPCDAm.  
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Figura 13 - Desmatamento durante a execução das fases do PPCDAM (2004-2015) 

 

                        Fonte: Brasil (2017) 

 

Rondônia acompanhou a tendência ocorrida em toda a região, indicando que a presença 

efetiva da fiscalização por meio de ações integradas com outros órgãos do Estado pode 

contribuir para a redução do desmatamento no estado. A partir de 2019, o PPCDAm, como um 

instrumento importante de controle do desmatamento, foi praticamente abandonado pelo 

governo federal, o que favorece o desmatamento de uma forma geral e, em particular, o 

desmatamento nas unidades de conservação e terras indígenas.  

De maneira geral, todas as unidades de conservação e terras indígenas de Rondônia 

apresentam problemas com desmatamentos provocados por invasores. As unidades de 

conservação estaduais são as mais vulneráveis, pois, além de serem ameaçadas pelos invasores, 

o governo do estado e a Assembleia Legislativa querem reduzir sua área. Um mapeamento das 

áreas de desmatamento em unidades de conservação estaduais no Estado de Rondônia, baseado 

em imagens de satélite, realizado por técnicos da SEDAM-RO (RONDONIA, 2017b), mostra 

a situação de 39 unidades de conservação de uso direto e indireto em 2016. Os resultados desse 

mapeamento são sintetizados no quadro apresentado a seguir. 

 

Quadro 14 - Desmatamento acumulado nas unidades de conservação estaduais até 2016 

Unidades de Conservação Área (ha) Área desmatada (ha) 

APA do Rio Madeira 5.648,02 1.129,42 

APA do Rio Pardo 110.422,06 91.267,25 
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Estação Ecológica de Samuel 65.045,37 733,45 

Estação Ecológica Serra dos Três Irmãos 89.113,47 8,62 

FERS Rio Machado 117.022,40 1.388,59 

FERS Rio Madeira B 47.327,33 5.686,58 

FERS Rio Vermelho C 4.166,78 1.388,44 

Parque Corumbiara 422.132,88 7.672,81 

Parque Estadual de Guajará-Mirim 203.160,95 2.630,21 

Parque Estadual Serra dos Reis 36.418,56 318,62 

Reserva Biológica do Traçadal 21.286,91 0,00 

Reserva Biológica Rio Ouro Preto 59.133,96 0,00 

RESEX Curralinho 1.757,66 13,09 

RESEX Jaci Paraná 197.369,16 83.532,35 

RESEX Maracatiara 8.581,1 90,12 

RESEX Pacaas Novos 346.218,91 35.333,23 

RESEX Pedras Negras 123.170,43 0,00 

RESEX Rio Cautário 142.129,25 814,71 

RESEX Rio Preto Jacundá 101.291,68 5.364,55 

FERS Mutum 11.212,37 7.779,83 

FERS Gavião 455,47 207,58 

FERS Piriquitos 1.152,23 614,38 

FERS Araras 1.085,64 699,87 

FERS Tucano 724,13 260,46 

RESEX Angelim 8.923,08 1.722,07 

RESEX Ipê 815,19 72,60 

RESEX Sucupira 3.056,14 11,83 

RESEX Castanheira 9.918,29 132,35 

FERS Cedro 2.566,63 67,21 

RESEX Mogno 2.450,28 24,49 

RESEX Garrote 859,41 0,00 

RESEX Seringueira 555,88 7,17 

RESEX Roxinho 963,14 22,98 

RESEX Freijó 600,36 11,12 

RESEX Piquiá 1.448,93 36,31 

RESEX Jatobá 1.252,25 131,49 

RESEX Itaúba 1.814,24 27,37 
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RESEX Massaranduba 5.607,44 70,56 

RESEX Aquariquara 17.913,13 130,94 

Fonte: Rondônia (2017b) 

 

As unidades que apresentam os maiores percentuais de desmatamento em relação às 

suas respectivas áreas são a APA Rio Pardo, cujo percentual de desmatamento chegou, em 

2016, a 82,65% da área total da unidade; a FERS Mutum e a RESEX Jaci Paraná com 69,39% 

e 42,32% das respectivas áreas desmatadas. A APA Rio Pardo é a quinta UC mais desmatada 

da Amazônia Legal (ARAÚJO et al., 2017). A descaracterização ilegal dessas UC é realizada 

por invasores visando à caça, à pesca, à garimpagem e à criação de gado bovino que, para isso, 

realizam o desmatamento e as queimadas e, posteriormente, pressionam pela regularização da 

terra, transformando-a em um negócio de especulação fundiária.   

Em abril de 2018, a Assembleia Legislativa do estado de Rondônia tentou revogar 

dispositivos da Lei Complementar nº 581, de 30 de junho de 2010 (RONDÔNIA, 2010), que 

criou a APA do Rio Pardo. Essa área fazia parte de um conjunto de 11 unidades cujos decretos 

de criação pelo governo do estado foram sustados pela Assembleia. É importante registrar que 

essas unidades foram criadas durante o processo de licenciamento da hidrelétrica de Jirau, no 

rio Madeira, em áreas pertencentes à Floresta Nacional de Bom Futuro, cedidas pela União ao 

estado de Rondônia para que se criassem as UCs. A figura a seguir mostra o desmatamento 

acumulado até 2016 da Área de Proteção Ambiental e da Floresta Estadual do Rio Pardo.  

 

Figura 14 - Mapa do desmatamento na APA e Floresta Estadual do Rio Pardo (2016) 

 

 
               Fonte: Araújo et al. (2017, p. 40) 

https://imazon.org.br/wp-content/uploads/2017/03/fig_18_UCS+Desm.jpg
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As demais unidades extintas foram: Estação Ecológica Umirizal (Porto Velho), Reserva 

de Fauna Pau D’óleo (São Francisco do Guaporé), Parque Estadual Abaitará (Pimenta Bueno), 

Parque Estadual Ilha das Flores (Alta Floresta D’Oeste), Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Rio Machado (Porto Velho), Reserva de Desenvolvimento Sustentável Limoeiro 

(São Francisco do Guaporé), Reserva de Desenvolvimento Sustentável Serra Grande (São 

Francisco do Guaporé), Reserva de Desenvolvimento Sustentável Bom Jardim (Porto Velho) e 

Estação Ecológica Soldado da Borracha (Porto Velho e Cujubim). A criação de todas essas 

unidades está de acordo com as diretrizes do Zoneamento Socioeconômico e Ecológico do 

estado, aprovado no ano 2000. Essas 11 unidades juntas protegem uma área de 

aproximadamente 537 mil hectares. A figura a seguir mostra a localização das 11 unidades de 

conservação. 

Figura 15 - Mapa de localização das unidades de conservação criadas em 2018 

 

             Fonte: ECOPORÉ et al. (2018, p. 2) 

 

Várias ONGs, incluindo a ECOPORÉ, a KANINDÉ, o GTA e a WWF-Brasil, e o 

próprio governador do estado de Rondônia, Confúcio Moura, ingressaram na justiça para 

impedir a extinção das unidades de conservação (ECOPORÉ et al., 2018). Em 09 de julho de 
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2018, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia suspendeu os decretos legislativos que 

pretendiam derrubar o decreto de criação das 11 áreas protegidas.  

A Floresta Estadual de Rendimento Sustentado Mutum foi criada em 1996 e fica 

localizada no município de Cujubim, objetivando o desenvolvimento de atividades orientadas 

para o uso sustentável dos recursos naturais renováveis, principalmente a implantação de   

sistemas silviculturais, de modo a explorar as potencialidades produtivas da floresta com o 

mínimo de impacto dos ecossistemas. Não foram constatados sinais de presença humana em 

seu interior na época de sua criação, como mostra a imagem de 1995 a seguir.  

 

Figura 16 - Localização da Floresta Estadual de Rendimento Sustentado Mutum (1995) 

 

 
        Fonte: Rondônia (2002c, p. 52) 

 

A Reserva Extrativista Jaci Paraná foi criada em 1996. Foi constatada a existência de 

cerca de 80 pessoas habitando em seu espaço territorial, desenvolvendo atividades de extração 

de borracha e de castanha-do-brasil, mas também coleta de frutos nativos, principalmente 

cupuaçu, tucumã, açaí e bacuri. Praticavam também a caça e a pesca. No entanto, apesar de ter 

pessoas morando em seu interior, não havia praticamente sinais de desmatamento, como mostra 

o mapa de 1996 (Figura 17). A RESEX Jaci Paraná é uma das unidades mais ameaçadas de 

Rondônia.  
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O mapa da figura a seguir mostra a evolução do desmatamento da RESEX Jaci Paraná 

em três momentos: em 1996, ano de sua criação, em 2006 e em 2016, mostrando com muita 

clareza que a gestão da unidade é muito ineficiente, revelando problemas no monitoramento e 

na fiscalização das UCs em Rondônia.  

 

Figura 17 - Mapas da situação do desmatamento da RESEX Jaci Paraná (1996, 2006, 2016) 

 

 

        Fonte: Santana, R. e Guimarães, S. (2019, p. 10) 

 

Finalmente, trata-se aqui do Parque Estadual Guajará-Mirim, pois, embora não seja uma 

das unidades mais desmatadas entre as unidades de conservação de Rondônia, está sendo 

ameaçado de ter sua área reduzida, junto com a redução da área da RESEX Jaci Paraná. Em 

setembro de 2020, o governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, encaminhou um projeto 

de lei à Assembleia Legislativa com mensagem para desafetação de uma área de 152.184,29 ha 

da área da RESEX Jaci-Paraná, reduzindo-a para apenas 45.184,87 ha. Por esse projeto, o 

Parque Guajará-Mirim passaria a contar com área de 166.034,71 ha, uma redução em 37.126,13 

ha, ou 18,28%. Mais uma vez, as organizações populares da sociedade civil estão mobilizadas 

para tentar conter as alterações.  

As unidades de conservação federais localizadas em Rondônia também enfrentam 

problemas com invasores, problemas esses parecidos com os que acontecem com as unidades 
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estaduais. Uma das mais ameaçadas é a Floresta Nacional do Bom Futuro, localizada no 

município de Porto Velho, criada em 1988, com uma área de 280.000 ha. As principais ameaças 

incidentes sobre a FLONA do Bom Futuro são as tentativas de invasões, tendo como 

consequência a construção e manutenção de acessos para o interior da unidade, além do furto 

de madeira e incêndios florestais, e, em uma escala menor, a caça. No interior da FLONA, 

foram construídos ilegalmente cerca de 130 km de estrada, o que facilita as invasões para 

praticar o desmatamento, o roubo de madeira, a caça, a construção de residências e a formação 

de pastagens para criação de gado (ICMBIO, 2019). 

O processo de desmatamento e de invasão por madeireiros, garimpeiros, pecuaristas, 

especuladores de terras entre outros ocorrem nas unidades de conservação e também nas 21 

terras indígenas existentes em Rondônia em 2015, distribuídas por todo o estado, conforme 

apresentado no mapa apresentado na Figura 18. A Terra Indígena Zoró, embora apareça no 

mapa, fica localizada no estado do Mato Groso, mas jurisdicionada à Coordenação da FUNAI 

de Ji-Paraná, Rondônia.  

 

          Figura 18 - Mapa da localização das Terras Indígenas de Rondônia (2015) 

  

 

            Fonte: Comide e Santos (2015, p. 56) 

 

Nos relatórios sobre a violência contra os povos indígenas do Brasil publicados pelo 

CIMI (2018; 2019), são relatados casos de conflitos relacionados às terras indígenas em 
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Rondônia, com invasões das terras realizadas por madeireiros para exploração ilegal de 

madeira, por garimpeiros, por caçadores e pescadores ilegais, por fazendeiros para a criação de 

gado e por especuladores de terras (grileiros) que desmatam e loteiam as terras.  

Uma das mais afetadas é a Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau. O CIMI (2019) estima 

que, somente durante o mês de abril de 2019, mais de 180 invasores adentraram no território e 

realizaram atividades ilegais de exploração de madeira, desmatamento e loteamento de áreas.    

Em janeiro de 2019, quando foi descoberta uma invasão da TI realizada por cerca de 40 

grileiros com o objetivo de desmatar as terras para vendê-las aos colonos, foi constatada uma 

área desmatada de 225 ha.  Em abril do mesmo ano, pelo menos mil invasores tentaram tomar 

uma aldeia na TI Uru-Eu-Wau-Wau (ibidem).  

Na Terra Indígena Karipuna, a situação não é diferente, pois tem sido invadida 

frequentemente por madeireiros, para a exploração ilegal de madeira, e por grileiros, para 

loteamento ilegal. Operações da Polícia Federal realizadas em 2019 resultaram na apreensão de 

tratores e outros maquinários, documentos e aparelhos eletrônicos. Na ocasião, constatou-se o 

desmatamento de cerca de 11 mil ha do território. De acordo com o CIMI, é cada vez maior a 

quantidade de grileiros na área, que têm aberto estradas visando à realização de loteamentos 

dentro da terra indígena. A desativação de um posto indígena de vigilância da Funai na área 

tem facilitado as invasões (ibidem).  

Uma operação da Força-Tarefa Amazônia, realizada em 2019, integrada pelo Ministério 

Público Federal e por outros órgãos oficiais, desmontou uma organização criminosa que atuava 

na grilagem de terras no interior da Terra Indígena Karipuna, usando duas empresas como 

intermediárias, a Associação dos Produtores Rurais de Boa Esperança e a empresa de 

georreferenciamento Amazon Gel. O resultado dessas invasões foi o aumento da área 

desmatada, como indicam os dados do sistema de proteção da Amazônia (SIPAM), 

demostrando que a área desmatada na TI Karipuna foi 1.195,34 hectares entre 2016 e 2017, 

tendo aumentado para 4.191,37 hectares entre 2017 e 2018 (ibidem). 

Na Terra Indígena Roosevelt, as invasões ocorrem fundamentalmente com o propósito 

da extração ilegal de minério, particularmente de diamantes. Um exemplo da exploração ilegal 

de diamantes na área da reserva foi a apreensão de cerca de 500 pedras realizada pela polícia 

civil do Estado do Mato Grosso, na cidade de Comodoro, próximo à fronteira com Rondônia, 

em uma operação montada depois de uma denúncia anônima. Na ocasião, dois homens foram 

presos. “Em depoimento à polícia, eles afirmaram que a extração ilegal dos diamantes foi feita 

na TI Roosevelt e que eles seriam comercializados em Diamantina (MG)” (CIMI, 2019, p. 102).   
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Em uma operação realizada pela Polícia Federal, pelo Exército, pela FAB e pelo 

IBAMA, denominada Operação Verde Brasil, em outubro de 2019, com o objetivo de 

desarticular atividades ilegais de garimpo na TI Roosevelt, foram apreendidas três pás 

carregadeiras, 11 motobombas d’água, dois geradores de energia, 10 barracos, duas 

motocicletas e uma arma de fogo com munições (ibidem).  

Na Terra Indígena Sete de Setembro, as invasões ocorrem principalmente para 

exploração ilegal de madeira e garimpagem de minérios. Exemplos dessa situação foram 

registrados em operações da Polícia Federal na área. Em julho de 2019, em uma dessas 

operações foram presas nove pessoas e apreendidos dois caminhões carregados com toras de 

madeira e motosserras. Em setembro do mesmo ano, a Polícia Federal prendeu quatro pessoas 

que estavam explorando madeira ilegalmente na terra indígena, além de motosserras, armas, 

munições e outros equipamentos. Em novembro de 2019, em outra operação da Polícia Federal, 

foram destruídos vários acampamentos de garimpeiros, duas pás carregadeiras e 15 motores 

utilizados na drenagem para separar o minério dos dejetos (ibidem). 

Em outras terras indígenas, ocorrem conflitos semelhantes. É o que acontece na Terra 

Indígena Igarapé Lourdes, com a invasão de garimpeiros, causando danos ao meio ambiente. 

Em agosto de 2019, uma operação da Polícia Militar Ambiental prendeu cinco homens por 

garimpo ilegal de ouro dentro da reserva, além de apreender equipamentos como bateias, 

bombas de água e motosserra. Na Terra Indígena Pakaas Novas, garimpeiros e pescadores 

ilegais atuam dentro da área, causando conflitos e destruição do meio ambiente. Já os povos 

que vivem na Terra Indígena Igarapé Lage sofrem com a invasão de suas terras por grileiros e 

madeireiros que, além de invadir a área, ameaçam os indígenas, destroem suas matas e causam 

danos ao meio ambiente. O mesmo ocorre com os povos que vivem na Terra Indígena Igarapé 

Ribeirão, que sofrem com a ação ilegal de grileiros, caçadores e pescadores que invadem suas 

terras, devastam o meio ambiente e geram conflitos na região. Na Terra Indígena Karitiana, o 

conflito é pela posse da terra. A comunidade vem sofrendo com as constantes invasões por 

fazendeiros cujo gado bovino, lançado contra a aldeia, destrói os roçados e come as plantações 

de milho e mandioca. Denúncias vêm sendo feitas à Funai e ao MPF, mas providências não são 

tomadas (CIMI, 2017; 2019).  

De uma maneira geral, o que ocorre com as terras indígenas citadas ocorre também com 

outras mais, em maior ou menor proporção. A situação tem-se agravado a partir de 2019, com 

os direitos das populações indígenas sendo cada vez mais desrespeitados, conforme se verifica 

no relatório do CIMI (2019).  
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Apesar da nitidez dos direitos indígenas no Brasil, promulgados na Constituição 

Federal de 1988, eles sofreram ataques sistemáticos em 2019. Muitos desses ataques 

foram realizados pelos próprios governantes, aqueles que deveriam atuar no sentido 

de implementá-los ou fazer com que todos os respeitem. Lamentavelmente, vive-se 

no Brasil um dos períodos mais sombrios e emblemáticos quanto à garantia desses 

direitos, uma vez que o presidente da República atua como proponente das invasões 

às terras indígenas, estimulando o desmatamento, o garimpo, o loteamento e a 

grilagem (CIMI, 2019, p. 79). 

 

A gestão das unidades de conservação estaduais é de responsabilidade da Secretaria de 

Estado do Desenvolvimento Ambiental do Estado de Rondônia, através da Coodenadoria de 

Unidades de Conservação; o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio) é responsável pela proteção, preservação e conservação das unidades de conservação 

federais; a prevenção e o controle de desmatamentos é responsabilidade do IBAMA, da 

SEDAM e da Polícia Militar Ambiental em Rondônia. Pelo que se pode observar por meio das 

informações disponíveis, a gestão das unidades de conservação, tanto estaduais quanto federais, 

é deficiente, considerando os registros de invasões e de desmatamento nas unidades, indicando 

problemas na fiscalização. O que se deduz é que há  certa tolerância dos governos estadual e 

federal com a destruição das unidades de conservação e com o desmatamento no estado de 

Rondônia. Frente a essa situação, resta o trabalho das ONGs, que, com denúncias e ações na 

justiça, tentam impedir a destruição e até a extinção das unidades de conservação no estado de 

Rondônia.  

As mudanças ocorridas no regime de informação do desenvolvimento sustentável em 

Rondônia, anteriormente apresentado, representaram enfraquecimento no processo de 

mediação. Como não há mais canais de negociação direta entre os diferentes segmentos da 

sociedade civil e o Estado como os que existiam na década de 1990, o papel das ONGs hoje 

voltou a ser de reivindicação e de protesto. Isso se deu em função das mudanças em relação aos 

dispositivos existentes, a extinção de uns, como ocorreu com as instâncias de deliberação do 

PLANAFLORO, a modificação na composição de outros, como ocorreu na Comissão Estadual 

de Zoneamento, e a criação de novas estruturas, como nos casos do CONDER e do CEDRS, no 

quais a participação da sociedade civil foi reduzida significativamente, principalmente aquela 

dos segmentos populares da sociedade civil.  

O que está ocorrendo, desde 2003, com o processo de redução da participação dos 

organismos da sociedade civil e com a alteração dos dispositivos utilizados no planejamento e 

na gestão das políticas de desenvolvimento implementadas em Rondônia, indica uma tendência 

de não se privilegiar o diálogo, a negociação, mas usara força do aparelho do Estado. Isso tem 

como consequência o enfraquecimento do processo de subjetivação dos sujeitos, na perspectiva 

apontada por Agamben (2009, p. 46), quando afirma que “todo dispositivo implica, com efeito, 
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um processo de subjetivação, sem o qual o dispositivo não pode funcionar como dispositivo de 

governo, mas se reduz a um mero exercício de violência”. Na base dessas mudanças, estão os 

interesses econômico, social, político, institucional e ambiental das classes sociais 

historicamente constituídas no espaço territorial do estado de Rondônia, onde a correlação de 

forças vem favorecendo cada vez mais os interesses das classes dominantes, cuja concepção de 

mundo é fundamentada no uso predatório dos recursos naturais, tendo como único objetivo a 

obtenção de lucros econômicos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve início e se desenvolveu a partir da preocupação em compreender 

como se estabeleceram as relações sociais e as práticas informacionais desenvolvidas pelos 

diferentes atores sociais envolvidos no processo de implantação de políticas voltadas ao 

desenvolvimento sustentável em Rondônia. Do mesmo modo, para entender as estratégias de 

gerenciamento das informações utilizadas pelo Estado e pela sociedade nesse processo, visando 

à preservação ambiental, à proteção das unidades de conservação e das áreas protegidas que 

faziam parte do modelo de desenvolvimento adotado com a implantação dessas políticas. Para 

isso, utilizaram-se os conhecimentos do campo da Ciência da Informação, principalmente os 

conceitos de mediação e regime de informação.  

A aplicação do conceito de regime de informação em um ambiente mediado pela 

informação, como o que se instaurou em Rondônia em função do desenvolvimento sustentável, 

permitiu uma análise das práticas ou ações de informações desenvolvidas por atores envolvendo 

as relações entre grupos sociais, sistemas e redes de informação, políticas, regras, normas e 

artefatos de informação, de maneira integrada. Isso tudo dentro de determinados contextos, 

considerando os aspectos econômicos, sociais, os valores, as forças políticas e tendo a 

concepção de desenvolvimento sustentável como elemento aglutinador.  

As características das redes formadas a partir das relações entre os atores sociais, os 

artefatos e os dispositivos de informação pertencentes ao regime de informação do 

desenvolvimento sustentável em Rondônia foram detalhadas, utilizando-se as concepções de 

mediação, principalmente quando se destacou a participação das ONGs e dos movimentos 

sociais da sociedade civil na gestão das políticas, construindo consensos e dissensos a partir da 

produção, compartilhamento e apropriação da informação.  

A escolha do modelo de desenvolvimento adotado em Rondônia no início dos anos 1990 

para a realização da pesquisa deu-se por meio das características das informações existentes. 

Sua análise foi possível via uso dos conceitos de mediação e de regime de informação 

trabalhados no campo da Ciência da Informação. A primeira dessas caraterísticas é o grande 

volume de informações sobre os meios físico, biótico e socioeconômico produzido para 

subsidiar as políticas voltadas ao desenvolvimento sustentável no estado, sendo as principais o 

ZSEE, o PLANAFLORO, as unidades de conservação criadas e a demarcação de áreas 

indígenas, além do fortalecimento de órgãos estaduais, como a SEDAM, visando ao 

monitoramento ambiental, principalmente ao controle do desmatamento. A segunda 
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característica que merece ser destacada é a grande quantidade de atores envolvidos no processo, 

incluindo organismos públicos, estaduais e federais e organismos ligados à sociedade civil 

rondoniense, podendo ser identificados com uma certa clareza. A terceira é o conjunto de 

normas, de regras, formais e informais, e de metodologias construídas que, de um modo geral, 

definem a elaboração, o armazenamento, o acesso e o compartilhamento das informações. A 

quarta refere-se ao conjunto de materiais de armazenamento e compartilhamento de dados e 

informações, representado pelos sistemas de informação, hardware e software entre outros. 

Finalmente, a quinta característica a ser destacada são as práticas formais e informais de 

compartilhamento de informações desenvolvidas pelos atores, a articulação ente eles, as formas 

de aprendizado e a relação de poder coexistente nessas práticas.  

Os procedimentos metodológicos apoiaram-se na compreensão de regime de 

informação de acordo com as concepções trabalhadas por Frohmann (1995) e González de 

Gómez (2007). Ambos trazem o conceito de regime de informação como decorrente de uma 

configuração em rede, envolvendo atores, dispositivos, artefatos científicos e tecnológicos, 

grupos sociais, interesses, discursos e práticas informacionais, dentro de determinados 

contextos econômicos e socioculturais que envolvem relações conflituosas de poder no 

processo de regulamentação das ações de informação.   

Visando descrever a rede sociocomunicacional do desenvolvimento sustentável em 

Rondônia, com base nas características definidas, tendo como objetivo mais amplo verificar 

como se instaura e se consolida o regime de informação do modelo de desenvolvimento 

sustentável implementado no estado, foram elaboradas cinco categorias de análise utilizadas 

nesta pesquisa, sendo elas: os atores sociais; o conjunto de normas, regras e governança; a base 

de dados e os mecanismos informacionais que constituem os artefatos de informação; e as ações 

de informação. A quinta categoria de análise trata dos contextos econômico, social, cultural e 

político em que o regime de informação do desenvolvimento sustentável em Rondônia foi 

instituído, consolidado e modificado, considerando os conflitos de interesses entre as classes 

sociais historicamente constituídas, as práticas sociais, os aspectos econômicos, os valores 

culturais, tendo a concepção de desenvolvimento sustentável como elemento aglutinador dos 

atores. 

Os atores sociais identificados e analisados, de entre os muitos atores que de alguma 

maneira participaram da formação e consolidação do regime de informação do 

desenvolvimento sustentável que se estabeleceu em Rondônia a partir de meados dos anos 1980, 

foram aqueles que participaram dos conselhos deliberativos do PLANAFLORO 

(CDPLANAFLORO, CNPs e COMAI) e da Comissão Estadual de Zoneamento, além dos 
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governos estadual e federal e do Banco Mundial, por terem poder de decisão sobre as políticas 

implementadas. A identificação e a elaboração de um perfil situando a participação de cada um 

deles no estabelecimento da rede que se formou no regime de informação estudado faz parte do 

primeiro objetivo específico desta pesquisa. 

Na pesquisa, decidiu-se detalhar a participação dos atores representantes dos 

organismos públicos e das ONGs e dos movimentos sociais da sociedade civil que participaram 

apenas do CDPLANAFLORO e da Comissão Estadual de Zoneamento, porque as mesmas 

instituições participavam das demais comissões: 5 Comissões Normativas de Programa (CNPs), 

contemplando as áreas ambiental, indígena, agrícola, social e infraestrutura, e o Comitê de 

Avaliação Independente (COMAI). 

Os atores atuavam geralmente com posições fechadas em blocos nas negociações 

formais (decisões tomadas nos conselhos) e informais: de um lado, os representantes dos 

organismos públicos, defendendo as posições dos governos; de outro, os representantes da 

sociedade civil, as ONGs e os movimentos sociais.  

Para isso, os atores sociais foram construindo alianças. Entre os setores populares da 

sociedade civil, ocorreram alianças entre índios, seringueiros, ribeirinhos e pequenos 

produtores rurais e as ONGs de apoio a esses movimentos. Ocorreram alianças também entre 

as ONGs locais e as ONGs nacionais e internacionais. O Banco Mundial fez aliança com as 

ONGs locais, buscando legitimar o PLANAFLORO junto à sociedade, mediando as 

reivindicações das ONGs junto ao governo do estado. As organizações da sociedade civil 

representativas dos segmentos empresariais aliaram-se aos organismos públicos, que também 

contaram com o apoio do PNUD, através do Acordo de Cooperação Técnica do 

PLANAFLORO. É importante registar que o PNUD apoiava também as atividades 

desenvolvidas pelos movimentos populares, mas o apoio maior era destinado às diversas 

atividades desenvolvidas pelos órgãos governamentais (RONDÔNIA, 1996a; RONDÔNIA, 

2002a). 

Os dispositivos de informação, constituídos pelo conjunto de normas, regras e 

governança, foram a segunda categoria abordada neste trabalho, elaborada na perspectiva 

apontada por González de Gómez (1999; 2003a) e Braman (2009, apud SERAFIM e FREIRE, 

2013), que se referem aos dispositivos como mecanismos normativos, regulatórios, constituídos 

por leis, normas, princípios políticos, programas entre outros, que tratam de alguma forma da 

geração, da organização, do armazenamento, do processamento e do compartilhamento da 

informação.  
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A identificação e análise dos dispositivos relaciona-se ao segundo objetivo específico 

da pesquisa. A análise das informações pesquisadas no conjunto de documentos coletados 

permitiu identificar os principais fluxos de informação e conhecimento, as normas, as regras, e 

a governança estabelecidas, dando sustentação às práticas de disseminação e do 

compartilhamento da informação e do conhecimento desenvolvidas pelos atores sociais do 

regime de informação do desenvolvimento sustentável em Rondônia. 

A terceira categoria de análise teve como objetivo identificar os artefatos de informação 

utilizados na geração, no processamento, no armazenamento, na transmissão e no uso da 

informação, constituídos pelas tecnologias da informação e da comunicação, incluindo banco 

de dados, sistemas de informação, bibliotecas, hardware, software e redes de computadores.  

A pesquisa identificou uma grande quantidade de artefatos de informação existentes em 

Rondônia, com informações importantes para subsidiar o planejamento e a implementação de 

políticas voltadas ao desenvolvimento sustentável no estado. São hardware, software, redes de 

computadores, sistemas de informação, banco de dados e documentos disponíveis em 

bibliotecas, contendo informações de temas relacionados aos meios físico, biológico e 

socioeconômico, conforme relatado neste trabalho.  

A análise das informações obtidas sobre os artefatos de informação permitiu aproximar 

os conceitos de mediação e regime de informação, a partir dos conceitos de mediação implícita 

(ALMEIDA JUNIOR, 2009) e redes secundárias (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 1999). A 

mediação implícita, que ocorre nas ações de seleção, organização, processamento e 

armazenamento da informação, relaciona-se com as redes secundárias, formadas a partir da 

informação sobre a informação. O que une os dois conceitos é o que González de Gómez 

denomina artefatos de informação e Almeida Junior qualifica como equipamentos 

informacionais, representados por diferentes tipos de suportes de informação, como os descritos 

anteriormente. 

A quarta categoria de análise relaciona-se às ações de informação, compreendidas como 

o conjunto de práticas formais e informais desenvolvidas pelos atores tendo como base a 

informação e mediadas pelos dispositivos e artefatos de informação, respaldadas culturalmente 

em uma forma de vida e construídas em comunidades epistêmicas (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 

2012a), que, por isso, compartilham uma rede comum de conceitos e ações (COLLINS e 

KUSCH, 2010). Essas práticas foram construídas a partir da interação entre os atores, levando 

em consideração as relações de poder coexistentes, que influenciavam os processos de decisões 

políticas, como as que existiram na conquista da participação nas instâncias de deliberação dos 
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conselhos do PLANAFLORO e da Comissão Estadual de Zoneamento, resultando na gestão 

compartilhada das políticas direcionadas ao desenvolvimento no estado. 

  Não foi dedicado um capítulo ou subcapítulo específico para tratar das ações de 

informação, porque elas estão presentes ao longo de todo o trabalho, nas ações de geração, 

organização, armazenamento, processamento e compartilhamento da informação. Estão 

presentes no trabalho das ONGs em sua relação com a sociedade e com o Estado, no trabalho 

dos organismos públicos responsáveis pela execução das políticas, nos cursos de capacitação, 

nas reuniões, nas oficinas de trabalho, nas audiências públicas, enfim, em todas as ações que 

contribuem para a construção de práticas voltadas ao desenvolvimento sustentável.   

A quinta categoria de análise visou analisar o ambiente sociocultural que permitiu a 

construção de um determinado arranjo social a partir da relação entre o Estado e a sociedade 

civil nas décadas de 1980 e 1990, descrevendo os processos de consensos e dissensos 

estabelecidos entre grupos sociais com diferentes interesses, discursos e ideologias, assim como 

as modificações desse arranjo ocorridas posteriormente a esse período, correspondendo ao 

quarto objetivo específico da pesquisa.  

Essa quinta categoria de análise pretendeu descrever os contextos econômico, social, 

cultural e político existentes em cada momento do processo de surgimento, a consolidação e a 

modificação do regime de informação do desenvolvimento sustentável em Rondônia. Seu 

objetivo foi contribuir para o entendimento de como o regime de informação origina-se, 

estabiliza-se e se modifica, como as relações sociais se estabelecem e como formas específicas 

de poder são exercidas nessas relações e através delas (FROHMANN, 1995). 

Alguns aspectos dos contextos nos quais o regime de informação do desenvolvimento 

sustentável em Rondônia foi instituído e consolidado foram importantes e são aqui pontuados, 

a começar pela conjuntura internacional, nacional e local em relação ao debate sobre o 

desenvolvimento sustentável. A conjuntura internacional, no início da década de 1990, era 

favorável à discussão sobre o desenvolvimento sustentável. A concepção sobre o 

desenvolvimento sustentável vinha sendo debatida desde 1972, nas discussões e nos relatórios 

produzidos pelo Clube de Roma e durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, como também na Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, que, em 1987, publicou o trabalho "Nosso Futuro Comum" 

("Relatório Brundtland"), culminando com a realização da Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) no Rio de Janeiro, em junho de 1992, a 

"Rio-92". O contexto político-ideológico da preparação e realização da Rio-92 deu visibilidade 

à degradação ambiental existente em Rondônia, - degradação que já vinha sendo denunciada 
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por ONGs fora do Brasil e internamente - fortalecendo as posições dos segmentos sociais e das 

instituições defensores de políticas visando ao desenvolvimento sustentável em Rondônia.  

A degradação ambiental denunciada pelas ONGs e pelos movimentos sociais em 

Rondônia é consequência do modelo de desenvolvimento planejado pelo governo federal para 

o estado, principalmente causada pelos impactos da colonização agrícola iniciado na década de 

1970, gerando impactos ambientais, principalmente a exploração insustentável de madeiras e o 

aumento do desmatamento, e pressões sobre as populações indígenas e tradicionais, com 

invasões de unidades de conservação e terras indígenas.  

Contribuíram com esses impactos as ações desenvolvidas no âmbito do 

POLONOROESTE, um programa criado pelo governo federal em 1980, financiado pelo Banco 

Mundial, com o objetivo de apoiar a política de ocupação agrária. Visando minimizar os 

problemas causados pelas políticas implementadas, os governos estadual e federal lançaram o 

Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia (PLANAFLORO), no final da década de 1980, 

cujo objetivo foi implementar o desenvolvimento sustentável no estado. Entre as políticas 

previstas no PLANAFLORO, são muito importantes para a configuração do desenvolvimento 

sustentável em Rondônia o ZSEE, a criação de unidades de conservação e a demarcação de 

terras indígenas.  

A experiência do financiamento das ações desenvolvidas no âmbito do 

POLONOROESTE, duramente criticada por ambientalistas e políticos de países com 

participação no capital do Banco Mundial, forçou essa instituição financeira a incluir 

componentes visando à preservação ambiental nos novos projetos de financiamento. Por essa 

razão, o Banco Mundial exigiu que os governos estadual e federal assumissem uma série de 

compromissos com o objetivo de implementar o desenvolvimento sustentável em Rondônia, 

entre elas, o ZSEE, a criação das unidades de conservação, a demarcação das terras indígenas 

e o apoio às comunidades indígenas, tradicionais e aos pequenos agricultores de baixa renda. 

Nesse sentido, observa-se que a participação do Banco Mundial no financiamento do 

desenvolvimento do estado de Rondônia é contraditória: contribuiu com a degradação 

ambiental através do POLONOROESTE na década de 1980 e contribuiu com a preservação 

ambiental por meio das políticas anteriormente apresentadas na década de 1990. Com essas 

ações, o Banco Mundial tentou reparar sua imagem junto à comunidade internacional. 

Outro aspecto importante foi a necessidade dos recursos do financiamento do Banco 

Mundial por parte dos governos de Rondônia para a realização de investimentos no estado, pois 

Rondônia passava por uma crise econômica em setores importantes da economia no início da 

década de 1990, como na mineração e na exploração madeireira, o que afetava a arrecadação 
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de tributos e causava problemas sociais em relação à ocupação de mão de obra e geração de 

renda. A esse problema, somava-se a crise financeira do Estado brasileiro, em decorrência da 

política de desregulamentação da economia realizada pelo governo federal, resultando na 

redução dos investimentos por parte do governo federal nos estados. Essas informações 

mostram que o acesso aos recursos do Banco Mundial para o PLANAFLORO era praticamente 

a única saída para a realização de investimentos por parte dos governos de Rondônia e, por isso, 

assumiram os compromissos quanto à implementação de políticas de cunho preservacionista.  

Finalmente, destaca-se aqui a participação de setores da sociedade civil no processo de 

negociação e execução do PLANAFLORO e demais políticas, principalmente das ONGs 

ambientalistas e dos setores que representavam os índios, os seringueiros e os pequenos 

agricultores.  Esses segmentos populares da sociedade civil mostraram-se os mais interessados 

na implementação de políticas visando ao desenvolvimento sustentável em Rondônia. Para isso, 

buscaram construir canais de participação por meio dos quais poderiam planejar e executar 

essas políticas através de negociações entre os governos e os diversos setores da sociedade, 

objetivando à construção de consensos sobre as questões relativas ao desenvolvimento. 

A importância da participação das ONGs e dos movimentos sociais representantes da 

sociedade civil no processo de instituição e estabilização do regime de informação do 

desenvolvimento sustentável em Rondônia, as práticas informacionais e as relações sociais 

desenvolvidas por esses atores, relacionadas ao exercício do poder, foi a primeira hipótese. 

Acredita-se que ela ficou comprovada com os relatos feitos com base em uma farta 

documentação que comprova essa hipótese, a começar pelos documentos enviados por ONGs 

e personalidades como Chico Mendes, Ailton Krenak e Osmarino Amâncio aos diretores do 

Banco Mundial e a autoridades, como o Secretário Nacional da Secretaria Especial do Meio 

Ambiente, José Lutzemberg, reivindicando a participação de organizações da sociedade civil 

no planejamento e na execução do PLANAFLORO.  

Posteriormente, o governo do estado e as ONGs assinaram o Protocolo de 

Entendimento, documento em que o governo assumiu o compromisso de garantir a participação 

da sociedade nas instâncias de deliberação do PLANAFLORO (CDPLANAFLORO, CNPs e 

COMAI) e na Comissão Estadual de Zoneamento (Protocolo de Entendimento, 1991). 

Finalmente, com a publicação do Decreto n° 5407, de 09 de dezembro de 1991, que institui o 

Conselho Deliberativo do PLANAFLORO (RONDÔNIA, 1991), e o Decreto nº 6473, de 29 de 

julho de 1994, que institui a Comissão Estadual do Zoneamento Socioeconômico-ecológico de 

Rondônia (CEZ). Assim a participação paritária da sociedade civil nessas instâncias estava 

garantida (RONDÔNIA, 1994). 
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A participação das organizações da sociedade civil na gestão das políticas direcionadas 

ao desenvolvimento sustentável em Rondônia criou um ambiente que, a partir de certo 

momento, buscava a negociação, o consenso, mas sua trajetória foi marcada por dissensos e 

consensos. No período entre 1993 e 1995, predominou o dissenso. O período de discussão e de 

elaboração de documentos para enviar o pedido de investigação do PLANAFLORO ao Painel 

de Inspeção do Banco Mundial, entre meados de 1994 e meados de 1995, foi o momento de 

maior tensão. A partir da reformulação do PLANAFLORO, ocorrida em 1996, até seu 

encerramento, em 2002, prevaleceu o consenso. Um exemplo desse consenso foi a aprovação 

do ZSEE, que recebeu amplo apoio dos organismos públicos e da sociedade, tendo sido 

aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa. 

A participação conquistada pelos organismos da sociedade civil na gestão das políticas 

voltadas ao desenvolvimento sustentável em Rondônia significou uma conquista pelo 

compartilhamento do poder, na visão de Carvalho (2002). Esse compartilhamento do poder de 

decisão entre os organismos estatais e a sociedade civil ajudou a manter a hegemonia por parte 

das classes ou frações das classes dominantes da sociedade rondoniense. Naquele momento, a 

conjuntura favorecia as concessões das classes dominantes em favor das classes subalternas, 

por isso avançou-se na implementação de políticas de cunho preservacionista, de proteção às 

populações indígenas, tradicionais e pequenos proprietários de terras. No entanto, as mudanças 

resultantes dessas políticas foram superficiais, porque não contribuíram para mudar a 

concepção de desenvolvimento baseada no uso predatório dos recursos naturais arraigada na 

sociedade rondoniense.  

Os movimentos sociais e as organizações sociais populares rondonienses não 

conseguiram produzir ou reproduzir uma concepção de mundo diferente da da classe 

dominante, que questionasse o modelo de desenvolvimento predatório em sua essência, como 

resultado da expansão do capitalismo na agricultura brasileira, que expulsou grandes 

contingentes de trabalhadores da agricultura, principalmente no Centro-Sul do Brasil, muitos 

dos quais foram atraídos para Rondônia através de políticas governamentais. Assim, apesar de, 

em muitos momentos, expressarem posições contra-hegemônicas, como na discussão sobre a 

criação das unidades de conservação, a demarcação das terras indígenas, o apoio às populações 

indígenas e tradicionais, a implantação do ZSEE e a descentralização das ações do 

PLANAFLORO, não foram capazes de avançar no sentido da construção de um modelo que 

atendesse aos interesses de toda a sociedade e questionasse o modelo predatório como fruto da 

expansão do capitalismo na Amazônia, que gera concentração de terras e de renda e é 
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excludente em relação às populações indígenas, às populações tradicionais e aos pequenos 

produtores familiares.  

Após o encerramento do PLANAFLORO e da consequente saída do Banco Mundial de 

Rondônia, o arranjo social que permitiu consensos sobre as políticas incluídas no 

PLANAFLORO e demais políticas direcionadas ao desenvolvimento sustentável foi 

modificado, enfraquecendo a participação das ONGs na gestão das políticas de 

desenvolvimento e fortalecendo a concepção de crescimento econômico predatório 

representado pelo empresariado do agronegócio, em detrimento da concepção de viés mais 

conservacionista, baseada no ZSEE, no PLANAFLORO e na preservação das unidades de 

conservação e terras indígenas.  

Essa mudança no arranjo social, a segunda hipótese, ocorreu em função das mudanças 

nos dispositivos que definem a participação dos organismos da sociedade civil nas estruturas 

criadas para planejar e executar as políticas, com a extinção das instâncias de deliberação do 

PLANAFLORO e com a redução drástica da participação das organizações da sociedade civil 

nos novos conselhos criados, como o CONDER e o CEDRS. Essas modificações nos 

dispositivos e nas estruturas resultaram em uma transformação no regime de informação do 

desenvolvimento sustentável em Rondônia, porque foram alteradas as regras, os critérios e os 

mecanismos de tomada de decisões (BRAMAN, 2004a).   

As mudanças ocorridas no regime de informação do desenvolvimento sustentável em 

Rondônia indicam uma tendência de uso da força do aparelho do Estado, em detrimento do 

diálogo e da negociação, enfraquecendo o processo de mediação. Com as mudanças nos canais 

de negociação direta, as ONGs voltaram a desempenhar apenas um papel de reivindicação e de 

protesto. 

O desenvolvimento da pesquisa e seus resultados demonstram, com clareza, a 

configuração concreta de regimes de informação. De um lado, encontra-se a expressão de poder 

exercida por meio das relações de interação entre uma rede complexa de atores sociais, 

dispositivos, artefatos tecnológicos, bem como de fluxos informacionais, práticas e ações de 

informação, representada por uma inter-relação entre governo e sociedade civil, em que o poder 

é exercido por meio das relações sociais e nas relações sociais mediadas pela informação, 

relações essas de natureza complexa que se consubstanciam em consensos e dissensos num 

frágil equilíbrio;  de outro , os conceitos de regime de informação e de mediação constituem 

instrumentos analíticos que permitem realizar a cartografia de situações específicas de gestão 

socioeconômica e política marcadas por relações de hegemonia e contra-hegemonia. Essa 

cartografia permite visualizar melhor a inter-relação entre atores e redes de atores, seus 
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dispositivos, discursos e práticas informacionais, que são instaurados em contextos sociais, 

econômicos e políticos determinados. 
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