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RESUMO 

 

 Este trabalho teve como objetivo principal analisar de forma qualitativa os fatores que 

influenciaram o processo da municipalização dos Objetivos do Milênio  em Barro Alto. A partir 

dessa análise foram identificadas possibilidades e limitações quanto à implantação do projeto 

no nível municipal. 

 Essa análise é relevante frente aos diversos desafios sociais e ambientais em nível 

nacional e global. 

 Os dados foram coletados em três etapas: 1) análise da documentação e bibliografia sobre  

Objetivos do Milênio e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 2) Entrevistas aos atores 

locais e levantamento bibliográfico 3) Comparação dos dados de Barro Alto/Goiás com os 

dados de Goiás e de Niquelândia, além da organização das informações conforme a Sociologia 

da Ação Organizada. 

 Para tanto, partiu-se da seguinte pergunta: quais os fatores que influenciaram o sucesso 

da implantação dos  Objetivos do Milênio em Barro Alto? 

 Como resultado, viu-se que Barro Alto/Goiás pode ser considerado um caso bem-

sucedido de implantação dos Objetivos do Milênio, com desempenho superior à média do 

estado de Goiás nos indicadores dos Objetivos do Milênio disponibilizados no PORTAL ODM 

no período no projeto (2010 - 2017) e com apoio da Sociologia da Ação Organizada, pôde-se 

perceber um conjunto de fatores que influenciaram o sucesso da implantação dos Objetivos do 

Milênio, como a participação social, a transparência e a capacitação do capital humano local 

localmente. 

 

 Palavras-chave: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável; Objetivos do 

Desenvolvimento do Milênio; municipalização; Teoria da Complexidade; Território; 

Desenvolvimento Sustentável; Barro Alto/GO. 

  



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 This dissertation studies qualitatively the the factors that influence the process of 

localization of the Millennium Development Goals at Barro Alto, Goiás, Brazil, in order to 

understand the possibilities and limitations of this process. 

 The analysis is relevant because of the many social and environmental challenges on the 

national and international level. 

 Data have been collected in three phases: 1) analysis of the documentation and 

bibliography about the Millennium Development Goals and the Sustainable Development 

Goals; 2) Interviews with local actors and bibliographic studies; 3) Comparison between 

Barro Alto, Goiás, and Niquelândia, and the organization of the information according to the 

Sociology of the Organized Action. 

  

 As a result, it was seen that Barro Alto, Goiás, can be considered a successful process of 

Millennium Development Goals implementation, with better numbers than the average of the 

Goiás state  The analysis using the Organized Action  Sociology framework facilitated the 

process of understanding the factors that influenced the success of the implementation of the 

MDG, such as social participation, transparency and the local capacity building. 

 Key-words: Sustainable Development Goals; Millennium Development Goals; 

Localization;  Sociology of the Organized Action; Territory; Sustainable Development; Barro 

Alto; Goiás. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 O fenômeno de extrapolação das relações econômicas em escala mundial intensificado 

nas últimas décadas, o qual se convencionou chamar de “globalização”, vem acarretando 

desafios de ordem e graus de complexidade os mais diversos para as organizações do setor 

público e privado. Dentre estes desafios, os relacionados a preocupações socioambientais, 

expressas por meio de conceitos como “desenvolvimento sustentável” (BRUNTLAND, 1987) 

e “sustentabilidade” (ANDERIES et al., 2013), vêm se afirmando como uma preocupação 

central para os políticos e policy-makers 1 (ANDERIES et al., 2013). 

 A chamada crise ambiental, caracterizada pelo desequilíbrio dinâmico dos sistemas 

biogeoquímicos da Terra – que ocorre quando a retirada de recursos ou geração de resíduos é 

maior que a capacidade do sistema de recepção, reprodução e reciclagem (FOLADORI, 1999) 

–, manifesta-se de forma clara quando notados os diversos limites globais que já foram ou estão 

sendo ultrapassados, como a mudança climática, perda de biodiversidade, elevação dos níveis 

do oceano, acidificação de solos e dos mares, entre outros (ROCKSTRÖM et al., 2009), e 

coloca em risco a vida humana e a de inúmeras outras espécies em níveis nunca antes vistos 

(OPAS, 2005).  

 Além disso, há questões sociais a serem levadas em consideração, como a disputa por 

recursos naturais (WACKERNAGEL; REED, 1996) e a desigualdade econômica (SEN, 2000). 

No caso brasileiro destaca-se ainda a pobreza, exclusão e vulnerabilidade social, além da 

extrema desigualdade (COHN, 2004). 

 Todavia, mesmo diante da acumulação de evidências de degradação e risco social e 

ambiental tão alarmantes, os índices atuais que se propõem a aferir o grau de desenvolvimento 

dos países, demonstram-se limitados para considerar toda esta problemática e oferecer um 

direcionamento consistente no que diz respeito às ações necessárias diante dos desafios sociais 

e ambientais que se colocam (DOWBOR, 2014), o que parece indicar a necessidade de novos 

 
1 atores envolvidos na formulação de “políticas, ações e regulações a serem adotadas por governos, 
empresas e outras instituições que visam a influenciar a tomada de decisões ou a implementação de procedimentos” 
(UK Department for International Development, 2005) 
 



 
 

 

 

modelos e métricas para que se possa definir os parâmetros de um desenvolvimento 

efetivamente sustentável. 

 Essa necessidade de indicadores mais adequados fica ainda mais evidente a partir do 

momento em que, na Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável 

realizada em 2015, os líderes de governos e de Estado de 193 países adotaram a Agenda 2030 

para o Desenvolvimento Sustentável, que vem a ser 

 
um conjunto de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Os ODS foram 
construídos a partir dos resultados da Rio+20 e levam em conta o legado dos Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio (ODM), oito metas de combate à pobreza que o 
mundo se comprometeu em atingir até 2015. 
Buscando obter avanços nas metas dos ODM não alcançadas, os ODS buscam 
assegurar os direitos humanos, acabar com a pobreza, lutar contra a desigualdade e a 
injustiça, alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas, 
bem como enfrentar outros dos maiores desafios de nossos tempos. 
Os ODS são integrados e indivisíveis, e mesclam, de forma equilibrada, as três 
dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. 
(ONU, 2016, p. 7) 
 

 Há, porém, dúvidas se, ao tratar esses temas de forma isolada, pode-se obter sucesso 

(ANDERIES et al., 2013). Isto porque tais questões demandam um olhar mais integrado, o qual 

poderia se dar por meio da investigação a partir do território. Conforme SILVA (2015, p.403), 

“[o] território surge, então, como o meio de integração das ações públicas, pois considera-se 

que, em algum momento, todas as interferências governamentais terão efeito e serão 

influenciadas por ele.”. Nesse sentido o território se demonstra local fértil para a investigação 

sobre políticas públicas. 

  A esse respeito, a ONU (2016, p.13) salienta que “[o]s ODS são globais, mas a sua 

realização dependerá da nossa capacidade de torná-los realidade em nossas cidades e regiões. 

Todos os ODS têm metas diretamente ligadas às responsabilidades dos governos locais e 

regionais.”. Por essa razão, o presente estudo é uma tentativa de pensar a questão do 

desenvolvimento sustentável a partir do território, levando em consideração os objetivos e 

metas previstos na agenda 2030 (ONU, 2015). 

 Para avançar em um projeto de desenvolvimento sustentável, é necessário entender o 

problema no âmbito do território e atuar sobre ele, em especial consonância com o ODS 11, 

que trata sobre “[t]ornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes 

e sustentáveis” (ONU, 2016, p.7). Porém, determinados aspectos da dinâmica territorial podem, 



 
 

 

 

ao menos à primeira vista, ser encarados como entraves à consolidação de propostas 

consensuadas, isto é, como se constituintes apenas de fluxos caóticos segregados dos quais só 

se poderia esperar a irrupção de conflitos (LIMA, 2011, p.5).  

 Além disso, se existe a busca dos territórios por resiliência, ou seja, melhor capacidade 

de resistir a alterações e impactos  (SILVA, 2015; ONU, 2015), há ao mesmo tempo uma 

limitação das ferramentas de gestão do desenvolvimento sustentável atuais (DAMÁSIO;  

MAH, 2011), o que traz a necessidade de refletir sobre novos olhares para esses problemas. 

  Reforça a ONU (2016, p.13) que “[O]s ODS são globais, mas a sua realização dependerá 

da nossa capacidade de torná-los realidade em nossas cidades e regiões. Todos os ODS têm 

metas diretamente ligadas às responsabilidades dos governos locais e regionais.”. 

  Isto posto, cabe a pergunta: que fatores contribuíram para o estabelecimento bem-

sucedido de uma agenda de desenvolvimento sustentável bem-sucedida em Barro Alto? 

 A ONU destaca os seguintes aspectos como essenciais para a implantação dos ODS: a 

parceria com os governos locais e regionais; a existência de uma governança local eficiente 

para assegurar a inclusão de uma diversidade de protagonistas locais; a adoção de uma 

abordagem multinível e multidisciplinar integrada; e o compromisso nacional por meio do 

provimento de arcabouços legais e institucionais adequados, bem como capacidade financeira 

(ONU, 2016, p. 14). A Organização destaca também a importância do poder local para servir 

de mediador entre os governos centrais e as comunidades, e para incentivar o engajamento das 

organizações locais, por meio de ações de sensibilização que promovam a “apropriação da 

Agenda e o engajamento na busca pelo alcance dos ODS no nível local” (ONU, 2016, p.16).  

 A transparência e sensibilização quanto ao desempenho e planejamento das ações é 

também ressaltada pela ONU (2016, p.16): “As ações de sensibilização devem ter como 

objetivo incentivar a participação dos cidadãos e das comunidades locais a fim de promover a 

apropriação da Agenda e o engajamento na busca pelo alcance dos ODS no nível local”. 

 Num sentido análogo, uma das soluções indicadas por Lima (2011) para tratar de questões 

em territórios é observá-lo como um sistema complexo.  

 Dessa forma, o território é visto como um sistema, que segundo Bertalanffy (1975) é “um 

conjunto de elementos inter-relacionados com um objetivo comum”. Essa noção permite 

entender o território não somente como seu limite geográfico, mas entender como seus 

elementos, que no caso do território podem ser os atores sociais, organizações, composição 



 
 

 

 

social, entre outros e analisar seus objetivos comuns, no caso desse estudo, a busca por um 

desenvolvimento sustentável. 

 Já sistemas complexos são um conjunto de elementos e processos que se relacionam, com 

seus atores possuindo autonomia, cuja interação pode ser observada e os padrões de 

comportamento, analisados. (ZOYA; ROGGERO, 2015). Nesse sentido, será buscado entender 

o território e a interação entre seus atores e seus padrões de comportamento. 

 Buscaremos, assim, investigar a contribuição dos fatores apontados como essenciais à 

implantação dos ODS, sob a ótica da teoria dos sistemas complexos, a partir do estudo de caso 

da definição da agenda de desenvolvimento territorial estabelecidos entre 2010 e 2016 no 

município de Barro Alto, no estado de Goiás. A escolha deste local se deu porque o processo 

desenvolvido nessa região possui todos os requisitos que SILVA (2015, p.406) aponta como 

necessários para uma análise abrangente de políticas públicas a partir do território, a saber: a) 

a existência de atores sociais; b) a autonomia desses atores; c) a concepção de um projeto 

comum, neste caso, a busca pelos ODM; d) o estabelecimento de um limite geográfico, neste 

caso, o município de Barro Alto; e) a existência de algum processo de regulação ou controle 

territorial.  

 Outro fator que contribuiu para a escolha do objeto de estudo foi o fato de se tratar de um 

pequeno município impactado pela atividade mineradora de níquel, e possuir um histórico de 

implantação da agenda ODM com sete anos voltados ao aumento da participação social 

(GOMES, 2017). Trata-se de um caso exemplar de implantação dos ODM, na medida em que 

permite conhecer como os desafios podem ser superados por meio de ações estabelecidas a 

partir do aumento da participação social, na transparência e no aumento da capacidade do 

capital humano local, fatores que, conforme visto acima, são apontados como essenciais para o 

sucesso da construção dos ODM e agenda de desenvolvimento local. 

 Há ainda outro fator que pesou na escolha de Barro Alto, uma vez que “[C]erca de 73% 

dos municípios brasileiros possuem até 20 mil habitantes (Acuña et al., 2012). Para empreender 

esta pesquisa, partiu-se inicialmente de uma investigação acerca do histórico dos ODM e ODS, 

foram levantadas as bases teóricas necessárias à análise, como participação, teoria da 

complexidade, governança, entre outros e analisado o desempenho dos ODM em Barro Alto 

frente aos resultados comparáveis do estado de Goiás e de Niquelândia disponíveis no PORTAL 

ODM (2017). 



 
 

 

 

  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. PROBLEMA DA PESQUISA 
 

 Considerando os inúmeros desafios sociais e ambientais desencadeados pela forma 

vigente de produção econômica e material em escala global (ANDERIES et al., 2013), foi 

proposta pela ONU (ONU, 2015) uma abordagem voltada para a construção de objetivos para 

o desenvolvimento em escala global, bem como de uma agenda territorial para o cumprimento 

destes objetivos (ONU, 2016), processo este realizado por meio do engajamento dos diversos 

atores sociais interessados ou implicados nas questões locais. 

  Nesse sentido, é proposto que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, 

estabelecidos pela ONU em 2015 como forma de estimular o avanço no enfrentamento dos 

principais problemas socioambientais de nosso tempo, constituem um referencial importante 

para a construção, no âmbito municipal, de agendas de desenvolvimento local. Assim, a 

implantação dos ODM foi investigada inicialmente analisando a situação socioambiental local 

antes da implantação dos ODM, para, na sequência, estudar o desenvolvimento do processo, 

bem como os fatores que mais contribuíram para seu sucesso. 



 
 

 

 

 Para este estudo serão pontos de partida os parâmetros e conceitos oriundos da Sociologia 

da Ação Organizada (SILVA, 2015). A hipótese a ser testada é a de que a agenda de 

desenvolvimento realizada com participação social, transparência e capacitação do poder 

público local acarreta melhores resultados. 

  

 
  



 
 

 

 

 
 
3. OBJETIVOS 
 
 
3.1.  Objetivo geral 

 

Analisar os fatores que influenciaram o processo de municipalização dos ODM de Barro 

Alto/GO. 

 

 
3.2. Objetivos secundários 
 

1. Contextualizar o histórico dos ODM e ODS 
 

2. Conceituar a teoria da “sociologia da ação organizada”; 

3. Conceituar municipalização e as questões envolvidas neste processo 
 

4. Comparar os indicadores vinculados ao ODM em Barro Alto/GO com os indicadores 
do estado de Goiás e do município de Niquelândia; 

 
5. Aplicar os conceitos oriundos da sociologia da ação organizada para analisar e mapear 

os fatos, atores sociais e o impacto sobre os atores. 

 
 
3.3. Relevância do estudo 
 

  Segundo Silva (2015, p. 1), “[c]ada vez mais a noção de território como uma construção 

social, delimitada por um espaço geográfico, predomina no processo de elaboração de políticas 

públicas para o desenvolvimento sustentável regional.”. 

 Furtado, Sakowski e Tóvolli (2015) indicam que atualmente vive-se em um sistema  

caracterizado por crescimento e desenvolvimento. As métricas convencionais, como o PIB, não 

são suficientes para captar a complexidade do sistema no qual o mundo está inserido, e por 

conseguinte são instrumentos imperfeitos de tomada de decisão. O PIB não considera os 

recursos obtidos na natureza e finitos em seus cálculos, servindo como um indicador de 

atividade econômica, mas limitado para medir progresso. (DAMÁSIO; MAH, 2011) 



 
 

 

 

 Dowbor (2014) também endossa este diagnóstico, afirmando ser um problema os 

indicadores atuais não considerarem formas de mensuração mais complexas. Nesse contexto, 

Salomon (2010) demonstra, por exemplo, como o cálculo do PIB não é afetado pelo aspecto 

negativo dos seis mil, quatrocentros e cinquenta e um quilômetros quadrados de desmatamento 

na Amazônia registrados em 2010, ano em que o PIB brasileiro cresceu em taxa de 7,5%. 

(SALOMON, 2010). 

 Bromell (2012) aponta que, mesmo que houvesse recursos para a mensuração, esta seria 

sempre uma avaliação limitada, na medida em que a tentativa de atribuir valor econômico a 

florestas, à biodiversidade ou aos custos de impactos sociais envolve uma série de problemas e 

incertezas. Nesse sentido, como os foram os ODM, os ODS se apresentam como métricas 

multidimensionais que buscam levar aspectos não-econômicos em consideração, com vistas a 

efetivamente direcionar processos de desenvolvimento sustentável. 

 O município de Barro Alto foi escolhido como objeto deste estudo de caso porque reúne 

diversos dos aspectos socioambientais negativos que geralmente não são contabilizados nas 

métricas tradicionais como o PIB ou mesmo o IDH. A atividade mineradora gera conflitos 

ocasionados pelas explosões (PONTES; DE FARIA; DE LIMA , 2013), bem como acarreta a 

poluição hídrica, do ar e do solo, a degradação da fauna e da flora regional e o aparecimento de 

doenças (GONÇALVES; DE ASSIS MENDONÇA, 2007). Mesmo que as empresas 

mineradoras sejam obrigadas por lei a terem um plano de recuperação das áreas degradadas, a 

distância entre o planejado e o realizado continua sendo uma realidade preocupante (MECHI; 

SANCHEZ, 2010). 

 

 

 

 A relevância do estudo é reforçada em função de uma visão utilitarista do meio ambiente, 

não reconhecendo a relação de interdependência entre humanos e o meio orgânico e inorgânico 

que os circundam. Uma visão mais equilibrada, e portanto, sustentável, dessas relações seria 

próxima da apresentada abaixo: 

A política ambiental ideal seria aquela que incorporasse as diversas dimensões da vida 
humana em sociedade, o que inclui as suas dimensões sociais, ambientais, políticas e 
econômicas. O planejamento deve assim orientar-se em torno do princípio de 
sustentabilidade, entendido aqui como o princípio que fornece as bases sólidas para 



 
 

 

 

um estilo de desenvolvimento humano que preserve a qualidade de vida da espécie no 
planeta. A dimensão ambiental deve, por isso, integrar de forma relevante a política 
de desenvolvimento das nações em geral. A adoção da perspectiva ambiental significa 
reconhecer que todos os processos de ajuste setorial e de crescimento estão 
condicionados pelo entorno biofísico local, nacional e global. Deve, portanto, ser 
combinada com outras perspectivas críticas baseadas na preocupação com os direitos 
humanos, com os valores da autonomia nacional e da identidade cultural dos povos a 
que se referirem. (DE SOUSA, 2005: p.10) 

  

 É importante também analisar o problema da regulação do uso dos recursos naturais e a 

gestão de impactos sob o ponto de vista crítico da comunidade, como foi apontado no relatório 

“Limites e potencialidades de controle social no processo de licenciamento ambiental”: 

[...] Há um pressuposto de que todo e qualquer “impacto” é mitigável ou compensável. 
Todavia, como vêm argumentando diferentes grupos e correntes que questionam o 
modelo de desenvolvimento baseado na exploração crescente e inconsequente da 
natureza e do trabalho humano, há perdas que são irreparáveis – como a identidade de 
populações tradicionais e o bem viver da população em geral - e que tornam premente 
o debate mais amplo pela sociedade não somente sobre a construção de novas formas 
de organização da sociedade centradas em um paradigma de justiça social e ambiental, 
mas também pela construção de caminhos de transição que permitam o debate sobre a 
validade e a real necessidade de cada um dos “empreendimentos” que vão sendo 
planejados e implementados.” Governos e empresas comumente caminham juntos 
contra a manutenção de direitos sociais, como visto no processo de licenciamento. O 
interesse nos impostos e o “desenvolvimento” propiciado por empresas seduz 
políticos, preocupados com o voto. (IBASE, 2011, p.71) 
 

 Se, até o momento, apresentamos algumas das questões críticas para o desenvolvimento 

sustentável em âmbito nacional, sob o ponto de vista global esta problemática tampouco se 

mostra bem encaminhada: por toda a parte notam-se uma pressão desmedida sobre os diferentes 

e variados ecossistemas terrestres, o que vem ocasionando um processo massivo de extinção e 

ameaçando a resiliência dos serviços oferecidos à humanidade (ANDERIES et al., 2013). Note-

se ainda a notificação quanto à utilização insustentável dos ecossistemas, que eleva o potencial 

de mudanças ecológicas para um quadro crítico e sem retorno (OPAS, 2005).  

 Recentemente, cientistas estabeleceram e quantificaram alguns parâmetros ambientais 

que, se ultrapassados, podem desencadear mudanças abruptas capazes de pôr em risco o modo 

de vida humano e o de muitas outras espécies que coabitam o planeta conosco – entre estes 

parâmetros estão a mudança no clima, a acidificação de oceanos e o esgotamento dos 

mananciais de água doce, entre outros nove (ROCKSTRÖM et al., 2009).  

 Esse diagnóstico da necessidade de respeitar alguns “limites planetários” contrasta com 

o vertiginoso ritmo de produção e concentração (desigual) material (VEIGA, 2005), pensados 



 
 

 

 

como signos do desenvolvimento humano, que vem sendo observado no mundo, o que deveria 

estimular a reflexão sobre os processos políticos, sociais, econômicos e ambientais que 

sustentam o modo de vida da maioria da população.  

 Ainda no que se refere à saturação dos sistemas ecológicos, se bem o aumento das 

capacidades tecnológicas humanas possibilitou a queda da intensidade energética necessária 

para a produção de um bem – em 2015 esta intensidade equivalia a um terço do que era em 

1970 –, as emissões de dióxido de carbono aumentaram 80% no mesmo período (VEIGA, 

2013). Ou seja, embora tenha havido uma evidente otimização tecnológica nos processos 

produtivos ao longo do tempo, o volume da produção industrial aumenta vertiginosamente, 

impedindo que os ganhos ambientais da otimização tecnológica produzam efeitos reais 

significativos. Dito de outro modo, tais inovações têm se mostrado incapazes de reduzir a 

pressão sobre os recursos naturais, em virtude do crescimento populacional e dos níveis de 

consumo. 

 Note-se, ainda, que, se os demais habitantes do planeta consumissem conforme o padrão 

norte-americano, seriam necessários recursos naturais equivalentes a três planetas para suportar 

a demanda por produtos industrializados, muitos deles desejados por constituírem símbolos de 

status e de poderio econômico (WACKERNAGEL; REED, 1996). Ainda a respeito da 

disparidade social, Sen (2000) indica que entre os grandes desafios que o capitalismo enfrenta 

no mundo contemporâneo estão problemas de desigualdade, especialmente no que se refere à 

situação econômica e ao acesso a bens públicos, como a água e o ar atmosférico, apresentando 

preocupações semelhantes às expressas nos ODS. 

 Até aqui foi tratado, pois, da crescente espoliação dos ecossistemas em escala global e 

dos riscos que isso acarreta para os humanos e demais espécies: os altos níveis de consumo e 

os impactos sociais e ambientais das atividades industriais põem em xeque os objetivos e a 

validade daquilo que se entende atualmente como desenvolvimento.   

 Foram abordadas, também, as dificuldades enfrentadas no Brasil para promover um 

desenvolvimento efetivamente sustentável, as quais se manifestam por meio da ausência de 

condições sólidas capazes de garantir o tratamento adequado dos problemas sociais em 

ambientais do país. 

 Em função disso, torna-se necessária uma nova forma de abordar essas questões. Surge 

daí a importância de entender a implantação dos ODM no Brasil. Ao verificar a implantação 



 
 

 

 

dos ODM no Brasil, pode-se notar estratégias específicas e investimento na criação de redes 

institucionais, o envolvimento dos governos subnacionais e a comunicação em grande escala 

quanto aos resultados.  

 Porém, grande parte dos objetivos já vinham sendo priorizados na visão das políticas 

públicas brasileiras há décadas (ANDRADE, 2015), o que torna difícil isolar os fatores de 

sucesso que possam ter impactado o desempenho do Brasil. Uma possível maneira de abordar 

essa questão é buscando conhecer quais fatores influenciaram os indicadores no nível local; isto 

porque, como sustenta a ONU (2016) é neste nível que a ação é percebida e executada.  

 Porém, passados os ODM, o desafio atual brasileiro é quanto à implantação dos ODS 

(ONU, 2015), que apesar de terem sido estabelecidos em caráter global, sua implementação 

dependerá da gestão local. 

 Todos os ODS têm metas relacionadas às responsabilidades dos governos locais, como 

prefeituras, e governos regionais, principalmente aqueles relacionados aos serviços básicos. Por 

essa razão, poderes municipais estão no centro das atenções da Agenda 2030: “muitos dos 

investimentos para atingir as metas de desenvolvimento sustentável ocorrerão no nível 

subnacional e serão conduzidos pelas autoridades locais” (ONU, 2016), acrescentando ainda 

que governos locais não serão somente executores da Agenda 2030, mas também formuladores 

de políticas e agentes de mudança local, dada sua posição privilegiada de contato direto com a 

população. 

Em termos de política urbana e de habitação, no que concerne a importantes 
instrumentos de planejamento urbano com legislação específica, apenas 38% das 
cidades com até 50 mil habitantes possuem Lei de Parcelamento do Solo, contra 76% 
de cidades maiores. Dado semelhante ocorre com a Lei de Zoneamento, restrita a 
apenas 34% dos pequenos e médios, contra 72% dos maiores. Em municípios com 
mais de 500 mil habitantes a porcentagem atinge 93% para ambos os instrumentos, o 
que aponta para este como um vasto campo de políticas a ser trabalhado nos pequenos 
e médios municípios.” (ACUÑA et al., 2012, p.24)  

 

 No que se refere aos ODS, estes são mais abrangentes e desafiadores que seus 

antecessores, que culminaram na Agenda 2030 (ONU, 2015), sendo essencial sua análise em 

nível local (idem, 2016). Portanto, para que o processo avance no nível nacional, o 

entendimento da municipalização torna-se ainda mais relevante.  

 Os municípios são os grandes responsáveis pela aplicação local da Agenda (ACUÑA et 

al., 2012; ONU, 2016) e é através deles que a população materializa suas demandas ao poder 



 
 

 

 

público: “por estarem próximos da população, eles têm uma posição estratégica na hora de 

dialogar e compreender os anseios da comunidade. Além disso, são responsáveis pela gestão 

de diversas políticas públicas que contribuem para os ODM.” (AGENDA PÚBLICA, 2009, 

p.6).  

 A ONU (2016, p. 12) ressalta o papel da “localização” dos ODS, definida por ela como 

“o processo de levar em consideração os contextos subnacionais na realização da Agenda 2030, 

desde o estabelecimento de objetivos e metas até a determinação dos meios de implementação, 

bem como o uso de indicadores para medir e acompanhar o progresso.”. 

 Quando se trata de localização ou municipalização dos ODS, está sendo referido ao 

processo de cima para baixo, ou seja, do governo nacional para o nível local, por exemplo, do 

município, onde governos regionais e federal podem apoiar o processo de implantação de uma 

agenda de desenvolvimento localmente, oferecendo ferramentas, métodos e boas práticas que 

podem ser analisadas e adaptadas (não entendi nada, reescrever) (ACUÑA et al., 2012). 

Contudo, cabe destacar aqui que, embora hajam inúmeras limitações na capacidade 

institucional brasileira, a iniciativa privada e o chamado “livre mercado” tampouco reúnem as 

condições necessárias para regular as questões relacionadas a um desenvolvimento sustentável: 

“a ética do mercado é a ótica consumista, pois o mercado é capaz de produzir para 
poucos que têm dinheiro, mas não produz para os muitos desvalidos e excluídos de 
sinais de riqueza; a doutrina do laissezfaire é míope, já que tende a não corrigir as 
imperfeições da suposta liberdade econômica, ou seja, os monopólios e oligopólios 
manipulam os preços nos mercados; é incapaz de tratar com os ativos/serviços 
puramente públicos, uma vez que muitos ativos naturais não são cotados em 
mercados, assim como vários serviços de caráter estritamente público, tais como 
segurança e serviços judiciários; e manipula informações, visando criar mercado para 
produtos indesejáveis ou prejudiciais ao meio ambiente.” (MOTA, 2004, p.71) 

 

 Um último aspecto que comprova a relevância desse trabalho para pensar os possíveis 

caminhos de um desenvolvimento sustentável é o fato de que, como diz MOTA (2004, p. 67), 

“toda a interferência feita pelo homem no meio ambiente redunda em conseqüências para o 

próprio homem”. Nesse sentido, as reflexões apresentadas aqui podem ser úteis aos tomadores 

de decisão e gestores públicos que estejam buscando um desenvolvimento mais sustentável para 

as municipalidades onde atuam e também para empresas que venham a implantar projetos de 

investimento que não contribuam para a situação de desequilíbrio socioambiental que já ameaça 

o planeta e seus viventes. 

 



 
 

 

 

 
4. REFERENCIAL TEÓRICO 

  

 O presente trabalho teve como objetivo investigar a implantação dos ODM em Barro 

Alto/GO. Em função disso, este referencial teórico foi dividido em cinco seções:   

 

 

 Na seção 4.1 foi descrito o histórico da implantação dos ODM e dos ODS. 

 Durante a seção 4.2 foi abordado conceitualmente a questão do desenvolvimento 

sustentável. 

 Já na seção 4.3 foi analisada a teoria da sociologia da ação organizada e as teorias que dão 

base à sua construção. 

 Na seção 4.4 foi realizada uma análise sobre o conceito de território. 

 Durante a seção 4.5 foi abordado conceitualmente o tema de participação. 

 

4.1. Histórico dos ODM e ODS 

 

 Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) são, segundo a Agenda Pública, 

“um conjunto de oito diretrizes estabelecidas com base na Declaração do Milênio. [...] criado 

para contribuir com a construção de um mundo pacífico, justo e sustentável” (AGENDA 

PÚBLICA, 2009, p. 9), tendo sido criados no ano 2000. Os ODM representaram, enquanto 

acordo mundial, uma grande evolução em relação a outras iniciativas similares até então 

(AGENDA PÚBLICA, 2009), ao permitir a interseção entre as dimensões econômica, social e 

ambiental e incentivar a participação conjunta de todos os setores da sociedade na construção 

do caminho para o desenvolvimento sustentável. Segundo Sachs (2012), eles foram uma 

tentativa estruturada de abordar temas críticos e de impacto global sobre o desenvolvimento do 

mundo, e tiveram bom desempenho e o avanço no combate a doenças, pobreza e fome. 

 Em função da relação direta de muitos ODM com a Constituição Federal de 1988, 

(AGENDA PÚBLICA, 2009, p.12), o Brasil tornou-se signatário da declaração no mesmo ano 

de sua publicação, em 2000, com o compromisso de trabalhar até 2015 para o atingimento das 

metas. Cabe ressaltar que, em 2004, surgia no Brasil o Movimento Nacional pela Cidadania e 



 
 

 

 

Solidariedade, que visava mobilizar a sociedade civil e também governos locais para a bandeira 

do desenvolvimento sustentável levantada pela ONU, através do Programa das Nações Unidas 

pelo Desenvolvimento (PNUD).  

 A Semana Nacional pela Cidadania e Solidariedade e o Prêmio ODM Brasil foi outra 

iniciativa digna de destaque que visavam a divulgação e o engajamento social para o 

atingimento das metas. (AGENDA PÚBLICA, 2009, p. 5) 

 Uma outra contribuição importante nesse processo de articulação de redes em torno dos 

ODM foi a cooperação entre prefeituras e governos nacionais (ONU, 2016), para a qual se 

destaca a atuação da Rede ODM Brasil. Criada em 2009, ela se mostrou um “instrumento de 

apoio à elaboração de planos e ações locais de implementação dos ODM” ao integrar diferentes 

instituições dos três setores em torno dos objetivos (AGENDA PÚBLICA, 2009, p.6). Os 

compromissos firmados através dos ODM foram:  

1 - Acabar com a fome e a miséria; 2 - Oferecer educação básica de qualidade para 
todos; 3 - Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; 4 - 
Reduzir a mortalidade infantil; 5 - Melhorar a saúde das gestantes; 6 - Combater a 
Aids, a malária e outras doenças; 7 - Garantir qualidade de vida e respeito ao meio 
ambiente; 8 - Estabelecer parcerias para o desenvolvimento. (ODM BRASIL, 2016) 

  

  Os ODM representaram, enquanto acordo mundial, uma grande evolução em relação a 

outras iniciativas similares até então (AGENDA PÚBLICA, 2009) ao permitir interseção entre 

as dimensões econômica, social e ambiental. Além de incentivar a participação conjunta de 

todos os setores da sociedade rumo a um desenvolvimento sustentável. 

 Os ODM foram, segundo Sachs (2012), uma tentativa estruturada de abordar temas 

críticos e de impacto global sobre o desenvolvimento do mundo e tiveram bom desempenho e 

o avanço no combate a doenças, pobreza e fome. 

 Apesar de terem representado um avanço no tratamento das questões ligadas ao 

desenvolvimento sustentável, os ODM ofereciam limitações no que dizia respeito ao alcance 

dos objetivos frente aos desafios de sustentabilidade. Em função desta limitação, em 2015, os 

ODM deram lugar aos ODS que, acompanhados da Agenda 2030, consistem numa proposta 

muito mais abrangente e desafiadora que seu antecessor, pois “nunca antes os líderes mundiais 

comprometeram-se a uma ação comum e um esforço via uma agenda política tão ampla e 

universal” (ONU, 2015). Isto porque, para que se obtenham avanços reais, é necessário o 

envolvimento profundo de diversos setores da sociedade de forma ainda mais relevante do que 



 
 

 

 

a experiência permitida por meio dos ODM. Guerra (2017) indica que a implantação da agenda 

procura viabilizar uma visão comum para a Humanidade e um contrato social entre os líderes 

mundiais e os povos. 

 Sachs (2015) indica que os ODS são uma mudança real, em direção a uma nova agenda 

que envolva toda a comunidade global, tendo como premissa que não haverá pessoas deixadas 

para trás, promovendo inclusão das pessoas, equidade entre os gêneros, modelos de produção 

de energia resilientes e adaptados a uma economia de baixo carbono. 

 Guerra (2017) reforça o papel do Programa das Nações Unidas para o Ambiente e para o 

Desenvolvimento  (PNUD) e os sucessivos encontros, tendo destaque o encontro que tomou 

lugar no Rio de Janeiro em 1992 e que convencionou-se chamar Eco-92 e seu produto, a agenda 

21, que teve papel orientador de equilíbrio entre questões sociais e ambientais, tendo inspirado 

diversos programas ao redor do mundo no período.  

 Para fins deste estudo, que se leve em consideração que o processo de municipalização 

dos ODM e dos ODS enfrentam os mesmos desafios, dado que os ODS serão a principal 

ferramenta da ONU para promover o desenvolvimento sustentável pelos próximos anos, cabe 

dissertar também sobre os ODS, visando traçar paralelos entre os processos. Daí a importância 

de estudar os ODS, que substituem os ODM enquanto metas a serem atingidas até 2030. Guerra 

(2017) reforça que os ODS vêm para responder a necessária integração entre a questão social e 

ambiental, indicando para tanto maior controle, responsabilização e incentivo. Guerra 

(2017) demonstra que os ODS vêm a buscar uma evolução no conceito de sustentabilidade, 

partindo da ideia de reconhecimento de limites, passando pela preocupação com as gerações 

futuras, evoluindo para um modelo participativo e finalmente chegando em um modelo 

sustentável, que equilibre qualidade social e ambiental. 

 Segundo Brasil (2016), os ODS são compostos por 17 objetivos e são um conjunto de 

ferramentas referenciado pela ONU, que está impactando toda a visão de sustentabilidade atual 

para governos, empresas e sociedade civil ao trazer novos temas e questões em torno da 

proposta de desenvolvimento, buscando um desenvolvimento sustentável (ONU, 2017).  

 Guerra (2017) indica que os ODS vêm de um diagnóstico onde “o crescente avanço 

tecnológico terá permitido melhorar as condições de existência de largas camadas da população mundial, 

simultaneamente terá despoletado um pendor de declínio e destruição ambiental que põe em risco a base 



 
 

 

 

de sustentação da economia mundial e o futuro da própria humanidade”, reforçando ainda que caso a 

tendência não seja revertida, conquistas sociais das últimas décadas podem esta rem risco. 

  

 Criar um sistema que dê conta do cumprimento das ODS certamente exigirá ações 

articuladas em diversos níveis, tendo em vista a escala e a ambição almejadas pela Agenda 

2030, uma vez que analisando os resultados brasileiros nos ODM, o Brasil conseguiu lograr 

importantes avanços (ANDRADE, 2015), porém, revelam-se ainda muitos desequilíbrios e 

fragilidades regionais que apontam a necessidade de um olhar local para o tema (ACUÑA et 

al., 2012). 

 

 

4.2. Desenvolvimento sustentável 

 

 A base do sistema de produção atual é o uso em escala jamais vista pela sociedade do uso 

de recursos minerais finitos (VEIGA, 2005). Este padrão tem colocado aos Estados desafios 

sociais, ambientais e questionamentos quanto ao seu modelo de desenvolvimento, como aponta 

Deheinzelin (2009). Para a ONU (2017), desenvolvimento sustentável é o modelo que prevê a 

integração entre economia, sociedade e meio ambiente. Em outras palavras, é a noção de que o 

crescimento econômico deve levar em consideração a inclusão social e a proteção ambiental.  

 É preciso guardar algumas ressalvas a respeito do uso popularizado do termo, uma vez 

que tal conceito passou a ser a nova moeda de troca, a meta a ser alcançada, o discurso feito 

“por todas as agências internacionais, os governos e até as empresas (inclusive as mais 

predatórias)” (FOLADORI, 2001, p. 27). Apesar dos abusos, contudo, devemos reconhecer que 

ele também serviu para se colocar em pauta os problemas dos limites do crescimento e é 

defendido por ser às vezes “a única forma de ganhar visibilidade, participar de negociações 

nacionais e internacionais e conseguir financiar projetos” (FOLADORI, 2001, p. 33).  

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 Se bem foi empreendida nesta seção uma breve, mas necessária problematização do termo 

“sustentável” quando tratado em conjunto com a expressão desenvolvimento. Optou-se por 

continuar adotando o termo desenvolvimento sustentável neste trabalho, em função de seu uso 

nos principais documentos da ONU e conforme a proposta de Anderies et al. (2013), que o 

caracteriza como um tipo de desenvolvimento que busca manter ou melhorar o bem-estar 

humano em uma determinada escala de tempo. 

 Neste sentido há de se ressaltar o desgaste da palavra sustentabilidade (GIRARDET, 

2017) e seu efeito sobre sistemas, uma vez que a busca e o uso da palavra vêm sendo usado 

para, muitas vezes,  justificar danos ao meio embiente e sociedade. 

 Furtado; Sakowski e Tóvolli (2015) indica que, atualmente, vive-se em um sistema 

complexo, e que sistemas baseiam-se em crescimento e desenvolvimento. Porém, notadamente 

as métricas atuais mais utilizadas não são suficientes para entender a complexidade do sistema 

no qual os humanos estão inseridos, o que influencia nossa tomada de decisão. Conforme 

reforça Bromell (2012), ainda que fosse possível mensurar questões relacionadas à vida ou à 

natureza, atribuindo um valor a florestas, biodiversidade ou aos custos de impactos sociais, teria 

que ser atribuído um valor monetário para cada unidade de análise, dessa forma teriam que ser 

dados diferentes valores à vida de diferentes pessoas, por exemplo, o que seria moralmente 

questionável. Dito de outro modo, toda e qualquer métrica que se venha a estabelecer visando 

mensurar o processo de desenvolvimento sustentável será sempre limitada em algum sentido; 

por mais que delas sejam úteis e necessárias, não devem ser a única ferramenta para esta análise.  

 A partir da análise da limitação quanto às métricas, torna-se premente, portanto, não focar 

totalmente na meta em si, mas no processo que levaria ao desenvolvimento sustentável, o que 

não impediria o uso dos ODS e de ferramentas de valoração ambiental, como as propostas por 

Mota (2004), mas tornam necessária sua análise de maneira mais profunda. 

 O texto da Agenda 2030 afirma que “nossos governos têm a responsabilidade primária de 

acompanhamento e avaliação, nos níveis nacional, regional e global, em relação ao progresso 

alcançado na implementação dos Objetivos e metas para os próximos 15 anos.” (ONU, 2015).

 Em função disso, precisa-se entender como trabalhar localmente a questão de 

sustentabilidade.  



 
 

 

 

 Anderies et al. (2013) propõem um alinhamento entre os conceitos de sustentabilidade, 

resiliência e robustez, de maneira que a sustentabilidade2 seja vista como uma superestrutura, 

uma base analítica, suportada por um sistema de tomada de decisão onde é medida a 

performance e é analisado o contexto. Nesse sentido, a noção de resiliência pode ser de grande 

auxílio na tomada de decisão, de três maneiras: a) buscando manter a função dos nossos 

sistemas ecológicos e sociais; b) adaptando os sistemas existentes melhorando sua capacidade 

e; c) propondo a transição dos sistemas atuais, principalmente os indefensáveis.  

 A ideia de resiliência abrange também noções como as de auto-organização, pensamento 

não-linear, estratégias para sistemas com múltiplos atores estáveis, mudanças de regime, 

caminhos de dependência e irreversibilidade, adaptabilidade e capacidade de transformação, 

podendo ser usado como uma ferramenta prática para o curto prazo e para auxiliar o 

entendimento sobre o comportamento de sistemas no longo prazo (ANDERIES et al., 2013). 

De forma análoga, para Furtado, Sakowski e Tóvolli (2015), a resiliência está vinculada à 

possibilidade de se adaptar, reorganizando-se na mesma estrutura e mantendo sua função 

principal. Logo, pode-se indicar que há uma reflexão sobre a relação e a complexidade dos 

sistemas humanos e sua capacidade de se reorganizar com a falta desses recursos.  

 É necessário, portanto, posicionar cada um desses termos no estudo proposto. A 

sustentabilidade pode servir como uma base teórica principal. Já a resiliência e a robustez 

podem ser utilizadas como categorias para analisar determinados temas e podem servir de 

maneira específica aos ODS, por exemplo a fim de avançar em uma sustentabilidade real, uma 

vez que muitos sistemas sustentabilidade estão em risco atualmente (ROCKSTROM, 2009). 

 Da mesma forma como, apesar das críticas e da necessária problematização dos aspectos 

relacionados à noção de desenvolvimento sustentável, optou-se por fazer uso do termo nesta 

pesquisa, foram considerados os ODS como uma importante ferramenta para a gestão da 

sustentabilidade, mesmo reconhecendo que todo e qualquer sistema de mensuração neste 

sentido é insuficiente. 

 

4.3. Sociologia da Ação Organizada 

 
2 Os autores entendem o desenvolvimento sustentável como sendo aquele que mantém ou melhora o 
bem-estar humano numa determinada escala de tempo. 



 
 

 

 

 Na seção anterior, tratou-se de apresentar a base teórica para entender as questões 

relacionadas ao desenvolvimento sustentável abordadas neste trabalho. Nesta seção, falaremos 

da Sociologia da Ação Organizada e de seus desdobramentos para o estudo de caso em questão. 

  A Sociologia da Ação Organizada (SAO) é uma base teórica que permite explicar como 

organizações e indivíduos se manifestam em espaços onde há liberdade para tanto. Nela, atores 

sociais fazem escolhas baseadas no contexto e na ação dos outros atores, delimitando uma 

estratégia para atingir seu objetivo, enquanto no nível individual as escolhas são feitas em 

função de situações externas e valores internos, as organizações procuram equilibrar objetivos 

dos seus componentes com suas metas individuais (SILVA, 2015) 

 Para SILVA (2015, p.409), esta teoria consiste em um “sistema político constituído de 

relações de poder entre os atores sociais constituintes”, e tem os seguintes princípios: 

“i) a organização é um constructo social, produzido pelos atores sociais, ou seja, é 
autodeterminada e independente do ambiente externo – a organização não é somente 
o produto de normas formais, mas sim a integração de regras informais e formais; ii) 
o ator social sempre terá uma margem de manobra para atingir os seus próprios 
objetivos; assim, jamais se tornará um mero instrumento organizacional; iii) as 
estratégias do ator social são caracterizadas pela mobilização de recursos para exercer 
alguma forma de poder sobre os demais, de forma a obter ajuda para atingir os próprios 
objetivos, que nem sempre estão consonantes com os da organização; e iv) supõe-se 
um mínimo de ordem coletiva, que é estabelecida pelas diversas interdependências 
entre as relações de poder e dependência.” (SIBERTIN-BLANC et 
al., (2013, apud SILVA, 2015, p.409)) 
 

 A escolha pela SAO como base teórica se justifica por ela permitir um entendimento mais 

sofisticado das relações entre as organizações, pois, conforme Silva, ela “prioriza os aspectos 

não formais, ou seja, as práticas de gestão e comportamento não normatizadas dos sistemas 

sociais; e é suficientemente genérica para poder auxiliar o processo de construção de 

conhecimento sobre organizações com fronteiras difusas.” (SILVA, 2015, p.408). Além disso, 

por essa sua característica, já vem sendo amplamente utilizada na análise de problemas 

vinculados ao território (SILVA, 2015). 

 Para melhor compreensão da SAO é necessário entender que se trata de uma forma 

diferente de olhar o território, baseada na teoria da complexidade. Segundo Morin (1996), o 

debate anglo-saxônico tratou de forma clara o desenvolvimento das ciências, as certezas que se 

formaram ao redor das ciências, incluindo a demarcação do que seria ou não ciência, mas houve 

um problema que foi deixado de lado, a complexidade.  



 
 

 

 

 Um sistema complexo pode ser entendido como um conjunto organizado “[...]de 

elementos e processos inter-relacionados cuja interação dinâmica no tempo produz 

comportamentos e regularidades macroscópicas – denominadas propriedades emergentes – que 

não podem ser deduzidas linearmente a partir do conhecimento analítico de suas partes.” 

(ZOYA; ROGGERO, 2015, p.230, tradução nossa)3.  

 Segundo Morin (2003), a forma complexa de pensar é aquela que não se reduz à ciência, 

incluindo outros saberes e realizando um intercâmbio entre eles, na medida em que, para 

abordar problemas de grande magnitude, a solução não passa pela redução ou a separação de 

suas partes, mas sim pela diferenciação e união, sob uma visão de complexidade. 

 É por meio do “princípio sistêmico” (Lima, 2011), isto é, o princípio pelo qual pode-se 

entender a relação entre atores como um sistema, que é possível analisar e interferir as relações 

entre a separação e a visão holística, relativizando a visão do todo. Nesse sentido, a frente foi 

analisada a relação entre os atores sociais de Barro Alto, sem isolar esses atores, entendendo 

suas relações de poder e dependência quanto aos recursos que controlam. Bonabeau (2002) 

complementa essa visão ao indicar que não há como definir o todo pelas suas partes, pois existe 

a interação entre as partes. 

 Para compreender a proposta de análise deste estudo de caso perante a SAO, adotou-se a 

concepção de SILVA (2015, p.406) de sistema socioterritorial segundo a qual “o sistema 

socioterritorial pode então ser observado como um sistema social complexo, relativamente 

estável, onde o jogo social ocupa um espaço central”. Definamos, então, esses conceitos. 

 Um sistema socioterritorial tem como características: 

o caráter indefinido, instável e pouco estruturado das relações entre pessoas e grupos, 
condicionados por diferentes sistemas de valor e cognitivos; a presença constante de 
efeitos contra intuitivos e não esperados das ações sociais; o conflito como uma 
constante; e um alto grau de subsistemas aninhados e de elevada variabilidade 
temporal. […] O sistema socioterritorial pode ser definido como um sistema 
complexo que tem como objetivo principal o desenvolvimento sustentável 
regional[...]. O fenômeno a ser observado é a emergência e manutenção das relações 
sociais de poder que dão estrutura de governança e coesão social ao território. 
(SILVA, 2015, p. 407) 

 Já em um jogo social: 

“[...]o poder atua como meio regulador e é definido pelos autores como ‘a 
possibilidade de certos indivíduos ou grupos de agirem sobre outros indivíduos ou 

 
3 “[...]de elementos y procesos interrelacionados cuya interacción dinámica en el tiempo produce 
comportamientos y regularidades macroscópicas -denominadas propiedades emergentes- que no pueden ser 
deducidos linealmente del conocimiento analítico de sus partes[...]” 



 
 

 

 

grupos’ (Crozier e Friedberg, 1977, p. 65). Essa ação sobre outro indivíduo significa 
estabelecer uma ligação, um acordo, um contrato entre os dois. O poder pode ser 
encarado como uma relação consentida e não como um atributo, estático e imutável, 
de cada ator social. Essas relações de poder serão, portanto, a estrutura pela qual os 
atores sociais atuarão.” 

 A partir desse entendimento pode-se definir o campo no qual será realizada a análise, a 

zona de incerteza: 

cada ator social disporá de uma ou mais zonas de incerteza que atuarão como fator de 
integração deste no campo estruturado de ação no jogo social. As zonas de incerteza 
podem ser interpretadas como recursos controlados por um ator social e necessário 
por outros, como, por exemplo, um conhecimento técnico específico, a ascendência 
moral de um indivíduo sobre um determinado grupo, a capacidade de punir etc. 
Considerando que nesse jogo social não há submissão absoluta de nenhum ator social, 
tem-se que, por mais frágil que seja, cada ator social disporá de pelo menos um 
elemento de persuasão, zona de incerteza, que o mesmo explorará no momento de 
definição de suas estratégias. As zonas de incerteza são um conceito chave na SAO, 
em que quanto mais os atores sociais criam interdependência em função dessas zonas, 
mais haverá engajamento e coesão social. São essas zonas de incerteza que estruturam 
as relações de poder que podem se cristalizar ao longo do tempo e gerar resistência a 
mudanças. (SILVA, 2015, p.410) 

 

 Portanto, zonas de incerteza são o conjunto de recursos que estão sob controle de um 

determinado ator, que são desejados por outro ator social e que pode ser usado como meio de 

barganha (SILVA, 2015). Um exemplo que pode-se utilizar aqui é a dotação orçamentária do 

poder municipal. No estudo em referência foi utilizado o termo recurso, para fins de facilitação 

do entendimento, nas palavras de Silva (2015, p. 413) recursos “podem ser elementos concretos 

como recurso financeiro, material ou humano, mas também serviços como consultorias, suporte 

técnico, apoio político”. 

 No que se refere ao ator social, mencionado logo acima, Zoya e Roggero (2015, p. 238) 

o caracterizam como alguém capaz de atuar e perceber o entorno, com capacidade de 

comunicação, motivado por questões internas, mantendo-se no sistema e reproduzindo a si 

próprio ou sua atividade. Para fins deste estudo, seguimos Silva (2015, p.413) na concepção do 

ator social como “o agente que controla determinada zona de incerteza, ou recurso na 

terminologia adotada. Ele pode ser um indivíduo ou um grupo, tem interesses próprios e 

colabora com o sistema socioterritorial direta ou indiretamente.” Todos estes conceitos foram 

essenciais para a análise do presente estudo de caso. 

 De maneira resumida, a pesquisa deu-se através da análise de atores sociais (prefeitura, 

Anglo American, Agenda Pública e Sociedade Civil) e os recursos que esses atores controlam, 



 
 

 

 

gerando relações de dependência entre eles. A partir dessas relações de dependência foram 

analisadas as estratégias de cada ator. 

 

4.4 Território e governança 

 

 Na seção anterior, foi oferecida a base teórica necessária para compreender a teoria da 

ação organizada. Na sequência, está sendo trazido a noção de território adotada no âmbito deste 

estudo, já que se trata do processo de municipalização dos ODS e municípios são territórios. 

 Silva (2015, p.403) aponta que não há consenso na concepção de território dentro do 

Governo Federal, uma vez que enquanto o ministério da integração regional desenvolve a sua 

política nacional de desenvolvimento a partir de micro e mesorregiões brasileiras, já o 

Ministério do Meio Ambiente define seu recorte a partir de bacias hidrográficas, por exemplo 

e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, trabalha com uma visão a partir de áreas rurais, o 

que se coloca como uma importante barreira ao desenvolvimento de políticas públicas que 

tenham o olhar para o território. 

 Tenório (2016) vê o território como “uma dinâmica de relações que podem ser 

modificadas durante os processos de ajustamento à realidade”. Segundo tal definição, o 

território pode ser visto como algo mais complexo que seus limites físicos, incluindo aí os atores 

e as relações que nele existem, podendo haver diversas análises de territórios dentro de uma 

mesma municipalidade, bem como os que vão além das fronteiras de uma municipalidade. De 

forma análoga, Silva (2015, p.406) pensa o território como uma conjugação entre o conjunto 

de atores e o espaço geográfico que os primeiros “utilizam, modificam e gerem”. Dessa forma, 

o território é visto como um campo de disputa razoavelmente estável, com diferentes 

mecanismos de jogos sociais e sistemas de regulações que constituem outros jogos sociais. 

 Para este estudo, além da visão de território, entende-se que o mesmo pode ser entendido 

como um sistema complexo, conforme o entendimento abaixo: 

[…] para situarmos o debate sobre o conceito de território no problema da 
complexidade, podemos recorrer, sem medo de errar, à noção de sistema, isto é, 
podemos – devemos - reconhecer e decifrar a natureza sistêmica do território em suas 
múltiplas escalas espaciais, por assim dizer, na redefinição constante de seus 
pertencimentos e deslizamentos escalares. A própria noção de sistema pode ser 
concebida como uma ‘complexidade organizada’ (LIMA, 2011, p.5) 

   



 
 

 

 

 Uma vez entendido o conceito de território para este estudo, pode-se avançar quanto à 

importância da municipalização. Se o território é o espaço sociogeográfico privilegiado para a 

construção de uma agenda para o desenvolvimento sustentável, é preciso definir uma 

ferramenta para atuar sobre ele; no caso que serve de base para o presente estudo, a noção de 

“governança” foi a ferramenta adotada, a qual é assim definida pela ONU: 

uma nova geração de reformas administrativas e de Estado, que têm como objetivo a 
ação conjunta, levada a efeito de forma eficaz, transparente e compartilhada, pelo 
Estado, pelas empresas e pela sociedade civil, visando uma solução inovadora dos 
problemas sociais e criando possibilidades e chances de um desenvolvimento futuro 
sustentável para todos os participantes. (ACUÑA et al., 2012, p. 39) 
 

 De acordo com Martins (2010), governança é mais que gestão e governo: são múltiplos 

arranjos de múltiplos atores que desenvolvem, gerem e provém recursos. Neste sentido, os 

objetivos de uma governança voltada para resultados seriam “a construção de uma agenda 

estratégica legítima, o alinhamento das estruturas implementadoras – de dentro e de fora dos 

governos (…) – e o estabelecimento de uma sistemática de monitoramento e avaliação”. 

Podemos então afirmar, baseado no exposto, que os ODS constituem um processo de 

governança voltado para resultados em desenvolvimento sustentável. 

 Outro ator crítico nesse processo é a sociedade civil, impactada pelas decisões dos demais 

atores e usualmente detentora de pouco poder de decisão em pequenos municípios. O poder 

público, enquanto regulador da atividade econômica e promotor de bem-estar social, não pode 

se furtar ao papel de gestor das preocupações da população, e os municípios, representantes 

locais do poder, devem exercer seu papel na execução de boas políticas públicas.   

 

4.5. Participação social, transparência e capacitação 

 Tenório (2016, p.61) entende atores sociais como “indivíduos ou cidadãos no seu legítimo 

direito de participar de processos decisórios democráticos”, incluindo nesse processo 

organizações do poder público, agentes econômicos ou da sociedade civil organizada. Para o 

autor, uma gestão, para ser participativa, deve ser social, o que implica “substituir a gestão 

tecnoburocrática, monológica, por um gerenciamento mais participativo, dialógico, no qual o 

processo decisório é exercido por meio de diferentes sujeitos sociais”.  

 Não há como afirmar que a gestão das ODS será necessariamente social e não estratégica 

– “utilitarista” na definição do autor; é preciso lembrar que tais objetivos já surgem como 



 
 

 

 

produto de negociações internacionais, das quais a sociedade em geral não toma parte(?). Num 

sentido análogo, Lima (2011) diz ser importante entender a questão da intersubjetividade para 

o reconhecimento do sujeito como legítimo ator social do território, na medida em que ela 

implica em considerar o outro, o ator social, como legítimo realizador de processos holísticos, 

e por isso é preciso garantir ele seja inserido de forma ativa na construção social. Dito de outro 

modo, é preciso considerar os diversos atores sociais no processo de planejamento de políticas 

públicas, na medida em que, por serem os impactados por elas, devem ter seus interesses e 

preocupações considerados; é preciso, portanto, reconhecê-los como co-protagonistas do fazer 

político. 

 Tenório (2012) destaca o conceito de “cidadania deliberativa”, que consiste no esforço de 

mobilizar a população em processos de planejamento e execução de políticas públicas, 

principalmente em situações que levam ao controle social, ou ao controle da sociedade civil, 

que é o caso de uma agenda de desenvolvimento sustentável, que pode vir a definir limites de 

uso de recursos, por exemplo. Tal princípio é preconizado também na Agenda 2030: “Vamos 

trabalhar com as autoridades e as comunidades locais para renovar e planejar nossas cidades e 

assentamentos humanos, de modo a fomentar a coesão das comunidades e a segurança pessoal 

e estimular a inovação e o emprego”  (ONU, 2016). 

 É mister, todavia, ressaltar a importância de alcançar um equilíbrio no processo de 

municipalização, de forma que nenhum dos atores, seja ele governo, a população ou outras 

entidades e organizações locais, detenha sozinho os meios do controle social: 

“Incentivar e qualificar o controle social, sem trabalhar em parceria com o poder 
público, fariam aparecer demandas e exigências às quais a prefeitura se veria incapaz 
de responder. Por outro lado, qualificar a gestão pública de um ponto de vista 
meramente tecnocrático, aprimorando tão somente as práticas e processos de gestão, 
não constituiria um real avanço em direção a uma governança mais eficaz e 
democrática, uma vez que as políticas públicas implementadas não teriam o 
embasamento social necessário e, a médio e longo prazo, não responderiam às 
necessidades da sociedade.” (ACUÑA et al., 2012, p.19). 

 

 Aqui se faz importante apresentar o conceito de capital social, definido por Albagli e 

Maciel (2003) como um conjunto de recursos reais ou potenciais para se atingir um determinado 

objetivo, vinculados ao conceito de rede de relações entre pessoas ou organizações, podendo 

ou não estar institucionalizado no sistema de maneira oficial, ou seja, podendo considerar aí 

meios não institucionais de influenciar uma determinada ação. Na visão de Abramovay (2000), 



 
 

 

 

dada sua característica de produtividade, o capital social permite o alcance de objetivos até 

então inatingíveis dada a relação entre atores sociais, que organizados, podem atingir 

determinadas metas coletivas. Por sua vez, Putnam (1995) ressalta que o governo pode 

incentivar a formação de capital social ao incentivar participação social, a qual seria um dos 

benefícios do engajamento comunitário. 

 É essa noção de possibilidade que surge a partir de novas conexões sociais aberta pela 

análise do capital social que constou de nossa análise. Foi ele o elemento identificado como 

busca do empoderamento de comunidades por parte da Agenda Pública e Anglo American e 

que pôde levar ao atingimento dos ODM localmente.  

 Putnam (1995) indica que o governo pode incentivar a formação de capital social, 

ressaltando ainda os benefícios do engajamento comunitário. Reforça Milani (2008) que o 

princípio participativo influencia a legitimidade do governo no nível local, levando a uma 

cultura mais democrática, decisões mais eficazes e deixam de serem vistos como simples 

prestadores de serviços, estando o desafio na criação dos espaços que levam à participação, 

indicando ainda que “Quanto maior a densidade democrática da deliberação e a capacidade da 

experiência de incluir um leque diversificado de atores locais, maior a intensidade da ação 

pública local”. 

 Ressalte-se que a falha em processos de planejamento em políticas públicas é usualmente 

em função de relacionar-se o processo de planejamento ao controle social e não como um 

processo de decisão participativo com partes interessadas, principalmente no caso brasileiro, 

segundo OLIVEIRA (2006). 

 Dentro desse processo cabe destacar o papel dos conselhos municipais: 

 Numa sociedade marcada por inúmeros processos de exclusão social e de 
baixos níveis de participação política do conjunto da população, os conselhos 
assinalam para possibi- lidades concretas de desenvolvimento de um espaço público 
que não se resume e não se confunde com o espaço gover- namental/estatal. A 
possibilidade de a sociedade civil intervir na gestão pública, via parcerias com o 
Estado, representa a instauração de um novo padrão de interação entre governo e 
sociedade; novas arenas de intermediação e novos mecanismos decisórios 
implantados poderão ter a capacidade de incorporar uma grande pluralidade de atores 
e de diferentes interesses. (GOHN, 2006) 

 

 Diante do exposto, podemos concluir que é essencial atentar ao processo de formação do 

capital social para garantir a efetividade da participação popular em processos que envolvam 

ações no território. 



 
 

 

 

 Já a transparência demonstra-se também essencial ao processo de uma política pública 

eficaz. Há evidências da relação entre a condição sócio-econômica de municípios e seu grau de 

transparência na divulgação de informações (CRUZ, SILVA E SANTOS, 2010), o que torna 

municípios de menor porte prioridade no tratamento dessa questão. 

 Vieira (2012) indica que o direito de acesso à informação pública e as ferramentas de 

execução da transparência são formas de enorme importância para o desenvolvimento de 

instituições maduras no âmbito público e fomentam a participação do cidadão em políticas 

públicas, exigindo para isso a superação da cultura paternalista brasileira, onde o poder público 

é dono das informações, apesar do princípio da transparência que rege o setor público brasileiro. 

O autor indica ainda que a falta de transparência inviabiliza o controle social e prejudica a 

confiança do cidadão nas instituições, sendo necessário ir além de normas, mas trazendo 

também ferramentas, atuando sobre “hábitos, comportamentos e expectativas” (VIEIRA, 

2012).  

 No sentido do que pregam Vieira (2012) e Cruz, Silva e Santos (2010), nota-se que há 

também influência da transparência sobre o resultado de políticas públicas. A associação desse 

quesito transparência na implantação de políticas públicas vinculadas a uma agenda de 

desenvolvimento é essencial ao bom desempenho da mesma. 

 Já sobre a capacitação Gohn (2006) indica que a mera existência de conselhos não é 

suficiente  para a eficiência dos mesmos perante a eficácia de políticas públicas e é preciso “

dar peso polmos perante a efict mesma.nvolvimeconseqso pol à luta dos segmentos sociais que 

acreditaram e lutaram pela democratização dos espaços públicos”, indicando o que seria 

necessário para a valorização dos mesmos: recursos vinculados ao conselho, condições 

paritários de acesso e exercício de participação, sistemas de qualificação para conselheiros e 

critérios mínimos para exercer o cargo, cursos de capacitação técnicos e ético-políticos, 

acompanhamento das ações dos conselheiros, concedendo aos conselhos capacidade de decisão 

e não somente delimitá-los como órgãos de consulta e opinião. 

 Ainda no que tange à capacitação, nota-se que 

Observamos que a direção ético-política que orienta as capacitações, a qual também 
determina a forma, os objetivos, os procedimentos e os fundamentos que constituem 
a prática educativa/formativa nos programas de capacitação, é de fundamental 
importância. Ou seja, não é qualquer prática de capacitação que produz rupturas 
moleculares emancipatórias, pois pode ocorrer que uma capacitação apenas reproduza 



 
 

 

 

o pensamento tradicional/conservador e assim não terá uma dimensão emancipatória. 
(LUIZ E DANUTA, 2009) 

 Nesse sentido reforça-se que é importante não somente capacitar, mas ter atenção à forma 

da capacitação para que a mesma tenha caráter emancipatório. 

 No caso brasileiro 

 O contexto histórico-institucional em que se desenvolveram os programas de 
capacitação administrativa para o setor público na América Latina, essencialmente no 
Brasil, foi de transição democrática e crise do Estado, no interior de um aparelho 
estatal desarticulado, distante da sociedade e incapaz de atender às demandas da nova 
ordem social. Neste cenário, evidenciou-se a necessidade de formação de gestores 
para o Estado, com um enfoque maior na compet ê ncia t é cnico-pol í tica, na 
sensibilidade e na visão para responder às demandas da redemocratização e dos novos 
padrões de desenvolvimento econômico e social. (DE SOUZA, p. 14, 2002) 

 
 De Souza (2002) indica ainda que as necessárias reformas ao sistema público não 
acontecem sem o desenvolvimento de gestores públicos e com formação de alta qualidade, 
reforçando que os resultados não serão imediatos, mas haverá retornos certos para a sociedade 
brasileira a partir deles. 
 
 
  



 
 

 

 

5. METODOLOGIA 

 

 Este capítulo descreve as opções metodológicas adotadas para analisar de forma 

qualitativa os fatores que influenciaram o processo de municipalização dos Objetivos do 

Milênio (ODM) em Barro Alto, bem como a maneira como os dados foram coletados e 

analisados. 

 O presente estudo, metodologicamente baseado na SAO (SILVA, 2015), teve como 

objetivo analisar os seguintes aspectos do trabalho desenvolvido no município de Barro Alto 

(GO): a) o processo de construção da agenda de desenvolvimento local, realizado com 

participação social; b) o efeito da transparência no processo; c) a contribuição da capacitação 

do capital humano local; d) outros fatores.  Para tanto, foram pesquisadas através de 

entrevistas e referências bibliográficas com foco no problema da implantação dos ODM no 

município, com enfoque no contexto do entorno e tendo como base a SAO (SILVA, 2015)

 O caso estudado demonstrou ser útil o uso da SAO para compreender as relações entre 

atores em processos de planejamento de políticas públicas. 

  O estudo em questão é um estudo de caso aprofundado, exploratório, de amostragem 

não probabilística. Sua audiência prioritária são principalmente prefeitos, secretários, empresas 

que invistam na implantação local dos ODS e o governo federal, mas também gestores de 

projetos, empresários, analistas de políticas públicas, investidores institucionais, consultores e 

acadêmicos da área de políticas públicas e desenvolvimento sustentável, interessados em um 

sistema de tomada de decisão que considere a sociedade de forma mais ampla. 

 Pode-se configurar situações semelhantes no âmbito deste estudo para outros municípios 

onde se necessite entender o contexto da implantação dos ODM. 

 

5.1. Coleta e tratamento dos dados 

  

 A metodologia foi organizada conforme proposto por Bardin (2011 apud Câmara, 2013), 

consistindo em três fases: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados. 

A pré-análise foi realizada com uma pesquisa bibliográfica que visou dar atualidade e 

relevância aos dados coletados, assim como inserir o estudo em um arcabouço teórico que 



 
 

 

 

permitisse justificar a importância e os principais referenciais que modelaram o trabalho, tendo 

sido também o momento de formulação das hipóteses e objetivos. 

 Ainda na fase de pré-análise, foram estabelecidos os marcos conceituais para o 

desenvolvimento do trabalho, a saber, a compreensão dos conceitos de estudo de caso, 

desenvolvimento sustentável, municipalização de políticas públicas, governança, participação, 

SAO e território. Também foi de grande importância conhecer o histórico da criação dos ODM 

e ODS, bem como as experiências de sua implantação no Brasil, bem como os seguintes 

documentos: os aprendizados registrados na Conferência Nacional dos Municípios sobre os 

ODM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, 2008), o Guia para a 

municipalização dos objetivos do milênio (AGENDA PÚBLICA, 2009) e o guia de 

municipalização dos ODS (ONU, 2016).  

 Ainda nesta etapa, realizou-se o levantamento de dados de desempenho nos ODM de 

Barro Alto, Niquelândia e Goiás, com base nos documentos que registraram a experiência local 

(ACUÑA et al., 2012; AGENDA PÚBLICA, 2017). O município foi escolhido em função de 

sua bem documentada experiência (ACUÑA et al., 2012; AGENDA PÚBLICA, 2017) e da 

relativa facilidade de acesso aos principais envolvidos no projeto. O resultado do estudo de caso 

demonstra que a construção de uma agenda de desenvolvimento realizada com participação 

social, transparência e distribuição do poder conduz a melhores resultados. 

 Na segunda etapa da metodologia utilizada, a exploração do material, foram realizadas 

entrevistas qualitativas (GODOY, 1995). Optou-se por usar modelos abertos de entrevista que 

visaram buscar informações complementares às encontradas nos documentos oficiais (Acuña 

et al., 2012; AGENDA PÚBLICA, 2017). Entre os entrevistados selecionados, estavam líderes 

comunitários que atuaram de maneira destacada na implantação local dos ODM em Barro 

Alto/GO, profissionais da Anglo American, que patrocinou o programa, e membros Agenda 

Pública, organização não governamental que realizou a implantação do programa neste e em 

outros municípios.  

 Ressalte-se que os entrevistados moraram, moram ou estiveram no município desde o 

início do projeto, como é o caso de Bruno Gomes, Liomar Vidal e Marcelo Galo. Neste estudo 

optou-se por usar modelos abertos de entrevista que visaram buscar informações 

complementares às encontradas nos documentos oficiais (Acuña et al., 2012; AGENDA 

PÚBLICA, 2017). 



 
 

 

 

 

 Foi após esse levantamento de dados que foi possível estabelecer os quatro aspectos do 

processo que seriam objetos de análise: o planejamento da agenda realizada com participação 

social, o efeito da transparência, da capacitação do capital humano local e o efeito da 

distribuição do poder sobre os resultados alcançados. 

 Na terceira fase, a de tratamento dos resultados, foram analisados os dados do PORTAL 

ODM (2017) de Barro Alto em comparação com os do estado de Goiás e com o município de 

Niquelândia. Além disso, à luz da SAO, foi estudada a interferência dos atores sociais e os 

recursos, com seus respectivos controles e dependências, a fim de entender quais recursos 

estavam sob controle de que atores e as estratégias para atuar na distribuição desses recursos. 

 

5.2. Justificativa do método 

 

 Tendo em vista o fato do SAO já ter sido aplicado em territórios (SILVA, 2015) e o 

mesmo ter sido uma referência para este estudo, tomou-se a decisão de utilizar este método. A 

comparação dos indicadores foi realizada em função da disponibilidade de dados comparáveis 

entre o município e o estado no que se refere ao desempenho nos ODM no período do projeto, 

que foi implantado em 2010, no PORTAL ODM (2017). Foram utilizados os dados de 

indicadores que tinham registro ao menos até o ano de 2014, sendo que para a comparação foi 

utilizado como indicador base o ano disponível mais próximo de 2010, ano de implantação do 

indicador. 

 Cabe ressaltar, ainda, que diversos autores vêm explorando a conexão entre sistemas 

complexos e políticas públicas. (BUCKLEY, 2008; CAIRNEY, 2012; COLANDER, KUPERS, 

2016). 

 

5.3. Descrição dos dados 

 O município de Barro Alto está localizado no Vale do São Patrício, região centro-norte 

de Goiás e possui, segundo o Censo de 2010, população de 8.716 habitantes, (PORTAL ODM, 

2017), tendo “sido fundado em 1959, com área de 1.093,20 km e expectativa de vida de 76,21 

anos. Está situado a cerca de 220 km de Goiânia e 170 km de Brasília” (ACUÑA et al., 2012, 



 
 

 

 

P.. 9). Segundo a avaliação de resultado da metodologia realizada por Acuña e outros autores, 

o município de Barro alto tem 

população inferior a 20 mil habitantes, universo que é semelhante a 76% dos 
municípios brasileiros. Entretanto, apesar do seu porte o desafio não seria menor. 
Como na grande maioria dos pequenos municípios a realidade ali apontava para uma 
gestão pública ainda frágil, instintiva, com limitadíssimas práticas de planejamento. 
Da mesma forma, os canais de participação eram extremamente enfraquecidos e 
pouco utilizados, e as práticas de controle social inexistentes. Um cenário sem muitas 
perspectivas de mudanças e distante de uma democracia com o exercício da cidadania 
plena (ACUÑA et al., 2012, p.8) 

  

 Alguns dados relevantes levantados no mesmo estudo sobre o município (Acuña et al., 

p.91): 

- a população é eminentemente jovem, concentrada na região urbana; 

- predomina uma cultura paternalista; 

- menos de 10% da população tem acesso a um sistema adequado de esgoto e saneamento; 

- 12% da população é analfabeta; 

- a renda per capita média era de R$ 548,00 em 2010; 

- a economia está centrada na agricultura, pecuária e mineração, com uma dinamização 

recente de sua economia gerada pela vinda de uma mina de níquel da empresa Anglo 

American. 

   

 Para a análise dos resultados obtidos pela construção da agenda de desenvolvimento de 

Barro Alto, foram considerados somente os indicadores disponíveis no PORTAL ODM (2017) 

com dados após 2010, uma vez que o projeto em questão iniciou-se neste ano. Além disso, foi 

escolhido como ano-base da comparação o ano anterior mais próximo de 2010, ano de 

implantação do projeto. Portanto, as metas e indicadores que não aparecem neste estudo são 

aquelas sem dados disponíveis após 2010. 

 Note-se que a chegada da Anglo American em Barro Alto, em 2007, e o consequente 

início da atividade mineradora de níquel na região certamente influenciou muito o desempenho 

dos ODM no município.  

 Note-se também que, juntamente com o início da atuação da Anglo American no 

município, muitas pessoas se deslocaram para a região – o aumento médio populacional foi de 



 
 

 

 

3,38% ao ano entre 2000 e 2010 (PORTAL ODM, 2017) – e passaram a pressionar os serviços 

públicos locais, influenciando os indicadores de ODM locais. 

 Com isso procurou-se comparar Barro Alto com os dados de Goiás e também com 

Niquelândia, município projeto do mesmo produto no mesmo estado que teve produção de 

níquel no mesmo período. A organização dos dados analisados se deu considerando sua relação 

com os ODM que eles ajudavam a alcançar. 

 

a) ODM 1 - Acabar com a fome e a miséria 

 

 Para avaliar o desempenho de Barro Alto em relação ao ODM 1, analisou-se a evolução 

do município registrada pelo indicador abaixo – “Proporção de crianças menores de 2 anos 

desnutridas” – e comparou-se os dados com o desempenho obtido pelo estado de Goiás e pelo 

município vizinho de Niquelândia. 

Proporção de crianças menores de 2 anos desnutridas 

Figura 1: Proporção de crianças menores de 2 anos desnutridas em Barro Alto. 

  

 Fonte: Portal ODM (2017, p.4) 

 Percebeu-se a reversão da tendência de aumento em 2011: mesmo com a ausência de 

dados em 2012, houve um bom desempenho em 2013. Porém, em 2014, a proporção voltou a 

subir – “o número de crianças menores de 2 anos pesadas pelo Programa Saúde da Família era 

de 51,3%; destas, 1,6% estavam desnutridas.” (PORTAL ODM, 2017, p.4) – possivelmente em 

função êxodo rural provocado com a vinda da Anglo American para o município (VIDAL, 

2017) e a pressão acarretada sobre o sistema público. 

 Ao comparar este indicador com os dados estaduais, disponibilizados no quadro abaixo, 

segundo os quais a taxa de desnutrição passou de 0,9% em 2010 para 0,7% em 2014, pode-se 



 
 

 

 

especular que a base de dados anterior, principalmente a referente aos anos de 2008, 2009 e 

2010, estão subnotificadas dado seu valor baixo e a base alta que vinha desde o ano 2000. 

 Dessa forma, os dados demonstram que, em relação ao ano 2000, houve claro avanço no 

tema, porém ainda aquém do desempenho estadual, conforme se pode verificar por meio do 

quadro abaixo: 

 

Quadro 1: Comparação entre Barro Alto e Goiás – ODM 1 

 

Na comparação com Niquelândia, Barro Alto também apresenta um desempenho inferior, 

conforme o quadro abaixo deixa claro: 

Quadro 2: Comparação entre Barro Alto e Niquelândia – ODM 1 

 

b) ODM 2 - Educação básica de qualidade para todos 

 



 
 

 

 

 Para a avaliação do desempenho de Barro Alto do ODM 2, foram analisados os 

indicadores abaixo de Barro Alto: 

Distorção Idade-série 

Figura 2: Distorção idade-série no ensino fundamental e médio em Barro Alto – 

1999/2007/2015 

 

Fonte: PORTAL ODM (2017, p.6) 

 

 A análise dos indicadores demonstra uma diminuição na distorção entre idade e série, o 

que caracteriza que as crianças estão na idade escolar correta frente a sua idade, o que beneficia 

a formação intelectual, principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental e grande 

evolução nos anos finais frente ao dado de 1999.  

  

Nota do IDEB 

Figura 3: Índice de desenvolvimento da educação básica - IDEB – em Barro Alto - 

2005/2007/2009/2011/2013/2015 

Fonte: PORTAL ODM (2017, p.6) 

 



 
 

 

 

 Este índice mostra se houve melhora no desempenho das crianças matriculadas no nível 

básico de ensino tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais. Notou-se, neste caso, também 

um aumento de mais de 10% desde o início da implantação da agenda. 

 Na comparação estadual houve superação de Barro Alto teve melhor desempenho 

segundo sobre os indicadores estaduais em praticamente todos os indicadores, com exceção aos 

anos finais da distorção idade-série, ou seja, a distorção entre a idade que a criança deveria estar 

na escola e a que ela efetivamente está, conforme quadro abaixo: 

Quadro 3: Comparação entre Barro Alto e Goiás – ODM 2  

 

 

Já na comparação com Niquelândia, Barro Alto se destaca em três dos cinco indicadores: 

Quadro 4: Comparação entre Barro Alto e Niquelândia – ODM 2 

 



 
 

 

 

 

 

c) ODM 3 – Igualdade entre sexos e valorização da mulher 

 

Rendimento feminino 

Figura 4: Percentual do rendimento feminino em relação ao masculino segundo ocupação 

formal e escolarização em Barro Alto - 2005/2015 



 
 

 

 

 

 

Fonte: PORTAL ODM (2017, p.7) 

 

 O indicador acima mostra a discrepância nos valores dos salários recebidos por mulheres 

e homens na ocupação formal, ou seja, a diferença entre a remuneração de homens e mulheres. 

Assim, nota-se relativa queda do percentual; tal queda pode se explicar pelo fato de a atividade 

mineradora atrair basicamente homens. Vidal (2017) faz menção a um “êxodo rural” em função 

do início da operação da mineradora, o que pode auxiliar a compreensão do comportamento do 

indicador, na medida em que a população feminina rural e com menos escolaridade pode não 

ter conseguido colocação no mercado formal movimentado pela mineradora. 

 Apesar disso, percebe-se um aumento no rendimento das mulheres com ensino médio 

completo e também com ensino superior completo, que no sentido da explicação acima, teriam 

maior capacidade de aproveitar as oportunidades geradas pela mineradora do que as 

trabalhadoras de baixa qualificação. 

 

Vereadores eleitos 

Figura 5: Percentual de vereadores eleitos em Barro Alto, segundo o gênero - 

2000/2004/2012/2016 

 

 



 
 

 

 

Fonte: Portal ODM (2017, p.8) 

 

 

 

 Quanto ao percentual de vereadores eleitos, não se percebe uma modificação significativa 

na realidade municipal, apesar da discrepância o número é quase o dobro da média estadual, 

percentualmente. 

 Ao se comparar a performance de Barro Alto com a do estado de Goiás, o primeiro 

apresenta resultados melhores quanto ao rendimento feminino, com exceção do ensino 

fundamental completo e no resultado total. Porém, deve-se destacar o efeito da possível pressão 

causada pelo êxodo urbano gerado pela instalação da Anglo American. 

 Abaixo segue a comparação entre Barro Alto e Goiás. 

Quadro 5: Comparação entre Barro Alto e Goiás – ODM 3 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 Na comparação com Niquelândia, Barro Alto apresenta um pior desempenho, que 

também é passível de ser explicado pela influência do êxodo rural. 

 

Quadro 6: Comparação entre Barro Alto e Niquelândia – ODM 3 

 

 

d) ODM 4 – Reduzir a mortalidade infantil 

 

Taxa de mortalidade infantil  

Figura 6: Taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos a cada mil nascidos vivos em 

Barro Alto - 1995-2014 

Fonte – PORTAL ODM (2017) 



 
 

 

 

 

 A partir da análise do indicador, nota-se que a tendência de aumento da mortalidade 

infantil se reverteu em 2013, tendo voltado a subir em 2014. 

 

Figura 7: ODM - Meta 5 - Reduzir em dois terços, até 2015, a mortalidade de crianças menores 

de 5 anos em Barro Alto 

 

 

 

 

Fonte – PORTAL ODM (2017) 

 

 No entanto, apesar de a meta não ter sido atendida, a base estabelecida como parâmetro 

em 1995 era muito baixa, o que pode ser caracterizado como uma manutenção de um estado 

ótimo (mortalidade próxima a zero), com duas mortes em 2014. 

 

Taxa de vacinação de crianças até um ano 

 

Figura 8: Percentual de crianças menores de 1 ano com vacinação em dia em Barro Alto - 

2000/2007/2014 

Fonte – PORTAL ODM (2017, p.9) 

 

 Ao analisar o percentual de crianças menores de 1 ano com vacinação em dia, percebe-se 

que houve pouca mudança no quadro local. 



 
 

 

 

 No entanto, a comparação com a performance estadual neste ODM em específico é difícil, 

uma vez que a base de Barro Alto é bastante baixa, de um óbito em 2010 e dois óbitos em 2014. 

 

Quadro 7: Comparação entre Barro Alto e Goiás – ODM 4 

 

 

 

 

 Também na comparação com Niquelândia, não há possibilidade de comparação, pela 

mesma razão da baixa mortalidade em Barro Alto: 

Quadro 8: Comparação entre Barro Alto e Niquelândia – ODM 4 



 
 

 

 

 

 

 

 

e) ODM 5 - Melhorar a saúde das gestantes 

  

Taxa de mortalidade materna 

Figura 9: Meta 6 - Reduzir em três quartos, até 2015, a taxa de mortalidade materna em Barro 

Alto  

 

Fonte: PORTAL ODM (2017, p.10) 

Como se pode notar, a meta foi alcançada pelo município. 

 

Taxa de crianças vivas por número de consultas pré-natais 



 
 

 

 

Figura 10: Percentual de crianças nascidas vivas por número de consultas pré-natais em Barro 

Alto - 2001/2014 

Fonte: PORTAL ODM (2017, p.11) 

 

 Segundo o PORTAL ODM (2017, p.11), “o Ministério da Saúde recomenda, no mínimo, 

seis consultas pré-natais durante a gravidez. Quanto maior o número de consultas pré-natais, 

maior a garantia de uma gestação e parto seguros, prevenindo, assim, a saúde da mãe e do 

bebê”.  

Neste aspecto, o avanço foi significativo, na medida em que o número de crianças sem nenhuma 

consulta diminuiu de 5 em 2001 para 0,8% em 2014, e o número de crianças com 7 ou mais 

consultas aumentou de 34,6% para 62,8% no mesmo período. 

 Acrescente-se a isso o fato de que, “em 2014, no Município, 98,4% dos nascidos vivos 

tiveram seus partos assistidos por profissionais qualificados de saúde.” (PORTAL ODM, 2017, 

p.11). Apesar disso, houve aumento no número de cesárias, como pode ser notado na figura 

abaixo: 

 

Figura 11: Proporção de crianças nascidas vivas por tipo de parto em Barro Alto - 2001-2014 

Fonte: PORTAL ODM (2017, p.11) 

 



 
 

 

 

 O indicador acima apresenta piora, porém, deve-se entender o quadro nacional quanto a 

este indicador: “Embora a cesariana seja indicada em alguns casos, o método natural continua 

sendo o mais seguro para mãe e bebê. Percebe-se que no País são registradas muito mais 

cesarianas do que os 15% recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).” 

(PORTAL ODM, 2017, p.11) 

 

 Houve também uma diminuição significativa no percentual de mães adolescentes, o que 

pode indicar que o sistema de saúde local vem apresentando bons resultados. A melhora neste 

indicador é relevante porque, segundo PORTAL ODM (2017, p.12), “o percentual de mães com 

idades inferiores a 20 anos é preocupante. Na maioria dos casos, as meninas passam a enfrentar 

problemas e a assumir responsabilidades para as quais não estão preparadas, com graves 

consequências para elas mesmas e para a sociedade”. 

 

Figura 12: Percentual de crianças nascidas de mães adolescentes em Barro Alto – 2001/2013  

Fonte: PORTAL ODM (2017, p.12) 

 Ao analisar o indicador foi notado que: 

O percentual de mães com idades inferiores a 20 anos é preocupante. Na maioria dos 
casos, as meninas passam a enfrentar problemas e a assumir responsabilidades para as 
quais não estão preparadas, com graves consequências para elas mesmas e para a 
sociedade. (PORTAL ODM, 2017, p.12) 
 

Já na comparação estadual, com exceção do número de cesarianas, pode-se destacar que houve 

superação por parte de Barro Alto em relação a todos os indicadores estaduais, conforme 

demonstra o quadro abaixo. 

 
 
Quadro 9: Comparação entre Barro Alto e Goiás – ODM 5 



 
 

 

 

 
 
 Também na comparação com Niquelândia, Barro Alto se destaca em quase todos os 
indicadores, com exceção do número de cesáreas:  
Quadro 10: Comparação entre Barro Alto e Niquelândia – ODM 5   
 
 
 
 
 f) ODM 6 - Combater a AIDS, a malária e outras doenças 

 

 Quanto ao ODM 6, em função do baixo número de notificações de doenças na região, não 

foi possível ter uma medida comparável, uma vez que foram notificados e registrados somente 

dois casos de AIDS de 1990 a 2015 e nenhum caso de doença transmitida por mosquito entre 

2001 e 2008 (PORTAL ODM, 2017, p.12). Isto torna a análise neste quesito inviável. 

 

g) ODM 7 – Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente 

 

 Todos os dados referentes ao ODM 7 vão até 2010 e estão fora do referencial histórico 

proposto (pós-2010). 



 
 

 

 

 

h) ODM 8 – Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento 

 

 Todos os dados referentes ao ODM 8 vão até 2010 ou não possuem série histórica, 

estando fora do referencial histórico proposto (pós-2010). 

 Em função do exposto, até aqui apresenta-se a seguinte situação: 



 
 

 

 

 Quadro 11: Quadro-resumo comparação Barro Alto e Goiás



 
 

 

 
 



 
 

 

 

Quadro 12: Quadro-resumo comparação Barro Alto e Niquelândia 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 Dessa forma, pode-se perceber que Barro Alto superou Goiás em 11 de 16 indicadores 

passíveis de análise, além de superar em 3 dos 4 ODM avaliados.  Já na comparação com 

Niquelândia, Barro Alto superou o desempenho em 6 dos 16 indicadores e em 2 dos 4 ODM. 

Considerando-se que há atividade de níquel em Niquelândia desde 1982, pode-se dessa forma 

entender que apesar da influência financeira, a agenda pode efetivamente ter tido um resultado 

positivo no município.  

 Considere-se, ainda, que, de 2000 a 2010, Niquelândia teve crescimento populacional de 

0,94% ao ano, frente ao crescimento de 3,38% ao ano de Barro Alto (PORTAL ODM, 2017), 

o que significa que, mesmo a pressão sobre os serviços públicos oferecidos por Barro Alto tenha 

sido muito maior, o município conseguiu obter um melhor desempenho, possivelmente em 

função da implantação da agenda ODM com as características citadas. 

 Contudo, há de se ter em conta o impacto da questão financeira na evolução dos 

indicadores: em 2013, a arrecadação em Barro Alto foi de R$ 33.060.489,06, tendo subido para 

R$ 47.642.272,59 em 2014, R$ 64.856.221,82 em 2015, com queda apenas em 2016, quando 

arrecadou R$ 56.887.897,22 (AGENDA PÚBLICA, 2017).  

 

5.4. Caracterização do método 

 

 Os conceitos de “ator social” e de “recursos (ou zonas de incerteza)”, que integram a 

metodologia SAO e foram apresentados no referencial teórico (capítulo 4), são de extrema 

relevância para este estudo. Seguindo a proposta de Friedberg (1993), a análise do material 

coletado se deu em quatro seções: 

a) mapeamento da situação atual e das questões importantes; 

b) análise dos atores sociais; 

c) possibilidades a partir da análise. 

 

 Com vistas a compreender a influência das decisões tomadas em Barro Alto/GO sobre o 

comportamento dos atores sociais em cada uma das seções foi analisado o grau de: 



 
 

 

 

1) participação social 

2) transparência 

3) Capacitação do capital humano local 

4) outros 

 
 O trabalho de pesquisa teve duração de quatro meses. Embora este estudo tenha se 

restringido à experiência do município de Barro Alto no que tange ao processo de 

implantação dos ODS e seus resultados, as conclusões aqui apresentadas podem servir para a 

análise dos desafios de potencialidades em situações semelhantes, além de serem de interesse 

a outros atores sociais que atuem na municipalização dos ODS. 

 

6. ANÁLISE DO ESTUDO DE CASO DE BARRO ALTO SEGUNDO A SAO 

 A metodologia SAO, empregada neste trabalho, procura verificar a relação entre os 

atores, de forma que os recursos controlados (SILVA, 2015) por estes sejam compartilhados 

em prol do alcance os objetivos – no caso em questão, o objetivo avaliado foi a implantação 

dos ODM em Barro Alto. Para isso, foi necessário mapear a situação, identificar os atores, suas 

motivações, seus objetivos ao participar do processo e o impacto dos fatores identificados sobre 

os objetivos dos atores. e verificou-se as possibilidades que surgiram para a facilitação da 

implantação dos ODS no nível municipal a partir dessa análise, que segue abaixo. 

 

 

6.1. Mapeamento da situação atual e das questões importantes 

 

 

 O objetivo deste estudo de caso é analisar os fatores que levaram ao sucesso do processo 

de municipalização dos ODM de Barro Alto/GO a partir da SAO, onde atores possuem 

diferentes objetivos e busca-se o melhor resultado geral do sistema. Nesse sentido, a Anglo 

American se empenha ao buscar um projeto que reduza a pressão sobre ela para projetos locais 

e ao mesmo tempo tornar mais resiliente o território no qual está presente ao implantar uma 

agenda de desenvolvimento sustentável, além de fortalecer sua reputação, garantir sua “licença 

social” (VIDAL, 2017, p.2) para operar, o que poderia acarretar um aumento no lucro; a 



 
 

 

 

população teria seus anseios atendidos por meio do alcance dos ODS e com o valor público 

gerado, que é o valor gerado pelas atividades públicas ao oferecer ações efetivas a necessidades 

da sociedade, que sejam desejadas pela população, cujo benefício seja coletivo e que necessitem 

mudanças sociais (MARTINS, 2010); e a Agenda Pública, a ONG que atuou em Barro Alto 

coordenando a Agenda dos ODM teria sucesso na implantação dos objetivos e metas e seguiria 

sendo contratada como parceira da Anglo American e do município. 

 No que Silva (2015) chama de fase de percepção, cada ator calcula sua satisfação e a 

compara com sua motivação; essa diferença determinará a próxima ação do ator. Este conceito 

da fase de percepção será essencial para a última parte da análise, onde irão ser debatidas as 

possibilidades de ação que podem ser tomadas e que foram suscitadas pelo estudo. 

 O município de Barro Alto possuía, antes do projeto de construção da agenda de 

desenvolvimento, baixo capital social, baixa capacidade de gestão e baixa participação da 

população nos processos políticos (ACUÑA et al., 2012). Ao identificar essa vulnerabilidade, 

a Anglo American se propôs a estimular o desenvolvimento do capital social local (PUTNAM, 

1995), pois para a empresa era interessante que as demandas sociais fossem encaminhadas de 

forma mais estruturada e que houvesse uma alocação do capital nas necessidades diagnosticadas 

pelas ferramentas da agenda ODM, conforme conta Liomar Vidal, morador de Barro Alto e 

funcionário da Anglo American em uma entrevista (2017): “Não tinha ações estruturadas e 

planejamento. Apesar de as leis cobrarem um processo mais organizado, a gente não via. Um 

dinheiro entrava, o recurso se exauria e a cidade ficava a desejar. O município não estava 

acompanhando os gastos desses recursos.” (VIDAL, 2017) 

 Ainda segundo Vidal (2017, p.1), “em 2008 e 2009 houve um êxodo rural crescente para 

trabalhar no projeto.”, pressionando o município em seu processo de desenvolvimento. Ele 

destacou também que, no início, o processo era fragmentado: “Foi muito trabalhada a questão 

rural de forma que pudesse estruturar a área rural e que o pequeno produtor pudesse estruturar 

sua atividade, buscaram parceria com a Tecnoservice [empresa de prestação de serviços 

terceirizados], SEBRAE [Organização voltada para a capacitação de empreendedores] para a 

qualificação de fornecedores.” (VIDAL, 2017, p.1). 

 O escopo inicial do projeto era o de aumento da participação da população, segundo 

Gomes, que foi diretor da Agenda Pública e iniciou o projeto em Barro Alto: 



 
 

 

 

aumento da participação era escopo inicial, no ano de 2010 e 2011, objetivava o 
planejamento estratégico e setorial de três áreas, assistência social, educação e saúde, 
capacitação com formação de gestores locais, comunicação externa, fortalecimento da 
participação institucional via conselhos de políticas públicas. (GOMES, 2017, p.1) 

 

6.1.1. Análise dos fatos identificados 

 

1) Participação social 

 Segundo a teoria da complexidade, um sistema centralizado tende a concentrar 

conhecimento e recursos e aumentar a possibilidade de falhas (MANIK et al, 2017). 

 No planejamento do processo em questão, as metodologias utilizadas no município 

(ACUÑA et al., 2012) foram o Planejamento Estratégico e Situacional (PES) e o método de 

Planejamento de Projeto Orientado por Objetivos (ZOPP). O PES considera o planejamento um 

processo dinâmico, que muda conforme variações do contexto, possibilidades, interferências, 

incluindo o ator social no processo de planejamento, Além disso, parte do princípio de que o 

Estado não é o único ator que influencia o alcance daquilo que foi planejado, mas sim o 

estabelecimento de uma composição levando em consideração a complexidade das forças 

sociais, econômicas e políticas locais (IIDA, 1993). Já o ZOPP (XAVIER, 2005) é um método 

participativo de planejamento criado pela Agência Alemã de Cooperação Técnica (GTZ), 

voltado para os interesses locais e fundamentado na produção de um diagnóstico compartilhado, 

tendo o envolvimento dos atores impactados como premissa básica. Essas duas metodologias 

contribuíram, segundo os entrevistados, para que a população fosse envolvida desde o início do 

planejamento. 

 Além destas, destaca-se o “curto circuito” (ACUÑA et al., 2012, p.123), que é uma 

metodologia que consiste em convidar um ator externo para trazer novas referências e caminhos 

para melhorar processos internos à prefeitura. A partir dessa interação, os próprios técnicos 

municipais constroem as soluções a partir das trocas que fazem com o ator externo, apoderando-

se do processo de mudança, o que torna as modificações mais perenes e diminui o risco desse 

processo ser descontinuado. 

 Em Barro Alto/GO foram construídos quatro planos setoriais de planejamento de quatro 

secretarias, que abrangeram as áreas de saúde, assistência social, educação e habitação. Cabe 

destacar também o processo de recuperação dos comitês locais, revendo a legislação, 



 
 

 

 

divulgando, oferecendo ferramentas e criando uma governança efetiva para os conselhos 

municipais (ACUÑA et al., 2012, p. 134). O documento Programa de 

Fortalecimento Institucional e Participação Social: Barro Alto e Niquelândia, elaborado por 

AGENDA PÚBLICA (2017), destaca a criação de seis leis de instituição ou revisão de 

conselhos, duas atualizações de lei, quatro eleições, doze conferências temáticas, seis fóruns ou 

encontros temáticos, trinta e seis reuniões de apoio aos conselhos, cinco criações de 

associações, duas renovações de conselhos, uma reativação de conselho, doze cursos de 

capacitação para conselheiros, três novas formatações de conselhos que já existiam, criação da 

casa dos conselhos e criação do kit conselheiro. 

 Segundo VIDAL (2017), “na última pesquisa, víamos que nossa licença social para operar 

aumentou muito perante a população. Hoje vemos um relacionamento e um desempenho 

financeiro, vemos não só o crescimento das pessoas e do comércio e a cidade sendo 

modificada.”. Dessa forma, pode-se analisar também que o projeto melhorou a relação da 

empresa com a população.  

 Cabe destacar também o processo de recuperação dos comitês locais, revendo a 

legislação, divulgando, oferecendo ferramentas e criando uma governança efetiva para os 

conselhos municipais (ACUÑA et al., 2012, p. 134). 

 Porém, há de se indicar que em espaços de disputa política os atores sempre buscarão o 

poder (GOBBI, 2005), nesse sentido, há de se ter consciência que se trata de um processo de 

distribuição do poder e que de tal forma deve ser equilibrado com contrapartidas aos atores que 

estão de alguma forma perdendo poder, como o poder público municipal no caso estudado. 

Gobbi (2005) ressalta que nem sempre há relações harmoniosas durante a implantação de 

estruturas participativas e horizontais, e que mesmo depois de implantadas continuam servindo 

como campos de disputa política. 

 Resume-se as ações identificadas dentro do conceito de participação social no método 

Zopp, método PES, curto circuito e a criação, revisão e capacitação dos conselhos. 

 

2) Transparência 

 Conforme Silva (2015, p.409), um governo dentro de um sistema complexo deveria atuar 

como um ator de regulação da disputa social, auxiliando o equilíbrio de forças e permitindo “a 

possibilidade de certos indivíduos ou grupos de agirem sobre outros indivíduos ou grupos”. Se 



 
 

 

 

essa capacidade aumenta, melhora do capital social (ACUÑA et al., 2012), e é esse o efeito que 

se pode notar das ações de transparência em Barro Alto. 

 Uma das evidências neste caso é a “gestão à vista’ (ACUÑA et al., 2012, p. 137), que 

serve para “disponibilizar informações importantes de uma maneira simples e eficiente para sua 

fácil assimilação, agilizando mudanças no trabalho cotidiano e a melhoria na qualidade dos 

serviços prestados” (ACUÑA et al., 2012, p. 137). Por meio da utilização de gráficos, 

infográficos, representações e outros recursos visuais, as informações estão sempre disponíveis 

e acessíveis, facilitando o processo de conscientização e mobilização quanto um problema por 

parte dos atores responsáveis e da população. 

 A “Leitura Coletiva da Realidade”, encontro promovido pela Agenda Pública para análise 

junto aos atores locais dos dados secundários de desempenho dos ODM do município e a 

consequente busca por alternativas para evolução e superação dos problemas, foram outro fator 

relevante na distribuição do controle sobre recursos localmente, unindo em um mesmo 

ambiente gestores do corpo técnico da prefeitura, representantes da sociedade civil e membros 

de órgãos de controle. Outra evidência sobre a transparência é a “carta de serviço” (ACUÑA et 

al., 2012, p.145), que divulga para os cidadãos os serviços prestados pelo setor público, 

conforme as orientações estabelecidas no Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização – GesPública. Além disso, foram incentivados os processos de “fortalecer, 

ampliar ou apoiar a criação de canais de comunicação oficiais no município (site, informativo, 

boletim)” (ACUÑA et al., 2012, p. 154), incluindo o guia de serviços, a publicidade das contas 

públicas, o diálogo com os comitês dos planejamentos setoriais, as conferências municipais e a 

ouvidoria. 

 A proposta de monitoramento dos avanços na agenda de desenvolvimento? (Acuña et al. 

2012) implantada? no caso de Barro Alto/GO é também uma questão exemplar a ser entendida. 

O monitoramento permite o cumprimento não somente as metas dos ODM, mas também dos 

objetivos específicos do projeto, do nível de participação popular, do esforço empreendido e 

dos resultados alcançados, processo considerado uma boa prática de gestão (?) no âmbito desta 

pesquisa. 

 Recapitulando, foram, assim, identificadas cinco ações de transparência: gestão à vista, 

leitura coletiva da realidade, carta de serviço, incentivo aos meios de comunicação oficiais e 

monitoramento do processo. 



 
 

 

 

 

3) Capacitação do capital humano local 

 Além da transparência a atuação no aumento da capacidade institucional, a capacitação 

do capital humano local também foi um fator identificado como crítico para a melhora do 

resultado de Barro Alto. Depois da  implantação de um escritório de projetos pela Agenda 

Pública em Barro Alto para organização da gestão e captação de projetos, entre 2014 e 2015, 

Barro Alto aumentou em 9 vezes os recursos disponíveis por meio de convênios, ampliados em 

mais 170% entre 2015 e 2016, contrariando o ocorrido na maioria dos municípios brasileiros, 

que vinham sofrendo com a crise financeira (AGENDA PÚBLICA, 2017). 

 A criação da escola de governo local é outro destaque do projeto: 

[...]um modelo de trabalho baseado na Educação em Movimento, centrado em 
situações concretas da realidade do serviço público. Com isso, procura contribuir para 
que as Escolas de Governos sejam espaços onde se possa propor soluções coletivas 
para problemas públicos reais, em um processo que, além de melhorar a entrega dos 
serviços, é também formativo para os servidores envolvidos a partir de seu método. 
(AGENDA PÚBLICA, 2017, p.7). 

  

4) Outros fatores 

 Outro ponto a ser destacado como boa prática, referenciada até mesmo pela ONU (2016), 

foi a presença da equipe da Agenda Pública no campo, atuando diretamente na cidade, e não a 

partir de um escritório distante.  

 O fato dessa equipe ser multidisciplinar é outra questão essencial para que o processo de 

implantação da agenda tenha atingido seu objetivo (ACUÑA et al., 2012), pois, ao permitir 

diferentes visões sobre os temas debatidos, permitem-se também que novas soluções apareçam. 

Silva et al. (2014) sustentam que há uma relação entre a heterogeneidade de uma rede, incluindo 

a diversidade de atores e métodos, e sua capacidade de resolver problemas colaborativos.  

 Limitar a atuação do parceiro que financia o projeto é outra prática que foi encontrada: 

esta ação serve para não aumentar a concentração do poder, estimulando o empoderamento da 

sociedade civil, dos comitês e do poder público. A esse respeito, Galo afirma (2017): “A postura 

dos indivíduos da empresa eram como [a de] cidadãos de Barro Alto e não como empresa, então 

[ela] não exerceu o poder. Em muitos projetos acontece de o controle permitir a ação enquanto 

há a presença da empresa, mas não há perenidade dos projetos [depois que a empresa se retira].” 



 
 

 

 

Em que se pese a tendência do entrevistado de defender a própria empresa, foi reparado que em 

algum grau a informação é verídica. 

 Entre as barreiras à implantação do projeto identificadas, encontram-se: a) o 

reconhecimento por parte de todos os atores sociais dos benefícios trazidos pelo cumprimento 

dos ODM; b) a pouca capacidade institucional de municípios de pequeno porte para a gestão 

de políticas públicas; c) uma cultura organizacional local que não valoriza gestão; d) a 

dificuldade de interpretação dos indicadores localmente, uma vez que não fazia parte da 

realidade local a gestão a partir de indicadores. O quadro abaixo apresenta a opinião dos 

entrevistados sobre estes empecilhos: 

Quadro 13: Barreiras na implantação dos ODM 

Entrevistado Barreiras na implantação Resumo da barreira 

Bruno 
Gomes 

 “Pessoas entenderem o sentido da 

agenda, a integração, a 

intersetorialidade, ações conjuntas 

entre secretarias e, não ficar a 

impressão de um trabalho a mais. A 

dificuldade é demonstrar o valor da 

ferramenta. “ 

 

Entendimento do valor dos ODM 

Bruno 
Gomes 

 “Para municípios de pequeno porte, há 

ainda a dificuldade da implementação 

de indicadores, com exceção da 

educação que, por demandas federais 

do MEC, é obrigada a fornecer dados, 

mas com vários problemas e 

inconsistências no processo.” 

“Havia, ainda, dificuldade de formação, 

mesmo nos cargos mais altos com 

baixo nível de escolaridade, e de 

Capacidade institucional de municípios 

de pequeno porte 



 
 

 

 

entendimento de gráficos e 

indicadores.” 

“[No caso do] planejamento 

intersetorial, [as] secretarias não se 

falam, e isso também pode ocorrer em 

cidades pequenas” 

[não entendi o que se quis dizer aqui] 

“Planos setoriais continuam setoriais, 

respeitar a estrutura das secretarias, 

que, apesar da vontade de ser um plano 

complexo, tinham dificuldade.” 

“Ter plano estratégico e planos setoriais 

com responsabilidades claras da 

secretaria, respeitando a cultura local, 

não achar que dá para intersetorializar 

tudo.” 

Marcelo 
Galo 

“Falta de preparo para políticas 

participativas” 

Cultura organizacional local 

Sérgio 
Andrade 

“Havia uma cultura organizacional 

desfavorável na prefeitura, que não tem 

visão de longo prazo. Havia dificuldade 

em estabelecer uma convergência de 

uma agenda de longo prazo”. 

Cultura organizacional local 

Sérgio 
Andrade 

“Dificuldade em estabelecer o que é 

contribuição municipal ou federal, o 

que é um esforço local e o que é um 

trabalho conjuntural. É difícil 

estabelecer indicadores finalísticos 

[indicadores que indicam o resultado 

Dificuldade com interpretação dos 

indicadores 



 
 

 

 

final] que não dependem da 

organização”. 

 

 

6.2. Análise dos atores sociais 

6.2.1. Análise das motivações dos atores 

 Segundo a metodologia SAO, para entender a estratégia adotada pelos atores para se 

chegar ao atingimento dos ODM e o contexto local, precisa-se entender a motivação dos atores 

dentro do jogo social em questão. 

 Segundo a Anglo American, o investimento na agenda local de desenvolvimento significa 

uma forma transparente e efetiva de dialogar com os gestores locais e a população, diminuindo 

a pressão sobre cobranças tanto do poder público quanto da sociedade civil (REHNFELD, 

2017), definindo metas de longo prazo em conjunto com a sociedade. Ao influenciar 

positivamente o poder público local, ganha mais confiança deste, além de receber “licença 

social” (VIDAL, 2017) dos demais atores para operar. 

 À Agenda Pública, interessa implantar a Agenda 2030 com qualidade, gerando impacto 

positivo real local, já que essa é sua razão de existir. O bom andamento do trabalho em Barro 

Alto/GO também possibilita à Agenda Pública ser chamada para outros trabalhos similares e 

dar continuidade à parceria no município. 

 A sociedade civil, por sua vez, busca aumentar sua influência sobre políticas públicas e 

vê essa possibilidade tornar-se real por meio da transparência e da criação de mecanismos para 

garantir a participação popular, de forma a permitir que suas demandas reais sejam levadas em 

consideração pelo poder público local, aumentando sua autonomia e promovendo sua 

organização.  

 O Governo local tem interesse de manter-se no poder e em aumentar o nível de satisfação 

quanto ao valor público gerado (Martins, 2010). 

 

6.2.2. Análise do impacto dos fatos sobre as motivações 

 

1) Participação social 



 
 

 

 

 Os resultados do processo de implantação da agenda de desenvolvimento em Barro Alto 

demonstram que há também ganhos indiretos da participação social na capacidade local de 

atingir os objetivos, pois a revisão nos processos de formação e condução dos conselhos 

municipais permite um melhor acompanhamento e pressão quanto ao cumprimento das ações 

(ACUÑA et al., 2012).  

 Também a Agenda Pública, ao fortalecer a sociedade civil organizada no processo de 

planejamento do território, reforça positivamente o sistema de redes locais (Manik et al, 2017) 

ao realizar um planejamento participativo. Observou-se, ainda, que melhorou a comunicação 

entre os atores, em função da transparência do processo e na construção e da ampliação das 

redes sociais (facebook, twitter, etc) nos comitês. 

 

 

2) Transparência 

 Ao atuar com ferramentas de transparência como as supracitadas no item anterior, houve 

maior pressão sobre o poder público no sentido de promover ações para a melhoria dos 

indicadores. Dessa forma, a transparência atua de maneira a descentralizar o poder, já que a 

informação, anteriormente, ficava restrita ao poder público municipal. 

 

3) Capacitação do capital humano local 

 Para o poder público local, é importante ressaltar que, no caso de Barro Alto/GO, como 

aponta Acuña et al. (2012, p. 173), houve ainda aumento de arrecadação, além de melhorias na 

capacitação do poder público local e, consequentemente, da capacidade de superação de 

desafios. Nota-se que houve amadurecimento das instituições locais – principalmente por meio 

do trabalho focado nos funcionários públicos concursados, que desfrutam de uma estabilidade 

no vínculo empregatício que favorece a transmissão do conhecimento – e também da sociedade 

civil organizada, que, segundo GOMES (2017), ANDRADE (2017) E GALO (2017), criou e 

aproveitou mecanismos de disputa do campo político, como comitês locais para pautar suas 

questões referentes ao desenvolvimento sustentável. 

 Notou-se, ainda, o incremento no poder de determinados atores sociais que trabalharam 

na implantação do sistema localmente: funcionários da prefeitura e entidades da sociedade civil 

tiveram seu poder de influência fortalecido, em comparação com o momento anterior à 



 
 

 

 

implantação dos ODM localmente. Com isso, houve também uma melhora da capacidade de 

ação e um aumento da capacidade cooperativa, que pode ter acarretado uma melhora na 

satisfação do conjunto de indivíduos no que se refere às variáveis impactadas pelo sistema.4 

não sendo possível isolar essas variáveis em uma pesquisa, mas entendendo que em função do 

que foi implantado esse efeito é esperado, assim como o aumento da liberdade de ação do ator 

social. 

 

4) Outros 

 Ao envolver atores supranacionais como a ONU na cobrança e fortalecimento do sistema 

de gestão para atingimento das metas, compartilhar boas práticas e promover o aumento do 

engajamento de governos nacionais, a ONU contribui para o aumento da resiliência dos 

diversos sistemas territoriais. Isto também foi observado no caso de Barro Alto/GO. Daí se pode 

concluir que um dos maiores impactos da implantação dos ODM no município não foi apenas 

o estabelecimento de metas, mas também a forma como seu acompanhamento permitiu um 

maior equilíbrio no sistema, abrindo caminho tanto para a externalização de aspirações 

individuais voltadas à sustentabilidade quanto para a construção de um capital humano que 

possibilite a emergência de novos objetivos coletivos, respeitando as questões sociais e 

ambientais vinculadas ao sistema.  

 O poder público local tem como recurso o capital político e o controle sobre o orçamento, 

que se transforma em votos e garante sua influência sobre a municipalidade. O recurso 

controlado pelo governo local, a partir da implantação da agenda de desenvolvimento, passa a 

ser compartilhado por mais atores de forma mais perene. Com a repetição dos ciclos de 

planejamento e amadurecimento dos conselhos, tal processo vai se tornando parte da cultura 

local e, apesar de o controle ainda ser do poder municipal, ele passa a compartilhar as decisões 

de sua execução com outros atores, sofrendo por parte destes influência direta e contínua, o que 

gera menor nível de dependência entre os atores. 

 Galo (2017), Gerente de Desenvolvimento Sustentável da Anglo American durante a 

implantação do projeto afirma que “Havia dependência e desequilíbrio na distribuição do poder 

 
4 Não foi possível isolar essas variáveis na pesquisa, mas, trata-se de um efeito esperado em função do 
que foi implantado. Outro efeito esperado era o aumento da liberdade de ação do ator social. 



 
 

 

 

no momento anterior ao projeto quanto à tomada de decisão da alocação de orçamento”. 

Quando a gestão dos indicadores passou a se dar de forma mais transparente, a sociedade civil 

empoderou-se no que se refere à gestão dos temas tratados, o que estimulou sua interferência 

também em outros campos da política pública local. 

 Outro aspecto que pôde ser notado é que a atuação da Anglo American, em parceria com 

a Agenda Pública, fomentou um maior nível de cooperação, ao permitir distribuição sobre os 

recursos, uma vez que era incentivado um processo mais técnico e menos político de alocação 

de recursos, segundo Galo (2017), “[…] a Anglo ia colocando seus projetos sociais à disposição 

da população, fazendo pontes e alinhando seus projetos às reuniões que vinham acontecendo. 

Dali para frente, a Anglo saía do circuito e a comunidade tomava conta. A Anglo somente fazia 

ponte.”. 

 Se, antes da agenda de desenvolvimento, o desequilíbrio de poder entre os atores locais 

impedia uma atuação mais significativa da população nos processos da gestão pública, com o 

aumento da participação e da transparência, notou-se o incremento desta participação e um  

eventual melhor equilíbrio entre os atores da região. De acordo com as entrevistas, a postura de 

ambas instituições, que concordavam em não controlar sozinhas o processo e focar no 

empoderamento da população local, foi essencial. Como afirma Rehnfeld (2017) (ex-gerente 

corporativa de desenvolvimento sustentável durante a implantação do projeto): “no início, [toda 

essa] transparência amedrontou, o trabalho junto aos conselhos e à população para entenderem 

orçamento, para onde iriam os impostos e tudo mais, mas a ideia era emancipar e conseguimos 

um resultado muito bom [junto à população e ao poder público].”. 

  O desequilíbrio de poder entre os atores locais impedia até então a atuação mais 

significativa da população nos processos da gestão pública. Com o aumento da participação e 

da transparência notou-se aumento desta participação e eventual melhor equilíbrio entre os 

atores da região. 

Quadro 14: Influências percebidas 

 

Ação Influências percebidas 

Metodologias participativas Aumento da participação social e consequente aumento do 
poder da sociedade civil sobre recursos 



 
 

 

 

Criação de escola de governo Aumento do capital humano disponível para atingir os 
objetivos 

Criação e revisão de conselhos, 

encontros setoriais, etc 

Aumento da participação social e consequente aumento do 
poder da sociedade civil sobre recursos financeiros 

Equipe multisetorial e alocada 
localmente 

Aumento do capital humano para o processo ao trazer novos 
pontos de vista. 
Diminuição da dependência do conhecimento técnico da 
prefeitura para se chegar aos objetivos. 

Transparência Aumenta poder da sociedade civil sobre a zona de incerteza 
do orçamento público 

Fortalecimento dos canais de 

comunicação 

Aumenta poder da sociedade civil sobre a zona de incerteza 
do orçamento público 

Criação de escritório de 

projetos 

Aumento da capacidade de captação 
Aumento dos recursos financeiros disponíveis 

Limite à influência da Anglo 
American 

Diminuição do poder da Anglo sobre os recursos financeiros 

 

 

 

6.3. Possibilidades a partir da análise 

 

 Segundo Godet e Durance (2011), “um trabalho prospectivo favorece a redescoberta de 

dados ignorados ou esquecidos e a análise de fundo sobre as questões que os eleitos e os 

responsáveis locais tratam muitas vezes na base da urgência.”. As possibilidades a seguir se 

caracterizam como um trabalho prospectivo, que visa levantar ações possíveis a partir do 

diagnóstico apresentado. 

 Com isso, esta parte da análise tem como objetivo fornecer reflexões sobre as 

possibilidades que surgem de uma eventual aplicação de metodologia dos ODS localmente.  

 Para se implantar uma agenda no Brasil, recomenda-se a análise das bases que mantêm 

esse sistema, e uma delas é a participação, que, como já mencionamos, estimula o envolvimento 

e a proposição de soluções criativas, colocando também mais recursos à disposição. Portanto, 



 
 

 

 

é adequado recomendar que, quando da implantação do sistema, se busque promover o 

empoderamento dos atores locais, principalmente da sociedade civil organizada. 

 As entrevistas demonstraram que é urgente que o governo federal entregue metodologias 

e cobre as devidas instâncias de forma a permitir um melhor acompanhamento da gestão 

empreendida pelo governo local, de forma a coibir abusos e garantir uma melhor aplicação dos 

recursos. Isto porque, como afirma Galo (2017), nos municípios pequenos há ainda muita 

tendência ao coronelismo, assim como uma “alta dependência do poder público”. 

 É preciso dar uma atenção especial à necessidade de negociar com o poder público local 

para que não se sinta ameaçado pela implantação do projeto, uma vez que o projeto diminui a 

interferência política sobre a alocação de recursos públicos. Tal situação foi apontada na 

entrevista com Galo (2017), mas não é mencionada nos documentos da ONU (ONU, 2016) ou 

da Agenda Pública (ACUÑA et al., 2012). 

 Como o poder público municipal concentra o poder sobre a tomada da decisão 

orçamentária, ele deve ser tratado com criticidade durante eventuais treinamentos de 

consultores e membros do governo para a implantação de uma agenda de desenvolvimento 

sustentável, pois é notável que, para o sucesso da implantação dos indicadores em nível local, 

é necessária a distribuição do poder que ocorre quando as tomadas de decisão acontecem de 

forma colegiada, como por exemplo, por meio da participação popular em conselhos e reuniões 

informais. 

  Para fomentar a descentralização do processo, algumas práticas são recomendadas, 

como a criação de grupos de estudos locais sobre a implantação dos ODS; incentivos a governos 

estaduais para que atuem junto aos governos municipais; o estabelecimento de premiações por 

parte do governo nacional e dos subnacionais e ações de reconhecimento público aos prefeitos 

e secretários que se destaquem no atingimento dos objetivos, com estímulo para a replicação 

do trabalho por eles realizado; a criação de bancos de informações e boas práticas, como o ODS 

Lab, dentre outras ações. Ainda no que se refere ao incentivo à descentralização, para que o 

sistema mantenha-se estável e em direção ao objetivo de satisfação geral desejado –  a saber, o 

desenvolvimento sustentável –, o poder público municipal deve ter benefícios em outros ativos 

(influência estadual, reeleição, satisfação pessoal do quadro técnico, etc.) que lhe permitam 

abrir mão do poder de decisão sobre a aplicação dos recursos de forma a permitir que o objetivo 

seja alcançado. 



 
 

 

 

 Além de estimular a descentralização do poder local, o planejamento das ações nacionais 

deve ser também participativo, envolvendo toda a complexidade que um território continental 

como o brasileiro impõe. Nesse sentido, o modelo de formação da rede institucional seguido 

pelo governo federal com a criação do comitê nacional é preocupante, na medida em que não 

busca incorporar atores representativos locais, restringindo-se na maior parte das vezes a incluir 

movimentos nacionais que usualmente têm base no sudeste do país e não necessariamente 

expressam adequadamente as demandas locais. (Gestos, 2017) Segundo Gomes (2017), é 

importante ressaltar a presença local, o conhecimento dos desafios locais e o fornecimento de 

recursos por parte do governo nacional: “(o governo federal precisa)Atuar no corpo a corpo, na 

comunicação da agenda, tinha que dar uma retroescavadeira, tinha que dar recurso ou teria que 

ter mais articulação regional com o governo estadual, onde o governo estadual não atua.”. 

 Em suma, segundo a ONU (2016) são necessárias políticas integradas, multissetoriais, 

conectadas com as discussões internacionais para avaliar e implantar políticas públicas que 

olhem o desenvolvimento de forma mais complexa, que vão além da análise de indicadores e 

objetivos, mas que também olhe para a implantação como um sistema, que analise o 

comportamento padrão de atores e preveja respostas a esses padrões. Buscar e incentivar ações 

como as boas práticas identificadas neste estudo de caso podem fazer avançar 

significativamente os ODS. Porém, no nível local, há de se analisar a condição dos recursos 

controlados e relações de dependência e poder entre os atores sociais para que o sistema possa 

avançar significativamente. 

 

Quadro 15: Quadro resumo de ator x recursos  

Ator Recursos controlados Dependência Influência  

Agenda Pública Conhecimento técnico 
sobre participação e 
gestão pública 

 Depende do capital da 
Anglo American e da 
permissão do governo 
municipal 

 Influencia a tomada de 
decisão de todos os 
atores 

Sociedade civil Presença em conselhos, 
capacidade de auto-
organização para 
tomada de decisão, 
conhecimento dos 
problemas locais 

Há forte dependência 
paternalista do governo 
local. 
Dependência econômica 
dos recursos gerados 
pela Anglo 

Voto e manifestações 
sobre o governo 
Licença social da Anglo 
Baixíssima influência 
sobre governo federal 



 
 

 

 

Anglo American Mina de Niquel 
Recursos financeiros 
injetados na economia 
local 

Precisa da autorização 
do poder público e da 
população para seguir 
operando 
Poder público influencia 
diretamente na 
qualidade de vida dos 
empregados da mina 

Influencia o poder 
público construindo 
estruturas que gerem 
ganho político 
(hospitais) 
Influencia a população 
com projetos sócio-
econômicos 

Poder público municipal Orçamento 
Tomada de decisão 
sobre políticas públicas 

 Depende da aprovação 
local para se manter no 
poderiam Depende do 
pagamento de impostos 
e boa relação com a 
Anglo 

 Influencia a decisão 
sobre alocação 
orçamentária e os 
recursos humanos e 
materiais do município 

 

7. CONCLUSÃO 
 
 
 Dado o que foi estudado até aqui sobre a municipalização dos ODM, nota-se que os 

ODS podem servir como uma ferramenta que promove uma agenda de desenvolvimento 

sustentável, porém, se não acompanhada de processos e ferramentas que distribuam o poder 

corre o risco de ser inócua. 

 Ao comparar o desempenho nos indicadores de avanço dos ODM de Barro Alto com os 

dados do estado de Goiás e com os do município vizinho de Niquelândia, há indícios que a 

construção de agenda local baseada na participação social, na transparência na e capacitação do 

setor público é extremamente positiva. Por essa razão, esses fatores devem ser replicados 

durante o processo de municipalização dos ODS, principalmente no caso de municípios com 

características semelhantes às de Barro Alto/GO, isto é, municípios pequenos, com baixa 

capacidade de gestão e baixo capital social. 

 A hipótese foi testada e parece ter sido confirmada tanto na análise teórica quanto 

empírica do caso, os fatores analisados, até onde pôde ser analisado, permitem que a sociedade 

civil, ator menos favorecido historicamente pela formulação de políticas públicas, passe a atuar 

como fiscal atuante e parceira na formulação de políticas públicas, aumentando a efetividade 

dessas políticas. 

 Destaque-se que o foco na distribuição do poder – através das metodologias 

participativas, do fomento à transparência e da capacitação do poder público localmente – 



 
 

 

 

possivelmente aumentou o capital social (PUTNAM, 1995) ao promover e incentivar novos 

encontros no território que se tornaram possíveis graças ao projeto, incluindo aí os encontros 

temáticos municipais, revisão dos conselhos e incentivo a encontros da sociedade civil,  

empoderando e incentivando a população a participar do processo de políticas públicas local. 

Esse parece ter sido um dos fatores mais relevantes para o atingimento dos objetivos, na medida 

em que diminui a dependência de um único ator social na implementação da agenda e constroi 

novos caminhos para se chegar aos objetivos. A gestão pública com base nos modelos 

tradicionais centralizados não permitirá dar conta dos desafios que o mundo enfrenta 

atualmente. É preciso pensar o território como um sistema complexo, analisar seus padrões de 

comportamento e abrir caminho para novas possibilidades de soluções. 

 Uma forma de se atuar no território a partir das ideias da teoria da complexidade é 

aumentar o nível de conectividade entre os atores, tornando o sistema mais resiliente, conforme 

já foi explicado. Nesse sentido, é possível pensar o território a partir da distribuição do poder 

no nível local através dos conselhos municipais, dando transparência a indicadores que até então 

eram indisponíveis à sociedade civil e incentivando a participação e capacitação em políticas 

públicas, o que pode acarretar em avanço no nível local.  

 O estudo de caso apresentado neste trabalho não permite concluir se os ODS serão 

atingidos em um certo território, mas permite identificar as condições necessárias para tal. A 

noção norteadora desta pesquisa é a de que a municipalização dos ODS deve ser vista a partir 

da teoria de sistemas complexos, o que implica em pensar esse processo a partir das relações 

entre os atores, e recursos. A metodologia SAO permite analisar as influências que levam a um 

determinado tipo de comportamento em sistemas; foi objetivo deste trabalho, também, 

demonstrar sua funcionalidade enquanto método de investigação social, na medida em que 

permite analisar os efeitos da distribuição de recursos sobre os atores e avaliar se os objetivos 

foram cumpridos. 

 É importante salientar que o estabelecimento das ações voltadas à promoção do 

desenvolvimento sustentável não pode ficar limitada aos conceitos frutos de acordo no âmbito 

da ONU. Por essa razão, formas de construção social participativas devem ser incentivadas, até 

mesmo para inspirar mudanças nos ODS ou no que quer que venha a substituí-los no futuro. 

 Atores irão localmente buscar manter e ampliar seu poder, e como reforçou Gobbi (2005), 

mesmo em processos participativos haverá disputa pelo poder. Caso esses atores saiam 



 
 

 

 

vencedores localmente o sistema tende a manter-se concentrado e beneficiando poucos atores, 

correndo o risco do sistema tornar-se insustentável dado o nível de privilégio destes atores.  

 Sob o ponto de vista de sistemas complexos, os atores com mais poder sobre os recursos 

não deveriam tentar direcionar, controlar e delimitar a forma como os ODS serão desdobrados 

se têm consciência que isso não trará o melhor resultado ao sistema. Eles devem reconhecer a 

si mesmos como catalisadores da mudança, oferecendo os recursos, os métodos, a 

infraestrutura, o incentivo e quaisquer outros recursos necessários para a proposição de soluções 

complexas para problemas locais. Devem também reavaliar constantemente os resultados das 

ações, buscando um sistema de melhoria contínua e resiliente. Isto porque, como aponta 

Tragtenberg (2006), há uma dinâmica específica no funcionamento das teorias administrativas, 

que mudam em função de formações socioeconômicas, de acordo com os diferentes interesses 

e conforme há mais conhecimento sobre determinado assunto na sociedade.  

 Dessa forma, novos desafios, novos dados científicos e novos comportamentos são 

questões que podem influenciar diretamente as teorias administrativas vigentes. Como recorda 

Tragtenberg (2006), é preciso atualizar com frequência a visão sobre formas de pensar e intervir 

no território e no desenvolvimento sustentável. Conforme já foi visto aqui, é justamente a 

intenção no controle que faz o planejamento não ser bem-sucedido no caso brasileiro. 

 Sabe-se que estes atores não distribuirão o poder se não entenderem os benefícios da 

descentralização, nesse sentido, empresas e governos devem ser sensibilizados quanto aos 

benefícios do equilíbrio do sistema, ou tenderão a manter sua estrutura de poder sobre o sistema 

territorial, o que acarretará em políticas públicas menos eficientes. 

 Para concluir, este trabalho buscou provocar uma reflexão sobre o posicionamento dos 

autores e a distribuição do controle no que se refere à implantação de uma agenda de 

desenvolvimento sustentável, partindo da premissa que, neste processo, devem ser estimuladas 

a participação social, a distribuição do poder, a transparência na discussão e comunicação dos 

objetivos estabelecidos, de modo a aumentar a resiliência das relações sociais. Há toda uma 

mudança cultural necessária para que sejam entendidos sistemas complexos na sociedade 

ocidental; espera-se ter contribuído para essa importante discussão. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ABRAMOVAY, R. O capital social dos territórios: repensando o desenvolvimento rural. 
Economia aplicada. V. 4, n. 2, p. 379-397, 2000.   
 
ACUÑA, M; GUSMÃO, A; GOMES, B. M. P.; ANDRADE, S. Fortalecimento 
institucional, participação e controle social: Metodologia de atuação em municípios 
impactados por grandes empreendimentos. São Paulo: Agenda Pública. 2. ed. 2012.  
 
AGENDA PÚBLICA. Guia para a Municipalização dos Objetivos do Milênio: 
Referências para a adaptação de indicadores e metas à realidade local. São Paulo: [s.n.], 2009. 
 
______. Modelo de gestão implementado em Barro Alto dá à Anglo American 
reconhecimento como empresa sustentável do ano. Disponível em 
<http://agendapublica.org.br/modelo-de-gestao-implementado-em-barro-alto-da-a-anglo-
american-reconhecimento-como-empresa-sustentavel-do-ano/> Acesso em: 01 fev. 2017. 
 
______. Programa de Fortalecimento Institucional e Participação Social: Barro Alto e 
Niquelândia. Relatório 2010-2016. 1. ed. São Paulo: [s.n.] 2017. 
  
ALBAGLI, S.; MACIEL, M. L. Capital social e desenvolvimento local. In: LASTRES, H. M. 
M.; CASSIOLATO, J. E.; MACIEL, M. M. (Org.). In: Pequena empresa: cooperação e 
desenvolvimento local. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2003. p. 423-440. 
  
ANDERIES, J. et. al. Aligning key concepts for global change policy: robustness, resilience, 
and sustainability. Ecology and society. V. 18, n. 2, 2013. Disponível em 
<https://www.ecologyandsociety.org/vol18/iss2/art8/>. Acesso em: 02 mai. 2017. Não tem 
páginas pq é uma revista online, e a menção ao site e acesso dão a entender isso,,, 



 
 

 

 

 
ANDRADE, L. C. A Resposta do Brasil aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(ODMs): o papel do governo nacional e o envolvimento dos governos subnacionais. In: 
Estudos internacionais. Revista de relações internacionais da PUC Minas, v. 2, n. 2, 2015. p. 
291-320,. 
 
ANDRADE, S. Entrevista concedida a Paulo Ricardo Loiola Teixeira. Rio de Janeiro (?), 4 
mar. 2017. 1 arquivo mp3. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice “A” 
desta dissertação.  
 
BERTALANFFY, L. V. Teoria geral dos sistemas. Rio de janeiro: vozes, 1975. 
 
BONABEAU, E. Agent-based modeling: Methods and techniques for simulating human 
systems. Proceedings of the National Academy of Sciences. V. 99, n. suppl. 3, p. 7280-
7287, 2002. Disponível em: <http://www.pnas.org/content/99/suppl_3/7280.full.pdf> Acesso 
em: 02 mai. 2017. 
BROMELL, D. Doing the right thing: ethical dilemmas in public policy making. Março de 
2012. Disponível em <http://www.otago.ac.nz/ctpi/otago032510.pdf>. Acesso em: 28 abr. 
2017. 
 
BUCKLEY, W. Society as a complex adaptive system. In: ____. (ed.), Modern Systems 
Research for the Behavioral Scientist. Chicago, IL: Aldine Publishing Company, 1968.  

CAIRNEY, P. Complexity theory in political science and public policy. Political Studies 
Review. V. 10, set. 2012. pp. 346-358. Disponível em 
<http://www.storre.stir.ac.uk/bitstream/1893/159 
59/1/Complexity%20Theory%20in%20Political%20Science%202012.pdf> Acesso em: 02 
mai. 2017. 
 
CÂMARA, R. H. Análise de conteúdo: da teoria à prática em pesquisas sociais aplicadas às 
organizações. Gerais. Revista Interinstitucional de Psicologia, v. 6, n. 2, 2013. p. 179-191.  
 
COHN, Amélia. Programas de transferência de renda e a questão social no Brasil. In: VIII 
CONGRESSO LUSO-AFRO-BRASILEIRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, 16-18 set. 2004, 
Coimbra. [Trabalhos apresentados]. Disponível em: <http://www.ces.uc.pt/lab2004/pdfs/ 
acohn.pdf> Acesso em: 01 jul. 2017. 
 
COLANDER, D.; KUPERS, R. Complexity and the art of public policy: solving society’s 
problems from the bottom up. Princeton: Princeton University Press, 2016. 
 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM). Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio: estratégias da gestão municipal para redução da pobreza no 
planeta até 2015. Brasília: CNM, 2008. 
 
CRUZ, C. F.; SILVA, L. M. ; SANTOS, R. . Transparência da gestão fiscal: um estudo a 
partir dos portais eletrônicos dos maiores municípios do Estado do Rio de Janeiro. 



 
 

 

 

Contabilidade, Gestão e Governança, . Rio de Janeiro, v. 12, n. 3, 2010. (colocar páginas) 
 
DAMÁSIO, B.; MAH, L. Das limitações do PIB enquanto indicador às necessidades de 
medição dos níveis de Desenvolvimento. In: CENTRO DE ESTUDOS SOBRE ÁFRICA E 
DO DESENVOLVIMENTO (CEsA). Colecção Documentos de Trabalho. Instituto Superior 
de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa. Lisboa, n. 89, 2011. 
 
DE SOUSA, A. C. A. A evolução da política ambiental no Brasil do século XX. Achegas.net. 
[s.l.]. n. 26, 2005. Disponível em: <http://www.achegas.net/numero/vinteeseis/ana_sousa_26. 
htm>. Acesso em: 02 mai. 2017.  
 
DE SOUZA, E. C. L. A capacitação administrativa e a formação de gestores governamentais. 
Rio de Janeiro: Revista de administração pública, v. 36, n. 1, 2002. pp. 73-88,. 
 
DEHEINZELIN, L. Economia criativa e a reinvenção da economia. In: Indicadores de 
Nações: uma contribuição ao diálogo da sustentabilidade. São Paulo: Willis Harman 
House, 2009. 
 
DOWBOR, L\. O PIB é um indicador medíocre. Ladislaw Dowbor, [s.l.], 10 set. 2014. 
Disponível em: <http://dowbor.org/2014/09/ladislau-dowbor-o-pib-e-um-indicador-mediocre-
setembro-2014-6p.html/> Acesso em: 02 mai. 2017.  
 
FOLADORI, G. O capitalismo e a crise ambiental. Raízes, Campina Grande, ano XVIII, nº 
19, 1999. pp. 31-36. Disponível em <http://www.ufcg.edu.br/~raizes/artigos/Artigo_42.pdf> 
Acesso em: 03 mai. 2017. 
 
_____________. Limites do desenvolvimento sustentável. Campinas: Unicamp, 2001. 
 
FRIEDBERG, E. O poder e a regra: dinâmicas da ação organizada. Lisboa: Instituto Piaget, 
1993.  
 
FURTADO, B. A.; SAKOWSKI, P. A. M.; TÓVOLLI, M. H. Abordagens de sistemas 
complexos para políticas públicas: modelagem de sistemas complexos para políticas 
públicas. Brasília: IPEA, 2015. 
 
GALO, M. Entrevista concedida a Paulo Ricardo Loiola Teixeira. Rio de Janeiro (?),10 mar. 
2017. 1 arquivo mp3. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice “A” desta 
dissertação. 
 
GESTOS.. Coletivo expressa preocupação sobre edital dirigido a ONGs para participar em 
Comissão na Câmara. 20 mar. 2017. Disponível em: 
<http://www.gestos.org/informe_gestos/20/03/2017/Coletivo_expressa_preocupaccedilatildeo
_sobre_edital_dirigido_a_ONGs_para_participar_em_Comissatildeo_na_Cacircmara/> 
Acesso em: 30 abr. 2017. 
 



 
 

 

 

GIRARDET, H. Sustainability is unhelpful: we need to think about regeneration. The 
Guardian, Inglaterra. 15 jun. 2017. Disponível em 
<https://www.theguardian.com/sustainable-business/blog/sustainability-unhelpful-think-
regeneration?CMP=share_btn_fb> Acesso em: 02 jul. 2017. 
 
GOBBI, B. C. et al. Politizando o conceito de redes organizacionais: uma reflexão teórica da 
governança como jogo de poder. Cadernos Ebape, Rio de Janeiro, v. 3, n. 1, 2005, pp. 01-16. 
 
GODET, M.; DURANCE, P. A prospectiva estratégica: para as empresas e os territórios. 
Paris: Dunod, 2011.  
 
GODOY, A. S. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. Revista de 
administração de empresas, São Paulo, v. 35, n. 2, p. 57-63, 1995.  
 
GOHN, M. G.. Conselhos gestores e gestão pública. Ciências Sociais Unisinos, Porto Alegre, 
v. 42, n. 1, 2006. Disponível em <http://www.redalyc.org/html/938/93842101/>. Acesso em 
01 jul 2017. 
 
GOMES, B. P. M. B. Entrevista concedida a Paulo Ricardo Loiola Teixeira. Rio de Janeiro, 4 
mar. 2017. 1 arquivo mp3. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice “A” 
desta dissertação. 
 
GONÇALVES, T. M.; DE ASSIS MENDONÇA, F. Impactos, riscos e vulnerabilidade 
socioambientais da produção do carvão em Criciúma/SC (Brasil). Ra’e Ga - 
Espaço Geográfico em Análise. Curitiba, n. 14, 2007, pp.55-56.  
 
GRAHAM, A. Como escrever e usar estudos de caso para ensino e aprendizagem no 
setor público. Brasília: ENAP, 2010. 
GUERRA, João. Novos Trilhos para o Desenvolvimento Sustentável – dos ODS à COP 21. 
In: ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SOCIOLOGIA. Portugal, território de territórios. 
Atas do IX Congresso Português de Sociologia. 2017. p. 1-15. 
 
IBASE. Limites e potencialidades de controle social no processo de licenciamento 
ambiental – os casos do Comperj, da Petrobras, e da TK-CSA, da Vale/Thyssenkrupp. Set 
2011. Disponível em < http://docplayer.com.br/10402387-Limites-e-potencialidades-de-
controle-social-no-processo-de-licenciamento-ambiental-os-casos-do-comperj-petrobras-e-da-
tk-csa-vale-thyssenkrupp.html> Acesso em: 11 mai. 2017. 
 
IIDA, I. Planejamento estratégico situacional. Prod., São Paulo, v. 3, n.2, 1993. pp.113-125. 
 Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/prod/v3n2/v3n2a04.pdf> Acesso em: 11 mai. 2017.  
 
LIMA, I. Território autonômico como sistema. In: Revista Geográfica de América Central, 
Costa Rica, v. 2, Número Especial Egal, 2011, pp. 1-15. 
 
LUIZ, C.; DANUTA, E. Capacitação e emancipação: uma relação possível. Textos & 
Contextos, Porto Alegre, v. 8, n. 1, 2009, pp. ?? . 



 
 

 

 

 
MANIK, D.; et al. Network susceptibilities: Theory and applications. In: Physical Review E 
(s.l.), v. 95, n. 1, 012319(1-13), jan. 2017. Disponível em 
<https://journals.aps.org/pre/abstract/10.1103/PhysRevE.95.012319> Acesso em: 02 mai. 
2017. 
 
MARTINS, H. F. et al. Um guia de governança para resultados na administração pública. 
Brasília: Publix Editora, 2010. 
 
MECHI, A.; SANCHES, D. L. Impactos ambientais da mineração no Estado de São Paulo. In: 
Estudos Avançados, São Paulo, v. 24, n. 68, 2010. pp. 209-220. 
 
MILANI, C. R. S. O princípio da participação social na gestão de políticas públicas locais: 
uma análise de experiências latino-americanas e europeias. In: RAP – Revista de 
Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 42, n. 3, mai./jun. 2008. pp. 551 – 579. Disponível 
em <http://www.scielo.br/pdf/rap/v42n3/a06v42n3.pdf/> Acesso em 01/07/2017. 
 
MORIN, E. Problemas de uma epistemologia complexa. In: _______ (org). O problema 
epistemológico da complexidade. Lisboa: Publicações Europa-América, 1996. 
 
_______. A necessidade de um pensamento complexo In: LARRETA, E. Representação e 
complexidade. Rio de Janeiro: Garamond, 2003. 
 
MOTA, J. A.. Economia, meio ambiente e sustentabilidade: as limitações do mercado onde o 
mercado é o limite. Boletim Científico - Escola Superior do Ministério Público da União. 
[s.l.], n. 12, jul./set. 2004. pp. 67-87. Disponível em <http://boletimcientifico.escola.mpu.mp. 
br/boletins/boletim-cientifico-n.-12-2013-julho-setembro-de-2004/economia-meio-ambiente-
e-sustentabilidade-as-limitacoes-do-mercado-onde-o-mercado-e-o-limite> Acesso em: 13 
mai. 2017. 
 
ODM BRASIL. Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Disponível em: 
<http://www.odmbrasil.gov.br/os-objetivos-de-desenvolvimento-do-milenio> Acesso em: 27 
abr. 2017. 
 
OLIVEIRA, J. A. P.. Desafios do planejamento em políticas públicas: diferentes visões e 
práticas. RAP – Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro,, v. 40, n. 2, 2006, 
pp..237 - 288. 
 
ONU (Organização das Nações Unidas). Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável. 2015. ONU. Disponível em 
<https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/> Acesso em: 27 abr. 2017. 
 
______. Roteiro para a Localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: 
implementação e Acompanhamento no nível subnacional. 2016. Disponível em: 
<http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/ods/roteiro-para-a-localizacao-dos-
objetivos-de-desenvolvimento-sust.html> Acesso em: 13 mai. 2017 



 
 

 

 

 
______. Desenvolvimento Sustentável. 2017. Disponível em: 
<http://www.rio20.gov.br/clientes/rio20/rio20/sobre_a_rio_mais_20/desenvolvimento-
sustentavel.html> Acesso em: 08 mar. 2017. 
 
OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde). Ecossistema e saúde humana: alguns 
resultados da Avaliação Ecossistêmica do Milênio. Brasilia: OPAS; 2005. 
 
PONTES, J. C.; DE FARIAS, M. S. S.; DE LIMA, V. L. A. Mineração e seus reflexos 
socioambientais: Estudo de Impactos de vizinhança (EIV) causados pelo desmonte de rochas 
com uso de explosivos. POLÊM!CA, Rio de Janeiro.,v. 12, n. 1, 2013, pp. 77-90. 
 
PORTAL ODM. Relatórios dinâmicos. 2017. Disponível em: 
<http://www.relatoriosdinamicos.com.br/portalodm/perfil/BRA005052031/barro-alto---go> 
Acesso em: 03 mai. 2017. 
 
PUTNAM, Robert D. Bowling alone: America's declining social capital. Journal of 
democracy [s.l.], v. 6, n. 1, 1995, pp. 65-78. Disponível em: 
<http://archive.realtor.org/sites/default/files/BowlingAlone.pdf> Acesso em 15 mai. 2017. 
 
REHNFELD, J. Entrevista concedida a Paulo Ricardo Loiola Teixeira. Rio de Janeiro, 2 mai. 
2017. 1 arquivo mp3. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice “A” desta 
dissertação. 
 
ROCKSTRÖM, J. et al. Planetary boundaries: exploring the safe operating space for 
humanity. Ecology and society. Estocolmo, v. 14, n. 2, 2009.  
 
SALOMON, M. Desmatamento da Amazônia caiu 13,6% em 2010. Agência Estado, São 
Paulo, 1 dez. 2010. Disponível em <http://www.estadao.com.br/noticias/geral,desmatamento-
da-amazonia-caiu-13-6-em-2010,647919> Acesso em: 10 mai. 2017 
 
SEN, A. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.  
 
SACHS, J. D. From millennium development goals to sustainable development goals. The 
Lancet, [s.l.], v. 379, n. 9832, 2012, pp. 2206-2211. Disponível em 
<http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(12)60685-0.pdf> Acesso em: 
02 mai. 2017. 
 
___________. The age of sustainable development. Nova Iorque: Columbia University 
Press, 2015. 
 
SILVA, M. A. S. et al. Modelagem social computacional como instrumento de análise de 
sistemas sociais territoriais complexos: o caso do Território Sul Sergipano, Brasil. Campo-
Território, Uberlândia, v. 9, n. 17, 2014, pp. 55-85.  
 



 
 

 

 

_______. Social network analysis of agroecological knowledge construction in areas of 
settled farmers in Sergipe, Brazil. Embrapa Tabuleiros Costeiros, Aracaju, n. 123. 2016, pp. 
1-22  
 
SILVA, M. A. S. O território como um sistema social complexo. In: FURTADO, B. A.; 
SAKOWSKI, P. A. M.; TÓVOLLI, M. H. (ed.). Modelagem de sistemas complexos para 
políticas públicas. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2015, pp. 403–436. 
 
TENÓRIO, F. G. (Ed.). Cidadania e desenvolvimento local: critérios de análise. Rio de 
Janeiro: Editora FGV, 2012. 
 
________. Cidadania, território e atores sociais. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2016. 
 
TRAGTENBERG, M. Burocracia e Ideologia. São Paulo: UNESP. 2006. 
 
NATIONAL CO-ORDINATION CENTRE FOR PUBLIC DEVELOPMENT. Policy makers. 
Disponível em: <https://www.publicengagement.ac.uk/plan-it/who-engage-with/policy-
makers>. Último acesso em: 18 mai. 2017. 
 
VEIGA, J. E. Desenvolvimento sustentável: o desafio do século XXI. Rio de Janeiro: 
Editora Garamond, 2005. 
 
_______. A Desgovernança Mundial da Sustentabilidade. São Paulo: Editora 34, 2013.  
 
VIDAL, L. S. R. Entrevista concedida a Paulo Ricardo Loiola Teixeira. Rio de Janeiro, 4 mar. 
2017. 1 arquivo mp3. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice “A” desta 
dissertação. 
 
VIEIRA, J. B. Transparência pública e corrupção nos municípios brasileiros: o impacto do 
governo eletrônico. Revista Democracia Digital e Governo Eletrônico, Santa Catarina, v. 1, 
n. 6, 2012, pp. 17-41. 
 
WACKERNAGEL, M.; REED, W. Our Ecological Footprint. Philadelphia, Pennsylvania: 
New Society Publishers, 1996.  
 
XAVIER, C. M. Metodologia de gerenciamento de projetos. Rio de Janeiro: Brasport, 
2005. Disponível em: 
<http://g2b.com.br/downloads/07_metodologia_gerenciamento_de_projetos_carlos_magno_d
a_silva_xavier_2012.pdf> Acesso em: 11 mai. 2017 
 
ZOYA, R.; ROGGERO, P. Modelos basados en agentes: aportes epistemológicos y teóricos 
para la investigación social. Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, México,  v. 
60, n. 225, 2015, pp. 227-261. Disponível em: 
<http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-
19182015000300227&lng=es&nrm=iso>. Data de acesso: 02 mai. 2017. 
 



 
 

 

 

 
 
 


