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Resumo:
Num contexto marcado pela difusão e consolidação do conceito de
desenvolvimento sustentável e como desdobramento do Projeto Áridas –
estratégia de desenvolvimento sustentável para o Nordeste brasileiro – é
promulgado, em 1997, o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande
do Norte – P.D.S./R.N.. Constatado o insatisfatório grau de cumprimento de
suas ações, esta tese busca identificar e analisar os fatores que dificultam a
implementação do P.D.S./R.N.. Dadas a diversidade e a complexidade dos
temas abordados no Plano potiguar, optou-se por fazer um recorte de uma de
suas políticas – a Política Ambiental – já que a economia norte-rio-grandense
tem se baseado, nas últimas décadas, sobretudo, na exploração de recursos
naturais, na fruticultura e no turismo.
A fim de checar o pressuposto assumido pelo presente trabalho – o
de que a dificuldade de implementação da Política Ambiental contida no
P.D.S./R.N. deve-se, de um lado, à ineficiência do Estado e de outro, à baixa
capacidade de articulação dos atores sociais – utilizou-se a pesquisa
bibliográfica, a investigação documental e a pesquisa de campo com
entrevistas semi-estruturadas.
Por

fim,

em

contraposição

aos

fatores

identificados

como

dificultadores do processo de implementação da Política Ambiental, são
sugeridos aspectos passíveis de aumentar as possibilidades de sucesso de
uma política dessa natureza.
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Desenvolvimento

Local

Integrado e Sustentado – DLIS; Implementação de políticas; Política Ambiental;
Políticas

Públicas;

Sustentabilidade.
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1. INTRODUÇÃO
A preocupação com os problemas ambientais decorrentes dos
processos de crescimento e desenvolvimento deu-se lentamente e de modo
diferenciado entre distintos atores sociais até culminar no conceito de
Desenvolvimento sustentável - uma nova maneira de perceber as soluções
para os problemas globais, que não se limitam apenas à degradação do
ambiente físico e biológico, mas que incorporam dimensões sociais, políticas e
culturais, como a pobreza e a exclusão social.
Este novo conceito de desenvolvimento é consolidado em alguns
eventos de referência internacional, como a Conferência de Estocolmo, em
1972; a Comissão Brundtland – que encerrou seus trabalhos em 1987, com a
publicação do seu relatório final denominado “Nosso futuro comum” - e a Eco92 ou Rio-92, onde foi aprovada, entre outros documentos, a Agenda 21.
É, pois, num contexto marcado pela disseminação do conceito de
desenvolvimento sustentável e ainda como desdobramento do Projeto Áridas
(1995) –estratégia de desenvolvimento sustentável para o Nordeste brasileiro -,
que é promulgado, em 1997, o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Rio
Grande do Norte (P.D.S./R.N.)1, objeto de estudo da presente tese.
O P.D.S./R.N. - coordenado pelo Instituto de Desenvolvimento
Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), vinculado à
Secretaria de Planejamento de Estado (SEPLAN) - contou com o apoio da
consultoria do Instituto Interamericano de Apoio à Agricultura (IICA). Sua
formulação envolveu ao mesmo tempo um trabalho político e técnico. Como
preconizado pelo Áridas, a metodologia empregada na elaboração do Plano foi
participativa – foram consultados os mais variados e representativos
segmentos da sociedade, como a Igreja; a iniciativa privada; os trabalhadores;
organizações não-governamentais e personalidades do universo técnico,
político e intelectual.

1

Também denominado na tese simplesmente de ‘Plano’.
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O processo de trabalho técnico foi de natureza complexa e
multidisciplinar, tendo contemplado e articulado cinco grandes dimensões
analíticas: econômica, social, ambiental, tecnológica e político-institucional.
Em entrevistas preliminares com técnicos e gestores do governo,
verificou-se que muitas das ações propostas no Plano não estavam sendo
cumpridas, o que apontava para um futuro no qual dificilmente os seus
objetivos e metas globais seriam alcançados. Constatada esta situação, veio,
então, a pergunta: “quais os fatores que explicam a dificuldade de
implementação do P.D.S./R.N.?”
Vale salientar que o conceito de implementação deve ser aqui
compreendido como o conjunto de decisões e de ações postas em prática pelo
Estado visando à consecução dos programas propostos no P.D.S./R.N., não
representando necessariamente o alcance de seus impactos, já que a
avaliação da conquista de muitos deles só pode se dar a longo prazo (o Plano
cobre o período de 1997 a 2010).
Dadas a diversidade e a complexidade dos temas abordados no
Plano potiguar, optou-se por investigar somente uma de suas políticas, qual
seja, a ‘Política Ambiental – Conservação e Uso dos Recursos Naturais’ –
que envolve a gestão dos recursos hídricos, a educação ambiental, o
desenvolvimento florestal, as reservas da biosfera da mata atlântica, o
monitoramento de solos agrícolas, a preservação de áreas de proteção
ambiental e a criação de unidades de conservação.
Embora todas as áreas tenham igual importância e devam ser
tratadas simultaneamente e de maneira integrada, o foco na Política Ambiental
tem algumas justificativas: (i)- o fato de a pesquisadora se identificar com o
tema; (ii)- o fato de o núcleo central responsável pela formulação e
implementação do P.D.S./R.N. ser originário do próprio órgão responsável pela
elaboração da Política Ambiental do Estado – o IDEMA e, sobretudo, (iii)- o
fato de esta política representar uma questão central para o desenvolvimento
do R.N.. Com efeito, como um dos estados mais bem dotados do Nordeste, e
mesmo do Brasil, o crescimento da economia norte-rio-grandense tem-se
baseado, em grande medida, nas últimas décadas, na exploração de recursos
naturais e em atividades como a exploração de petróleo, a fruticultura (que usa
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o potencial de recursos do Vale do Açu) e o turismo (que aproveita o seu
extenso espaço litorâneo).
O objetivo deste trabalho, portanto, é o de identificar e analisar
os fatores que dificultam o processo de implementação da ‘Política
Ambiental – Conservação e Uso dos Recursos Naturais’ – contida no
P.D.S./R.N..
E como objetivos específicos, pretende-se:
Identificar o grau de efetividade dos modelos de gestão – o
agregado e o setorial - definidos no Plano.
Identificar a capacidade de governo para a implementação da
Política Ambiental.
Identificar o grau de influência dos atores sociais para a
implementação da Política Ambiental.
Identificar o efetivo cumprimento das atribuições estaduais
previstas no Plano para os Programas que compõem a
Política Ambiental.
Identificar os vetores favoráveis à implementação desta
política.
Esta tese parte da suposição de que a dificuldade de
implementação da Política Ambiental contida no P.D.S./R.N. deve-se, de
um lado, à ineficiência do Estado e de outro, à baixa capacidade de
articulação dos atores sociais envolvidos na consecução desta Política.
Cabe ressaltar que o problema a ser investigado não contempla a
avaliação técnica da pertinência das ações propostas na Política Ambiental,
mas sim, o seu grau de implementação. Outra delimitação deste estudo referese ao seu aspecto temporal - o período avaliado vai desde a divulgação do
P.D.S./R.N. (1997) até julho de 2001, deixando, portanto, de contemplar
aspectos e ações empreendidas após esta data.
Os meios utilizados para checar a hipótese proposta, a fim de
corroborá-la ou, ao contrário, refutá-la, são: a pesquisa bibliográfica, a
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investigação documental e a pesquisa de campo – esta última por meio de
entrevistas semi-estruturadas com gestores de programas/projetos, equipes
técnicas e representantes de grupos de interesse. Em função da natureza do
problema investigado, a abordagem escolhida para o tratamento dos dados
coletados é a qualitativa.

Relevância do tema e do problema a ser pesquisado:
A região Nordeste do Brasil, embora tenha, nas duas últimas
décadas, apresentado consideráveis taxas de crescimento e significativa
melhoria nas condições de vida e de bem-estar da população, ainda padece de
sérias vulnerabilidades - de natureza econômica, social, ambiental, científica e
institucional – sobretudo, quando comparada à média nacional.
Neste contexto, portanto, este estudo justifica-se pela crucial
importância que representa para os Estados do Nordeste brasileiro, em
particular, mas também para o país como um todo, a efetiva implementação de
práticas coerentes com os princípios do desenvolvimento sustentável. Se
realmente

implementada,

espera-se

que

esta

nova

estratégia

de

desenvolvimento cause impacto substancial na mudança de rumo do
desenvolvimento nacional e regional, contribuindo para a melhoria de qualidade
de vida da população.
Embora a tese trate de uma experiência de implementação de
política pública direcionada para o alcance da sustentabilidade em uma região
específica – o Estado do Rio Grande do Norte, na Região Nordeste do Brasil os seus resultados e proposições podem servir de base para outros espaços e
realidades.
Mais do que contribuir com sugestões de fatores que concorrem
para o sucesso da implementação de políticas contidas em Planos de
Desenvolvimento Sustentável, tenciona-se, com a realização deste trabalho,
oportunizar um importante repensar das políticas públicas e das instituições de
planejamento do desenvolvimento na Região Nordeste e do Brasil.
Enfim, pretende-se somar à literatura existente exemplo de
aplicação do conceito de desenvolvimento sustentável - tema promissor como
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estratégia de desenvolvimento, ainda que marcado por controvérsias e
antagonismos.

Estruturação da tese:
Além deste primeiro capítulo de Introdução, a tese está estruturada
da seguinte forma: Capítulo 2- Marco-teórico-conceitual; Capítulo 3Metodologia; Capítulo 4- Resultados e Discussão; Capítulo 5- Conclusão;
Considerações finais; Bibliografia e Anexos.
O Capítulo 2 expõe as principais referências teóricas relacionadas
ao tema da tese, constituindo-se de três subcapítulos: o primeiro deles trata da
questão da sustentabilidade (indicadores relativos à degradação ambiental e às
desigualdades sociais; evolução da problemática ambiental; distintos enfoques
e críticas quanto ao conceito de desenvolvimento sustentável); o segundo
subcapítulo

apresenta

os

principais

marcos/eventos

institucionais

da

problemática do desenvolvimento sustentável; o terceiro subcapítulo, por sua
vez, volta-se para a inter-relação entre políticas públicas e desenvolvimento
sustentável, abordando questões como o policy-cycle, os vários instrumentos
de políticas públicas e a aferição de indicadores de bem-estar.
No Capítulo 3, que descreve a metodologia, são explicitados os
meios pelos quais os dados necessários para responder ao problema
investigado foram obtidos e a maneira pela qual os mesmos foram tratados.
O Capítulo 4 exibe, de início, um quadro com as dimensões da
hipótese e seus respectivos indicadores, sendo a sua finalidade a de expor e
discutir, à luz da hipótese e dos objetivos da tese, e com base no material
coletado, os resultados da pesquisa. Este capítulo estrutura-se em quatro
subcapítulos, cada um deles dedicado à apresentação e discussão dos
resultados de uma das dimensões da hipótese.
O Capítulo 5 – que é o da Conclusão – faz uma análise integrada
dos resultados parciais e respectivas discussões apresentados no capítulo
anterior, buscando corroborar ou, ao contrário, refutar a hipótese proposta na
tese.
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Nas Considerações finais, são expostas, por um lado, algumas
limitações e dificuldades encontradas durante a elaboração da tese e, por outro
lado, apresentadas sugestões para trabalhos futuros.

24

Capítulo 2. MARCO TEÓRICO-CONCEITUAL

25

2. MARCO TEÓRICO-CONCEITUAL
O objetivo deste capítulo é o de apresentar o marco conceitual
relativo ao tema da tese. É importante ressaltar que alguns aspectos do
referencial teórico, em função da sua essencialidade para a compreensão dos
resultados da tese, serão retratados no próprio Capítulo 4 – Resultados e
Discussão.
Este capítulo estrutura-se em 3 subcapítulos. O primeiro deles –
Subcapítulo 2.1. – trata da questão da sustentabilidade, subdividindo-se em
três seções que apresentam, respectivamente: indicadores ilustrativos da
degradação ambiental e da desigualdade social no Brasil e no mundo; um
histórico da evolução da problemática ambiental e definições, críticas e
distintos enfoques do conceito de desenvolvimento sustentável, aí incluído o
conceito de desenvolvimento local integrado e sustentado – DLIS.
O Subcapítulo 2.2. volta-se para a apresentação de alguns marcos
institucionais da problemática do desenvolvimento sustentável, estruturando-se
em duas partes. A primeira delas dedica-se a referências internacionais, como
a Conferência de Estocolmo, a Comissão Brundtland, a Cúpula da Terra e o
encontro de Johannesburgo. Já a segunda parte privilegia algumas referências
nacionais, em sintonia com o tema da tese: a Agenda 21 brasileira, o Projeto
Áridas – Nordeste e o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande
do Norte - P.D.S./R.N..
O Subcapítulo 2.3 – ‘Políticas Públicas’ – estrutura-se em quatro
partes, introduzindo, de início, algumas definições e usos do termo ‘política’. A
segunda parte define políticas públicas, fazendo menção ao seu estudo e
aplicação. A terceira parte apresenta e tece críticas ao modelo de policy cycle –
estágios em que o processo de políticas públicas pode ser desagregado. A
quarta parte, por fim, volta-se para a inter-relação entre políticas públicas e
desenvolvimento sustentável – pressupostos, instrumentos de aplicação e
aferição de indicadores de bem-estar.
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2.1. A QUESTÃO DA SUSTENTABILIDADE
Este subcapítulo está estruturado em três seções, a saber: a Seção
2.1.1. exibe um quadro ilustrativo – no que tange à degradação ambiental e à
ineqüidade social - dos desafios a serem enfrentados para a consolidação da
sustentabilidade.
A

Seção

2.1.2.,

formada

por

três

partes,

apresenta

uma

retrospectiva histórica da preocupação com a questão ambiental. A primeira
parte mostra a evolução do enfrentamento dos problemas ambientais até
culminar com o conceito de desenvolvimento sustentável. A segunda parte
introduz as origens e as características do movimento ambientalista no Brasil,
enquanto que a terceira parte se refere à constituição dos aparatos institucional
e jurídico para a condução da política ambiental no país.
A terceira Seção – 2.1.3. – é composta por duas partes. A primeira
delas apresenta definições e diferenciados enfoques do conceito de
desenvolvimento sustentável, aí incluídos a noção de ecodesenvolvimento, a
visão da Comissão Brundtland e o conceito de desenvolvimento local integrado
e sustentável. A segunda parte refere-se às críticas e paradoxos relativos ao
conceito de desenvolvimento sustentável.

2.1.1. O MUNDO EM QUE VIVEMOS – O DESAFIO DA SUSTENTABILIDADE

“Vista do espaço, a Terra é uma bola frágil e
pequena, dominada não pela ação e pela obra do homem
mas por um conjunto ordenado de nuvens, oceanos,
vegetação e solos. O fato de a humanidade ser incapaz
de agir conforme essa ordenação natural está alterando
fundamentalmente os sistemas planetários. Muitas dessas
alterações, desde a deterioração ambiental até a
destruição nuclear, acarretam ameaças à vida. Esta
realidade nova, da qual não há como fugir, tem de ser
reconhecida e enfrentada.” (CMMAD, 1991, p.345)
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Os desafios para a aplicação dos postulados que fundamentam a
sustentabilidade do desenvolvimento passam, no mundo e no Brasil, em
especial, pelo equacionamento dos elevados índices de degradação ambiental
e pelo enfrentamento da grave crise social derivada da pobreza, da
desigualdade e da exclusão social. A seguir são expostos alguns indicadores
ilustrativos deste quadro de deterioração ambiental e de iniqüidade social.

Segundo dados do ‘Relatório de 2002 do Fundo de População das
Nações Unidas’, base 2000:(GOIS, 2002)
Cerca de 3 bilhões de pessoas – quase metade da população
mundial – vivem com menos de U$2 por dia no mundo.
O rendimento médio de uma pessoa entre as 20% mais ricas
do mundo era 30 vezes o de uma pessoa entre as 20% mais
pobres em 1960. Em 1999, essa relação passa a ser de 74
vezes.

De acordo com dados divulgados pelo Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento, no Relatório sobre Desenvolvimento Humano – 2002:
(ROSSI, 2002).
Os 5% das pessoas mais ricas do mundo têm rendimentos
114 vezes superiores aos dos 5% mais pobres.
Durante os anos 90, o número de pessoas em extrema
pobreza na África Subsaariana aumentou de 242 milhões
para 300 milhões.
Na Europa Central, Leste Europeu e Comunidade de Estados
Independentes, o rendimento per capita diminuiu 2,4% ao ano
nos anos 90 e 0,3% na África Subsaariana.
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Embora o Brasil tenha subido no ranking do Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) – da 75ª para 73ª colocação,
num universo de 173 nações, essa classificação ainda é
incompatível com o tamanho de sua economia2.
Enquanto o Gini3 do Brasil, no relatório-2001 (base de dados
1997) era de 0,591, no relatório-2002 (base de dados 1998)
esse índice aumentou para 0,607. Num universo de 116
países, renda mais concentrada do que a do Brasil só em
Serra Leoa, República Centro Africana e Suazilândia,
paupérrimos países africanos.

Segundo dados do Censo 2000 do IBGE, coletados de 01º de
agosto a 30 de novembro de 2000, em todo o território brasileiro: (GOIS e
ESCÓSSIA, 2002)
O rendimento médio dos 10% mais ricos é de R$2.745,00
enquanto que o rendimento médio dos 40% mais pobres é de
R$150,00.
54 milhões de pessoas (32% da população) vivem com
menos de meio salário mínimo por mês (aí inclusos os 5
milhões de brasileiros que declararam ao IBGE não ter
rendimentos).
52,9% da população com mais de dez anos e rendimento de
trabalho ganha até dois salários mínimos.
2

O significado e o cálculo do IDH serão melhor explicados no Capítulo 2.3. que trata de Políticas
Públicas
3
O índice de Gini varia de zero a um, sendo zero na hipótese de a renda ser dividida igualmente e um na
situação hipotética em que uma pessoa concentra toda a renda. Quanto mais próximo do zero for o índice,
menos concentrada é a renda. (ROSSI, 2002)
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Os 31 maiores municípios do país, mais ricos e donos dos
maiores rendimentos, têm também a pior concentração de
renda. O índice de Gini, parâmetro internacionalmente usado
para medir a concentração de renda, cresce nos municípios
com mais de 500 mil habitantes, onde é de 0,596. Nos
municípios com até 20 mil habitantes, o índice cai para 0,573.
A média do país é de 0,602.

Segundo relatório da ONU divulgado como subsídio para a reunião
de Johannesburgo: (HESSEL TEICH, 2002).
2,4% das florestas foram destruídas nos anos 90, uma área
equivalente ao território de Mato Grosso. O desmatamento é
maior na África, que perdeu 7% de sua cobertura vegetal, e
na América Latina, com 5%.
A proporção de recifes de coral ameaçados saltou de 10%
para 27%, apesar de protegidos pela Convenção da
Biodiversidade.
O consumo global de combustíveis fósseis cresceu 10%.
Apenas

três

países

ricos

–

Alemanha,

Inglaterra

e

Luxemburgo – mantiveram estáveis suas emissões de
carbono, o gás do efeito estufa.

De acordo com um estudo do Fundo Mundial para a Natureza –
organização ambientalista mais conhecida pela sigla WWF -, divulgado em
julho de 2002: (HESSEL TEICH, 2002).
Estima-se que o homem tenha ultrapassado em 20% os
limites de exploração que o planeta pode suportar sem se
degradar. O cálculo partiu do pressuposto de que se pode
explorar até 1,9 hectare por ser humano.
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A média mundial de exploração é de 2,3 hectares por pessoa,
contra 1,3 hectare há quarenta anos. A distribuição é
desigual: o Brasil mantém-se na média, os países africanos
usam apenas 1,4 hectare, a Europa e os E.U.A. superam
drasticamente a marca, registrando respectivamente 5
hectares e 9,6 hectares por pessoa.
A década de 90 foi a mais quente desde as primeiras
medições, no fim do século XIX. Conseqüências notáveis
foram o derretimento de geleiras nos pólos e o aumento de 10
centímetros no nível do mar em um século.

Para Lester Brown, fundador do Instituto Worldwatch e diretor do
Earth Police, baseados nos E.U.A.: (HESSEL TEICH, 2002).
Cerca de três quartos das emissões de carbono provocadas
pelo homem nos últimos vinte anos vêm da queima de
combustíveis fósseis, como a gasolina.
Se o efeito estufa continuar no mesmo ritmo, a temperatura
da Terra pode aumentar 5,8 graus centígrados até 2100.
Cerca de 40% da população do planeta vivem em regiões
com

escassez

de

água

potável,

o

que

limita

o

desenvolvimento econômico, a agricultura e os cuidados
sanitários.
34% das espécies de peixes, 25% dos mamíferos e 11% dos
pássaros estão ameaçadas de extinção.

Segundo CAPOBIANCO (2002), biólogo e ambientalista, diretor do
Instituto Socioambiental (ISA), no Brasil:
Entre os anos de 1992 e 2000, a Amazônia foi vítima de um
incremento significativo nos índices de desmatamento, com
taxa média anual 56,5% superior ao verificado no ano de
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1991. Esse ritmo acelerado levou à eliminação de 156.893
km² de florestas na região, equivalente à área do Estado do
Acre.
No mesmo período, extensas áreas de cerrado foram
convertidas em plantios de soja. A mata atlântica contabilizou
uma perda de 5,7% de suas florestas entre os anos de 1990 e
1995.
Na agricultura, a concentração fundiária manteve seu padrão
insustentável, com 1% de proprietários de terra detendo
45,1% da área agrícola.
As cidades brasileiras continuam a perder de 40% a 65% da
água distribuída e apenas 33,5% dos domicílios brasileiros
são atendidos por redes de esgotos (dos quais 64,7% não
recebem tratamento algum). Para agravar o quadro, os
investimentos públicos no setor de saneamento caíram de
0,38% do PIB na década de 1980 para 0,24% atualmente.

Apesar do quadro desalentador, nem tudo está perdido – da mesma
forma que degrada o meio ambiente, o homem também pode restaurá-lo. Na
última década, houve alguns avanços localizados, porém, significativos:
(HESSEL TEICH, 2002).
A emissão de poluentes na atmosfera caiu 30% no Leste
Europeu graças ao desmantelamento do arcaico parque
industrial do antigo bloco soviético.
As florestas européias, com o incentivo governamental,
cresceram nove milhões de hectares, área equivalente à da
Áustria.
Mais de 10% das florestas do mundo estão atualmente sob
algum tipo de proteção legal.
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Segundo LOVEJOY (2002), ecólogo e pesquisador da Smithsonian
Institution e consultor sênior para biodiversidade do Banco Mundial, seria um
erro não enxergar esperança nenhuma na situação atual ou tratar as
realizações da década passada, desde o encontro do Rio, como triviais:
Desde 1992, a maioria das terras indígenas na Amazônia foi
demarcada em colaboração com o Programa-Piloto para a
Proteção das Florestas Tropicais - financiado pelo G-7. Muitas
áreas protegidas federais foram criadas, incluindo um tipo
completamente novo – a “reserva extrativista”, conceito criado
pelo Brasil.
O governo brasileiro, juntamente com o Banco Mundial e o
Fundo

Mundial

para

a

Natureza,

comprometeu-se

a

transformar 10% da Amazônia brasileira em áreas protegidas.
Isso, mais outros tipos de unidade (florestas nacionais e áreas
indígenas, por exemplo), deve elevar a área total sob
proteção para perto de 40%.

Para CAPOBIANCO (2002), a última década, no Brasil, foi marcada
pelo aprimoramento da legislação ambiental e pelo aumento da consciência da
sociedade sobre a importância do ambiente e dos direitos das populações
tradicionais. Foram aprovadas a Lei das Águas, a Lei de Crimes Ambientais, a
lei que dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas, a que institui o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação e o Estatuto das Cidades. No
campo do planejamento participativo, o governo federal também logrou
avanços significativos: concluiu a elaboração da Agenda 21 Nacional e obteve
sucesso na finalização das avaliações e definições de ações e áreas
prioritárias para a conservação de todos os biomas brasileiros.
Há ainda bons resultados nos processos de certificação florestal e
agrícola, desenvolvimento de projetos locais financiados pelo Programa-Piloto
de Proteção das Florestas Tropicais Brasileiras e experiências bem sucedidas
de gestão ambiental nos níveis municipal e estadual. (CAPOBIANCO, 2002).
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Face a esse contexto – marcado por enormes desafios para a
consolidação da sustentabilidade, cabe fazer uma retrospectiva das origens do
conceito de desenvolvimento sustentável, bem como um exame de suas
definições, dimensões e antagonismos.

34

2.1.2. EVOLUÇÃO DA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
Esta seção constitui-se de três partes: a primeira delas mostra as
diferentes percepções das causas e do enfretamento dos problemas
ambientais até se chegar ao conceito de desenvolvimento sustentável. A
segunda parte introduz as origens e as características do movimento
ambientalista no Brasil, enquanto que a terceira parte se refere à constituição
dos aparatos institucional e jurídico para a condução da política ambiental no
país.

(I)- AS DIFERENTES PERCEPÇÕES DA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
A preocupação com os problemas ambientais decorrentes dos
processos de crescimento e desenvolvimento deu-se lentamente e de modo
diferenciado entre os vários agentes, indivíduos, governos etc. Pode-se pensar
numa evolução que seguiu três etapas (BARBIERI, 1997):
Primeira: Percepção de problemas ambientais localizados (poluição
do ar das cidades, rios contaminados, detritos sólidos amontoados etc) e
atribuídos à ignorância, negligência, dolo ou indiferença das pessoas e dos
agentes produtores e consumidores de bens e serviços. As ações para coibir
estas práticas são de natureza reativa, corretiva e repressiva, tais como
proibições, multas e as atividades típicas de comando-controle da poluição
para combater os efeitos gerados pelos processos de produção e consumo.
Segunda: Degradação ambiental percebida como um problema
sistêmico, porém, confinado aos limites territoriais de cada país. Gestão
inadequada dos recursos, além das já citadas, são apontadas como as causas
básicas dos problemas percebidos.
Às

práticas

corretivas

e repressivas,

acrescentam-se

novos

instrumentos de intervenção governamental voltados para a prevenção da
poluição e melhoria dos sistemas produtivos, como são, por exemplo: o
estímulo à substituição de processos produtivos poluidores ou consumidores
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de insumos escassos por outros mais eficientes e limpos; o zoneamento
industrial e o estudo prévio de impacto ambiental para o licenciamento de
empreendimentos com elevada capacidade de interferência no meio ambiente.
Terceira: Degradação ambiental percebida como um problema em
escala planetária (aquecimento global, redução da camada de ozônio, perda de
biodiversidade, entre outros) que atinge a todos e que decorre do tipo de
desenvolvimento praticado pelos países.
É somente no pós-guerra que se verifica de modo acentuado uma
preocupação com o meio ambiente dentro de uma perspectiva global – este
período traz inúmeras conseqüências negativas para o meio ambiente, face ao
surto de desenvolvimento acelerado que se verifica em algumas partes do
mundo. No Brasil, por exemplo, há uma mudança da base produtiva centrada
nas atividades primárias para outra baseada na industrialização, em especial
com a indústria automobilística. Este surto de crescimento agravou os
problemas ambientais, fazendo com que eles extravasassem as fronteiras
nacionais e, portanto, escapassem às ações dos governos locais e nacionais.
As ações que se fazem necessárias nesta fase começam
questionando as políticas e as metas de desenvolvimento praticadas pelos
países, geralmente marcadas por uma visão economicista; contestam as
relações internacionais, sobretudo no que diz respeito às relações entre os
países desenvolvidos e os não-desenvolvidos; e incorporam novas dimensões
ao entendimento de sustentabilidade, que extrapolam as propostas baseadas
exclusivamente numa visão ecológica, a qual prioriza o meio ambiente e não
considera com a devida importância os aspectos sociais, econômicos e
políticos.
Esta nova maneira de perceber as soluções para os problemas
globais, que não se limitam apenas à degradação do ambiente físico e
biológico, mas que incorporam dimensões sociais, políticas e culturais, como a
pobreza

e

a

exclusão

social,

Desenvolvimento sustentável.

é

o

que

vem

sendo

chamado

de
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(II)- O MOVIMENTO AMBIENTALISTA NO BRASIL
A preocupação pública com a deterioração ambiental tem crescido
continuamente, sobretudo a partir de meados da década de 1960, fase que
coincide com o início da revolução ambiental nos E.U.A.. Na década de 1970,
esta preocupação expande-se pelo Canadá, Europa Ocidental, Japão, Nova
Zelândia e Austrália, até atingir, na década de 1980, a América Latina, Europa
Oriental, União Soviética e Sul e Leste da Ásia. (VIOLA e LEIS, 1995)
O processo de consolidação do ambientalismo como movimento
histórico internacional permite distinguir duas posições básicas com relação à
política, no fim da década de 1980: (VIOLA e LEIS, 1995)
Uma minoritária, que não assume uma postura política, enfatizando mais
atitudes éticas e espirituais, como a reversão do crescimento demográfico e
a retirada de grupos populacionais de ecossistemas ameaçados.
Uma maioritária - que assume plenamente a dimensão política – e que se
subdivide em dois subgrupos: (i)- um minoritário, de caráter radical
(expresso, por exemplo, pelo Partido Verde alemão), que defende uma
rápida e intensa disseminação de valores ecológicos e uma drástica
redistribuição do poder político e econômico, nos níveis locais e global e (ii)um maioritário, de caráter reformista, que julga necessária a adoção gradual
de um novo modelo de desenvolvimento que interiorize a sustentabilidade
social e ambiental, além de um incentivo ao planejamento familiar.
Os primeiros antecedentes do ambientalismo no Brasil são de
caráter preservacionista e remontam a 1958, data da criação da Fundação
Brasileira para a Conservação da Natureza. Mas é somente nos anos setenta,
marcados

pelo

agravamento

das

condições

ambientais

–

fruto

do

desenvolvimento econômico acelerado, da intensificação do processo de
urbanização e da instalação de grandes projetos energético-minerais, que o
movimento ambientalista brasileiro começa a se configurar. (LOUREIRO e
PACHECO, 1995).
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A rigor, a emergência do ambientalismo no país não aparece como
um fenômeno isolado, mas sim, dentro de um processo mais amplo de
mudanças políticas, econômicas e sociais, cuja contundência explica, inclusive,
o maior espaço de atenção que aqui ganharam as novas questões ambientais
em relação a alguns outros países da América Latina.
Estas circunstâncias delineiam a origem do ambientalismo no Brasil,
que promovido por “cima” e por “baixo”, estrutura-se no seu período formativo
como um movimento bissetorial constituído por associações ambientalistas e
agências estatais do meio ambiente. Estes dois atores terão simultaneamente
uma relação complementar e contraditória, confluindo ambos para a definição
da problemática ambiental como sendo o controle da poluição urbano-industrial
e agrária e a preservação de ecossistemas naturais.
As associações ambientalistas surgem diretamente influenciadas
pelo movimento ambientalista norte-americano e europeu – questionamento da
civilização urbano-industrial pelos seus impactos devastadores sobre a
natureza, promoção da ecologia como uma ciência, combate à poluição
causada por indústrias e veículos, luta contra o uso indiscriminado de
agrotóxicos, preservação da flora e da fauna nativas. Os problemas do
crescimento populacional (estímulo ao planejamento familiar) e do uso
conservacionista dos recursos naturais – duas questões relevantes no
ambientalismo internacional – não foram, porém, abordados pelas associações
ambientalistas brasileiras, as quais, inclusive, tiveram uma postura acrítica ao
não considerarem a especificidade da deterioração ambiental brasileira no
referente ao imenso déficit de saneamento básico do país. (VIOLA, 1987)
A atuação das entidades ambientalistas, nesse período formativo,
está baseada na denúncia e na conscientização pública sobre a degradação
ambiental, restritas, num primeiro momento, a campanhas de caráter local
dentro de suas áreas de influência; é somente a partir da década de 70, que
são desenvolvidas algumas campanhas de escopo regional ou nacional.
Durante a década de 1980, há uma proliferação de associações
ambientalistas no Sul e no Sudeste com alguma disseminação para as outras
regiões do país. O padrão de atuação, neste período, continua baseado na
denúncia da degradação ambiental, só que agora com uma opinião pública
muito mais receptiva. (GUIMARÃES apud VIOLA e LEIS, 1995).
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Como afirmado em parágrafo acima, a relação entre as agências
ambientais estatais e as entidades ambientalistas dá-se simultaneamente de
maneira conflituosa e cooperativa. O conflito expressa-se pela cobrança
recíproca: de um lado, as associações acusam as agências de agirem com
mão branda face às indústrias poluidoras e muito devagar na apuração de
denúncias de degradação; por outro lado, as agências julgam as entidades
como ingênuas e incompetentes tecnicamente.
Já a complementação manifesta-se nas seguintes dimensões: uma
parte significativa dos técnicos e alguns dirigentes das agências são também
ativistas nas entidades; as mobilizações e lutas das associações reforçam a
posição das agências na estrutura estatal e a atuação das entidades influencia
de modo indireto a formulação e a implementação da política ambiental.
Em suma, o ambientalismo brasileiro forma-se a partir de uma
relação dialética entre sociedade e Estado, onde a rigor, não se encontra a
forte preeminência e a antecedência histórica do papel das organizações da
sociedade civil, como em geral foi o caso do ambientalismo dos países do
Primeiro Mundo, sobretudo daqueles de tradição anglo-saxã. (VIOLA, 1987).
Na segunda metade da década de 1980, com o agravamento da
deterioração

ambiental,

o

ambientalismo

brasileiro

transforma-se

num

movimento mutissetorial. Além dos dois grupos previamente existentes – as
agências ambientais e as entidades ambientalistas – outros três setores vão
compor o ambientalismo mutissetorial: o socioambientalismo; as instituições
e grupos científicos, e um reduzido número de empresários e de gerentes.
(VIOLA e BOEIRA, 1990)
A seguir, será feita uma breve caracterização de cada um destes
cinco setores: (VIOLA e BOEIRA, 1990)
As

associações

ambientalistas

passam

do voluntarismo para o

profissionalismo – as denúncias de degradação ambiental são substituídas
por proposições de alternativas viáveis de conservação ou restauração do
ambiente danificado. A profissionalização das entidades ambientalistas
leva-as a uma significativa abertura de suas visões para outros problemas
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que extrapolam a exclusiva perspectiva da proteção ambiental, o que se
torna particularmente evidente com a problemática do desenvolvimento
sustentável.
No tocante às agências ambientais, a partir de 1986, a Secretaria Especial
do Meio Ambiente (SEMA) viabiliza o funcionamento do Conselho Nacional
de Meio Ambiente (CONAMA) que passa a cumprir um crucial papel
normativo e avaliador. Em janeiro de 1989, no auge das críticas nacionais e
internacionais à gestão ambiental, provocadas principalmente pelas
queimadas na Amazônia e pelo assassinato de Chico Mendes, o governo
cria o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA) fundindo a SEMA com os órgãos de florestas, pesca e borracha. A
criação do IBAMA significou uma reforma - sob as óticas conceitual e
organizacional – na definição da problemática ambiental, já que pela
primeira vez, associou-se o uso conservacionista de recursos naturais à
proteção ambiental.
O socioambientalismo abrange um vasto número de organizações nãogovernamentais, movimentos sociais e sindicatos que têm incorporado a
questão ambiental como uma importante vertente de sua atuação. Entre os
grupos que se destacam, pode-se citar: o movimento dos seringueiros,
movimentos indígenas, movimento dos trabalhadores rurais sem-terra,
moradores de bairros, movimentos pela saúde ocupacional que reúnem
ativistas sindicais e médicos sanitaristas, setores do movimento estudantil e
movimentos de defesa do consumidor.
Grupos científicos que abordam a problemática ambiental de um modo
interdisciplinar formaram-se dentro de universidades e institutos de
pesquisa. Algumas áreas disciplinares que se destacam pela contribuição a
este esforço interdisciplinar são: geografia, geologia, medicina preventiva,
direito, engenharia sanitária e ambiental, ecologia e sociologia. O setor
científico, entretanto, ainda carece de um espaço permanente e de caráter
interdisciplinar que possa canalizar os esforços que vem envidando quanto
à questão ambiental.
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Na segunda metade da década de 1980, também constitui-se um setor
empresarial - que mesmo tendo, dentre os cinco setores, o menor impacto
sobre o debate ambiental - é de grande importância estratégica, já que sem
ele dificilmente se pode assumir a passagem do ambientalismo para uma
fase onde o desenvolvimento sustentável se transforme no eixo central de
propostas realistas. Este setor percebe e quer explorar uma ampla gama de
oportunidades empresariais vinculadas à proteção ambiental, como:
produção de equipamentos de saneamento básico; produtos antipoluentes
e ligados a energias renováveis; reciclagem de materiais industriais e
resíduos sólidos. Em 1991, é fundada, a Sociedade Brasileira para o
Desenvolvimento Sustentável, reunindo empresas que pretendem pautar
sua atuação pelo critério da sustentabilidade.
O ano de 1990 representou um ponto de inflexão na definição da
problemática ambiental no Brasil, que é precipitada pela decisão do governo
brasileiro, respaldado pela ONU, de sediar a Conferência das Nações Unidas
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD – 92)4– fundamentada na
filosofia do desenvolvimento sustentável. Os preparativos para a CNUMAD
afetam, ainda que de maneira diferenciada, os cinco setores que compõem o
ambientalismo brasileiro, além de estimular um aumento das interações entre
os mesmos. Os próprios parâmetros do debate ambiental brasileiro mudam: já
não se fala mais em proteção ambiental independente do desenvolvimento
econômico, tornando-se o eixo da discussão a maneira de se atingir um novo
estilo de desenvolvimento que interiorize a proteção ambiental. (VIOLA e LEIS,
1995).
Para a atual ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, devem ser
criadas engrenagens para que a política ambiental perpasse todas as decisões
de governo, uma vez que as estruturas existentes foram feitas para funcionar
separadamente.

A

ministra

reconhece

que

o

compromisso

com

o

desenvolvimento sustentável depende de parcerias e incentivos do governo
oriundos de uma reforma tributária e do apoio governamental às tecnologias
limpas. Marina Silva, por fim, acena com uma nova e promissora proposta do
4

A CNUMAD será apresentada em maiores detalhes no Subcapítulo 2.2.que trata de alguns marcos
institucionais da problemática do desenvolvimento sustentável.
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governo na área ambiental – a de trocar “o não fazer” pelo “como fazer”.
(CAMPANILI, 2003).

(III)- OS

APARATOS

–

INSTITUCIONAL E JURÍDICO

–

PARA A CONDUÇÃO DA POLÍTICA

AMBIENTAL

Sob o ponto de vista institucional, uma política ambiental explícita
por parte do governo brasileiro – aquela que nomeia propriamente o meio
ambiente como seu objeto – teve início em 1973 com a criação da Secretaria
Especial de Meio Ambiente (SEMA), contemporânea a processos similares em
que agências e mecanismos institucionais públicos foram criados em grande
número de países em paralelo à Conferência da Organização das Nações
Unidas (ONU) sobre Meio Ambiente, em 1972. No Brasil, a SEMA surgiu em
pleno regime ditatorial, de forma reativa, com traços burocráticos e quase sem
nenhuma articulação com a sociedade. (ACSELRAD, 2001).
Burocratizada e fraca em seus primeiros anos, a SEMA fortalece-se
com a Lei nº6.938/1981, que define os marcos e os instrumentos da política
nacional de meio ambiente. Constitui-se gradualmente um Sistema Nacional de
Meio Ambiente (SISNAMA) cujo órgão superior é o Conselho Nacional de Meio
Ambiente (CONAMA) – efetivamente criado em 1984. O CONAMA - pensado
para ser um campo de participação e negociação ambiental por excelência configura-se como um corpo colegiado integrado por diversas áreas do
governo e da sociedade civil (que inclui vários setores da administração federal
e representantes do empresariado, de trabalhadores, de ONG’s ambientalistas
e de outros conselhos estaduais de meio ambiente), destinado a centralizar a
discussão de diretrizes e normas da política ambiental, possibilitando a
articulação da política ambiental explícita com as políticas de meio ambiente
implícitas nas demais políticas de governo (agrícola, industrial, de energia etc).
(LEIS, 1997).
Em 1989, são integrados os órgãos da política ambiental explícita –
que até então, atuavam isoladamente: pesca na Superintendência de
Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE), floresta no Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal (IBDF), borracha (SUDHEVEA) e a própria SEMA.
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Assim, criado em 1989, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA) – novo órgão executor da política de meio
ambiente – foi subordinado à nova Secretaria de Meio Ambiente da Presidência
da República em 1990 e, em 1992, ao então criado Ministério do Meio
Ambiente.
Embora tomando corpo dentro do aparelho do Estado, os órgãos
ambientais

foram

administrativa,

se

fusões

caracterizando
e

pela

desintegrações

acentuada

descontinuidade

organizacionais,

consecutivas

subordinações a um variado número de instâncias ministeriais e a um maior
número de respectivos responsáveis políticos. (ACSELRAD, 2001).
A capacidade da sociedade civil de influenciar as políticas
ambientais do governo tem se revelado restrita, até porque a própria
capacidade institucional do Estado de fazer política ambiental tem sido
reduzida. O esperado era que o CONAMA assumisse um importante papel
para a garantia da governabilidade na gestão ambiental, mas a realidade
mostra que seus membros têm dificuldade até para se reunir regularmente. Na
prática, em vez de servir como campo de negociação ambiental, o CONAMA
assume uma postura reativa e passa a ter cada vez mais um mero papel
formal-burocrático, como, aliás, parece ser o caso de grande parte dos
conselhos congêneres nos níveis estadual e municipal. (LEIS, 1997).
Em suma, após 30 anos de política ambiental explícita, o que
caracteriza a ação governamental é ainda o total isolamento entre o “setor
ambiental” do governo e os mecanismos da efetiva gestão estatal do meio
ambiente. Nesse sentido, afigura-se apenas retórica a preocupação ambiental
das agências estatais nos setores elétrico, de petróleo e de mineração, por
exemplo. (ACSELRAD, 2001). A fragmentação e a pulverização das instâncias
de decisão da política ambiental dão indícios de que a questão ambiental ainda
não é uma questão de Estado no Brasil.
No que tange ao aspecto jurídico, a Constituição da República
federativa brasileira de 1988, adotando os princípios propostos pela Comissão
Brundtland, estabelece algumas práticas, definindo o ambiente como um bem
comum de toda a população e atribuindo ao Estado e à sociedade novas
responsabilidades. O artigo 225 encabeça as disposições sobre o ambiente:
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“Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum ao povo,
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo para as
presentes e futuras gerações.” (Constituição da República
Federativa do Brasil, Título VIII, Capítulo VI, 1988).

No caso de haver coincidência de leis de níveis diferentes (federal,
estadual ou municipal), a regra é que prevaleça a mais restritiva ou rigorosa.
Neste caso, é importante notar as diferentes atribuições de cada esfera de
poder. Por exemplo, um caso de violação de área considerada patrimônio
nacional, como a Amazônia, enquadra-se na esfera federal, assim como tudo o
que se refere à questão nuclear. A poluição das águas em áreas de mananciais
mantém-se sob a esfera estadual. Já um corte irregular de árvores no espaço
urbano é problema do município.
Ao texto da Constituição, soma-se um grande conjunto de leis
complementares, decretos-leis, portarias e resoluções de diversos períodos de
órgãos como o CONAMA e o IBAMA. Para que as leis se tornem efetivas,
porém, é preciso evitar os riscos da fragmentação e da pulverização de
atribuições e responsabilidades. Muitas vezes, para se fazer uma denúncia ou
pedir uma autorização, é preciso “peregrinar” por vários órgãos e repartições,
sem a garantia de se obter uma resposta. (GIANSANTI, 1998).
A promulgação da Lei nº1.638/81 – que instituiu a Política Nacional
de Meio Ambiente – representa um marco histórico do ponto de vista jurídico,
ao outorgar ao Ministério Público o poder de propor ações sobre os danos
relativos ao meio ambiente e à defesa de terceiros prejudicados, elegendo-o
como ator significativo nos conflitos judiciais ligados ao tema. (LOUREIRO E
PACHECO, 1995).
A participação dos cidadãos e das organizações da sociedade civil
em defesa do meio ambiente dá-se, principalmente, por três canais
estabelecidos na década de 80. São eles: a)- a Avaliação de Impacto
Ambiental (AIA), que inclui procedimentos que vão desde os estudos de
impacto até a audiência pública; b)- a Ação Civil Pública (ACP) e c)- os órgãos
colegiados, como o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e outros
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conselhos estaduais e municipais congêneres. Nenhum destes canais, no
entanto, constitui na prática um verdadeiro espaço de negociação, uma vez
que a participação da sociedade civil fica reduzida a um recurso corretivo e/ou
defensivo, sem contar com mecanismos que permitam ações prévias à
definição final de uma política ou projeto e sem condições reais de gerar
alternativas. (LEIS, 1997).
O estudo do impacto ambiental (EIA) é um instrumento público que
começou a ser legislado em 1981, sendo considerado pelos juristas como
exemplo de política preventiva. (MACHADO, P.A.L. apud LEIS, 1997). Em
1987, o CONAMA tornou obrigatória a audiência pública em todos os
procedimentos de estudo de impacto, quando pelo menos cinqüenta cidadãos,
o Ministério Público ou alguma ONG assim o solicitassem. Mas na prática,
grande parte dos EIA’s é orientada para justificar a implantação do projeto em
sua forma original, e não para encetar um processo de negociação. Os EIA’s
têm uma retórica destinada a convencer que foram tomadas todas as
providências possíveis para proteger o meio ambiente. Os eventuais impactos
ambientais são sempre apresentados como contrapartida e condição inevitável
para se poder “desfrutar” dos benefícios da realização dos projetos. (LEIS,
1997).
A despeito das virtudes da legislação ambiental vigente, a
comunidade ambientalista, em sua maioria, não tem depositado muita
confiança no sistema jurídico brasileiro como procedimento eficaz para resolver
problemas, o que pode ser justificado, em parte, pela sua tradicional
ineficiência– é comum os cidadãos resistirem a comparecer aos tribunais de
justiça para resolver quaisquer problemas e nada indica que com os conflitos
ambientais seja diferente.
Ilustrativo desta situação é o fato de a ação civil pública (ACP),
aprovada em 1985 e permitindo a proteção do meio ambiente como interesse
difuso (complementada pela ação popular – que permite a qualquer pessoa ou
entidade processar os supostos responsáveis por danos ao meio ambiente sem
correr o risco de ter que pagar os custos judiciais no caso de perder a ação),
ter sido muito pouco usada. (LEIS, 1997).
Por fim, deve-se reconhecer que embora a importância discursiva da
questão

ambiental

no

Brasil

tenha

se

traduzido

numa

legislação
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comparativamente avançada, os comportamentos individuais estão muito
aquém da consciência ambiental presente no discurso, sendo muito poucas as
pessoas que de fato pautam seu cotidiano por critérios de eficiência energética,
reciclagem de materiais, redução do consumo supérfluo e participação
voluntária em tarefas comunitárias de limpeza ambiental. (VIOLA e LEIS, 1995)
Se são poucos os indivíduos que efetivamente atuam segundo
critérios de preservação ambiental, menor ainda é o número de pessoas que
sequer compreende o conceito de desenvolvimento sustentável – seja pela
relativa novidade do tema, seja pela sua complexidade ou ainda pelo seu
caráter polissêmico e muitas vezes, contraditório.
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2.1.3. O CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Esta seção é composta por duas partes. A primeira delas apresenta
definições e diferenciados enfoques sobre a sustentabilidade, enquanto que a
segunda

parte

tece

críticas

e

paradoxos

relativos

ao

conceito

de

desenvolvimento sustentável.

(I)- DEFINIÇÕES E ENFOQUES SOBRE O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Esta parte está subdividida em quatro tópicos: o primeiro introduz os
conceitos de ecodesenvolvimento e de tripé mágico da sustentabilidade; o
segundo tópico mostra as concepções da Comissão Brundtland sobre a
sustentabilidade; o terceiro tópico refere-se à conceituação e às características
do Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável (DLIS); o quarto tópico
apresenta algumas classificações da sustentabilidade segundo a sua dimensão
(ecológica, ambiental, social, cultural, política, econômica e espacial) e
entidade condutora (estatista, comunitário e de mercado), além de apresentar o
enfoque sistêmico e holístico do desenvolvimento sustentável e por fim, a sua
relação com o conceito de crescimento.
A)- O ECODESENVOLVIMENTO E O TRIPÉ MÁGICO DA SUSTENTABILIDADE

No contexto da Conferência de Estocolmo (1972)5, e como parte da
criação e da implementação do Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente, coube a Maurice Strong introduzir em 1973 o conceito de
ecodesenvolvimento para caracterizar uma idéia alternativa sensível à questão
ambiental. Tal concepção preconizava uma gestão mais racional dos
ecossistemas locais aliada à valorização do conhecimento e da criatividade das
populações envolvidas no processo. Esta versão inicial do conceito é
reelaborada no ano seguinte, num texto hoje considerado clássico de Ignacy
5

A Conferência de Estocolmo será apresentada em maiores detalhes no Subcapítulo 2.2.que trata de
alguns marcos institucionais da problemática do desenvolvimento sustentável.
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Sachs. Segundo essa nova versão, o ecodesenvolvimento designa um estilo de
desenvolvimento aplicável a projetos nas áreas rural e urbana, orientados pela
busca da autonomia e pela satisfação prioritária das necessidades básicas das
populações

envolvidas,

sendo

oposto

à

diretriz

mimético-dependente

tradicionalmente adotada nos países pobres. (VIEIRA, 1995)
A teoria do ecodesenvolvimento referiu-se inicialmente às regiões
rurais da África, Ásia e América Latina, ganhando cada vez mais uma visão das
inter-relações globais entre subdesenvolvimento e superdesenvolvimento. Uma
crítica da sociedade industrial e de sua modernização como método de
desenvolvimento das regiões periféricas virou parte integrante da concepção
de ecodesenvolvimento – precursora do conceito de desenvolvimento
sustentável. (BRÜSEKE, 1996)
Segundo a visão de SACHS (1994), que usa freqüentemente os
conceitos de ecodesenvolvimento e de desenvolvimento sustentável como
sinônimos, o desenvolvimento sustentável deve se basear no chamado tripé
mágico:
prudência ecológica – significa poupar recursos naturais com a
preocupação de garantir a continuidade e a regularidade da
atividade econômica e a qualidade do ambiente;
eficiência econômica – representa a capacidade de produzir
mais e melhor com economia de recursos, em especial, capital e
trabalho;
justiça social – significa oportunidades semelhantes para a
população.
Para um completo entendimento do conceito de desenvolvimento
sustentável, é imprescindível recorrer às definições da Comissão Mundial sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), também conhecida como
Comissão Brundtland.6
6

A CMMAD ou Comissão Brundtland será apresentada em maiores detalhes no Subcapítulo 2.2.que trata
de alguns marcos institucionais da problemática do desenvolvimento sustentável.
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B)- O CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SEGUNDO A COMISSÃO

BRUNDTLAND
Para a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
(CMMAD), conhecida como Comissão Brundtland, criada em 1983, por decisão
da ONU:

“O desenvolvimento sustentável é aquele que
atende às necessidades do presente sem comprometer a
possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas
próprias necessidades. Ele contém dois conceitos-chave:
• conceito de ‘necessidades’, sobretudo as
necessidades essenciais dos pobres do mundo,
que devem receber a máxima prioridade;
• a noção das limitações que o estágio da
tecnologia e da organização social impõe ao
meio ambiente, impedindo-o de atender às
necessidades presentes e futuras.” (CMMAD,
1991, p.46)

Para que haja um desenvolvimento sustentável, é preciso que todos
tenham atendidas as suas necessidades básicas e lhes sejam proporcionadas
oportunidades de concretizar suas aspirações a uma vida melhor.
A Comissão Brundtland encerrou seus trabalhos em 1987 e o seu
relatório, denominado “Nosso futuro comum”, tem como núcleo central a
formulação dos princípios do desenvolvimento sustentável. Conforme o
relatório, em essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de
transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos,
a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se
harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender às
necessidades e aspirações humanas. Os principais objetivos de políticas
derivadas do conceito de desenvolvimento sustentável são os seguintes
(CMMAD,1991):
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retomar o crescimento como condição necessária para erradicar
a pobreza;
mudar a qualidade do desenvolvimento: o desenvolvimento
sustentável é mais que crescimento; ele exige uma mudança no
próprio teor do crescimento, a fim de torná-lo mais justo,
eqüitativo e menos intensivo em matérias-primas e energia;
atender às necessidades humanas essenciais de emprego,
alimentação, energia, água e saneamento;
manter um nível populacional sustentável;
reorientar a tecnologia e administrar os riscos;
estimular

a

cooperação

internacional

para

reduzir

os

desequilíbrios entre os países;
incluir o meio ambiente e a economia no processo decisório.
As pressões da pobreza e do aumento populacional dificultam a
adoção de políticas ecologicamente viáveis nos países em desenvolvimento,
fato

agravado

quando

as

condições

econômicas

internacionais

são

desfavoráveis. O relatório Nosso futuro comum faz uma análise do
agravamento das pressões sobre o meio ambiente decorrentes do declínio
econômico ocorrido nos anos 80: (CMMAD,1991)
As medidas de austeridade financeira e as condições recessivas gerais
acarretaram um acentuado declínio das rendas per capita e aumentaram o
desemprego, o que levou um número maior de pessoas a retornar à
agricultura de subsistência, a qual exige muito da base de recursos
naturais, provocando seu desgaste.
Os cortes governamentais - oriundos da austeridade financeira – atingiram
as

ainda

incipientes

e

vulneráveis

agências

de

meio

ambiente,

prejudicando, desta forma, a inclusão de considerações de ordem ecológica
no planejamento do desenvolvimento.
Em épocas de tensão econômica, a conservação do meio ambiente é
sempre relegada a um segundo plano.
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O relatório Nosso futuro comum alerta que o desafio básico para o
alcance do desenvolvimento sustentável é o seu caráter sistêmico. Estão
englobados: (i)- meio ambiente e desenvolvimento – aspectos que outrora
eram julgados isoladamente; (ii)- indústria e agricultura; e (iii)- igualmente os
países, na medida em que os efeitos das políticas e das ações nacionais
ultrapassam fronteiras. Não é possível que nações que ajam unilateralmente,
bem como que políticas e instituições independentes e fragmentadas lidem
eficazmente com estas questões inter-relacionadas. (CMMAD,1991).

“A proteção ambiental e o desenvolvimento
sustentável devem ser parte integrante das atribuições de
todas
as
agências
governamentais,
instituições
internacionais e grandes instituições do setor privado.
Todas devem ser responsáveis – e assumir tal
responsabilidade – pela garantia de que suas políticas,
programas e orçamentos estimulem e apóiem atividades
econômica e ecologicamente sustentáveis, a curto e longo
prazos.” (CMMAD,1991, p.349)

Nenhum

país,

continua

o

relatório,

pode

desenvolver-se

isoladamente. Por isso, a busca do desenvolvimento sustentável requer um
novo rumo para as relações internacionais. O crescimento sustentável, a longo
prazo, exigirá mudanças abrangentes para criar fluxos de comércio, capital e
tecnologia mais eqüitativos e mais adequados aos imperativos do meio
ambiente.
Para que os intercâmbios econômicos internacionais beneficiem a
todas as partes envolvidas, é preciso que sejam atendidas duas condições: (i)garantia de manutenção dos ecossistemas dos quais depende a economia
global e (ii)- eqüidade nos intercâmbios entre os parceiros econômicos.
Relações desiguais e baseadas em qualquer tipo de dominação não
constituem uma base sólida e duradoura para a interdependência. No caso de
muitos países em desenvolvimento, nenhuma dessas condições é atendida.
(CMMAD,1991).
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Por fim, o relatório Nosso futuro comum recomenda que:
“não pode haver um único esquema para o
desenvolvimento sustentável, já que os sistemas
econômicos e sociais diferem muito de país para país.
Cada nação terá de avaliar as implicações concretas de
suas políticas. Mas apesar dessa diferença, o
desenvolvimento sustentável deve ser encarado como um
objetivo de todo o mundo”. (CMMAD, 1991, p.44).
Embora a Comissão Brundtland lance as bases para a importância
de se considerar as especificidades locais na busca da sustentabilidade, é
somente com a CNUMAD – 92 que a noção do “local” ganha relevância.

C)- O CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO E SUSTENTÁVEL - DLIS

O Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável, como acima
declarado, adquire destaque a partir da Conferência das Nações Unidas sobre
o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio em 1992, quando foi
aprovada a Agenda 21, cujo Capítulo 28 trata da chamada Agenda 21 local. A
estratégia do DLIS é convergente com a da Agenda 21 local, que visa
promover o desenvolvimento sustentável por meio da participação de diversos
agentes – governamentais, sociais e empresariais – no planejamento e na
execução de ações integradas em localidades determinadas. (AGENDA 21,
1995).
Para BUARQUE (1999):
“Desenvolvimento local é um processo
endógeno registrado em pequenas unidades territoriais e
agrupamentos humanos capaz de promover o dinamismo
econômico e a melhoria da qualidade de vida da
população.” (BUARQUE, 1999, p.23)

Apesar de representar uma singular transformação nas bases
econômicas e na organização social em nível local, complementa BUARQUE
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(1999) - este desenvolvimento está inserido em uma realidade mais ampla e
complexa com a qual interage e da qual recebe influências e pressões positivas
e negativas.
Para FRANCO7 (1998):
“O desenvolvimento integrado e sustentável é
um modo de promover o desenvolvimento, que possibilita
o surgimento de comunidades mais sustentáveis, capazes
de suprir suas necessidades imediatas, descobrir ou
despertar suas vocações locais e desenvolver suas
potencialidades específicas, além de fomentar o
intercâmbio externo, aproveitando-se de suas vantagens
locais.” (FRANCO, 1998, p. 7)

Enquanto o integrado do DLIS refere-se à articulação de vários
fatores e das várias dimensões do desenvolvimento – humana, social,
econômica, ambiental, cultural, política e institucional, o local – que adquire a
conotação de alvo socioterritorial das ações - não é sinônimo de pequeno, nem
alude necessariamente à diminuição ou redução, podendo representar
diferentes cortes territoriais e aglomerados humanos, desde um bairro, um
povoado, um distrito ou um município, assim como microrregiões ecossociais
homogêneas (definidas a partir da combinação entre critérios humano-sociais e
critérios ambientais), e até consórcios intermunicipais. (FRANCO, 1998).
Uma outra referência - nem sempre explicitamente reconhecida - do
conceito de local presente no desenvolvimento local é a idéia de comunidade.
O desenvolvimento local privilegia as particularidades concretas de grupos
sociais específicos em detrimento da generalidade abstrata de uma sociedade
global. (FRANCO, 2000).
Mais do que isso, o local não é contraposto ao nacional ou ao
global, imaginando-se, por exemplo, que uma focalização no espaço municipal
ou regional dispensaria o papel das políticas nacionais concebidas e operadas
no âmbito da União. (FRANCO, 1998).

7

Coordenador do Instituto de Política, membro do colegiado de articulação do Fórum Nacional de Ação
da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida e do Conselho da Comunidade Solidária.
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O

desenvolvimento

local

é

um

modo

de

promover

o

desenvolvimento, dinamizando as potencialidades que podem ser identificadas
em unidades socioterritoriais delimitadas. Estas potencialidades representam
simultaneamente a diversidade e a vantagem comparativa. Se todos os locais
fossem iguais, não faria sentido o conceito de desenvolvimento local e, a rigor,
nem mesmo de local.
Enquanto a vantagem comparativa remete à idéia de competição, a
diversidade é a base para a cooperação. As duas dinâmicas – cooperativa e
competitiva – vão estar sempre presentes nos processos de desenvolvimento
local e esta é uma de suas principais características. A dinâmica cooperativa,
sem a qual não se efetiva um processo de desenvolvimento local, contribui
para a formação da comunidade. A dinâmica competitiva, por sua vez, insere a
localidade num processo de desenvolvimento cuja racionalidade é dada, em
parte, pelo mercado. No entanto, unidades competitivas podem ser constituídas
com base na cooperação e essa parece ser a condição para que atores locais
não sejam destruídos pela concorrência de atores que atuam em nível global.
Atores econômicos locais associados em rede podem ter uma inserção
competitiva no mercado internacional – o que jamais conseguiriam sem
exercitar a cooperação. (FRANCO, 2000).
O argumento básico a favor do DLIS é o de que na esfera local os
problemas são identificados com maior precisão, facilitando, assim, o encontro
da resposta mais adequada. O atendimento das necessidades da população e
o aproveitamento das potencialidades locais são facilitados em função da maior
proximidade com a comunidade. Além disso, garante-se maior continuidade
das ações graças ao controle social exercido pela sociedade. (FRANCO,
1998).
Neste sentido, o DLIS é uma poderosa proposta em termos políticos
- trata-se de conceito estratégico para a capacidade de reorganização social,
pois ainda que se reconheça que o local não é suficiente, ele é uma âncora
indispensável quanto mais os espaços se redefinem e as ações se relocalizam
(no global, no macrorregional, no local).
Há três elementos que podem tornar possível uma maior
proximidade das políticas em relação à população: (DOWBOR, 1998).
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as tecnologias – que possibilitam que a sociedade se organize
em redes articuladas e descentralizadas;
a urbanização – processo no qual a cidade se configura como
uma nova base de articulação social e onde o elemento público
está presente no cotidiano de todos;
a nova centralidade do social – inclusive como elemento
econômico (a saúde, a educação, a indústria de entretenimento
etc); a capilaridade torna-se necessária, o que acontece quando
a gestão está associada à população.

No que tange à estratégia para o alcance do DLIS, a capacitação
de agentes de desenvolvimento, tanto os externos como os da própria
localidade – governamentais, empresariais e da sociedade civil, voluntários ou
remunerados – é um dos seus principais eixos. A capacitação deve integrar os
aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais, extrapolando a simples
reprodução de habilidades específicas, mas como um processo dialógico,
criativo, participativo, crítico e como um elo entre o local e global.
O DLIS também exige uma base de informação desagregada, que
permita uma análise mais apurada da economia e da realidade local, bem
como indicadores locais de desenvolvimento, capazes de aferir os níveis de
qualidade de vida e de sustentabilidade alcançados nos diversos momentos do
processo.
Exemplos de informações necessárias para a realização de projetos
de DLIS são: dados sobre a população residente (densidade e taxa de
urbanização, fluxo migratório, estrutura de renda e consumo); aspectos físicos
e urbanos e disponibilidade de infra-estrutura; o mapeamento das atividades
econômicas (distribuição por zonas geográficas, principais setores de atividade,
porte das empresas, mão-de-obra permanente e temporária); impactos
ambientais etc. (FRANCO, 1998).
A descentralização, por sua vez, ao fortalecer os mecanismos de
gestão local, é instrumento essencial à proposta do DLIS. Espera-se com a
descentralização: reorganizar os serviços de maneira a torná-los mais próximos
das comunidades, estimular a inclusão dos setores marginalizados; estabelecer
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canais de participação; promover o controle dos atores locais na gestão da
esfera pública.
Como instrumento de desenvolvimento sustentável, a estratégia de
descentralização político-administrativa exige a distribuição de poder, a
promoção de autonomia, a divisão de responsabilidades e competências. A
descentralização permite uma melhor proximidade e conhecimento dos
problemas e uma maior facilidade de diálogo com os atores locais. Ela exige
transparência, informação e canais de participação para o envolvimento das
pessoas na definição de prioridades, na tomada de decisões e no compromisso
das comunidades com a gestão dos políticos locais. (JARA, 1998).
Exemplo de aplicação prática da estratégia do DLIS é o Programa
Comunidade Ativa, lançado pela Presidência da República no dia 02 de julho
de 1999. (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1999). Nem toda experiência local
de desenvolvimento, no entanto, pode ser considerada como experiência de
desenvolvimento local integrado e sustentável, para tanto, é necessário que se
efetive, nessas experiências, um conjunto mínimo de ações: (FRANCO, 2000).
capacitação para a gestão local;
criação de uma institucionalidade participativa (conselho, fórum,
agência

ou órgão similar – de caráter multissetorial

democrático,

encarregado

de

coordenar

o

processo

e
de

desenvolvimento na localidade);
diagnóstico e planejamento participativos;
construção negociada de uma agenda local de prioridades de
desenvolvimento;
fortalecimento da sociedade civil (apoio à construção de
organizações sem fins lucrativos, celebração de parcerias entre
os poderes constituídos e tais organizações, promoção do
voluntariado);
fomento ao empreendedorismo (por meio da capacitação, do
crédito e do aval para impulsionar e apoiar a criação de novos
negócios sustentáveis, inclusive com fins lucrativos);
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instalação de sistemas de monitoramento e de avaliação do
processo em curso.
Como pôde ficar claro pelas definições e considerações até agora
expostas, o conceito de desenvolvimento sustentável é bastante complexo e
multidisciplinar, o que o torna passível de diferentes enfoques e pontos de
vista.

D)- CLASSIFICAÇÕES E ENFOQUES EM TORNO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

GODARD (1997) e MAIMON (1993) apresentam as três principais
correntes teóricas voltadas para a análise do desenvolvimento econômico e
de suas conseqüências sobre o meio ambiente:
Neoclássicos: esta corrente caracteriza-se pela construção de modelos
para analisar as implicações lógicas de uma exigência de eqüidade entre
gerações nas trajetórias de crescimento máximo, os níveis de consumo
acessíveis a cada geração e as condições de transferência de custos de
uma geração a outra. Há teóricos, inclusive, que refutam a existência de
uma relação entre o crescimento e a degradação do meio ambiente.
Bioeconomia ou Economia ecológica: com um viés interdisciplinar,
desenvolve uma nova representação teórica da atividade econômica a partir
da confrontação com os novos conceitos e modelos desenvolvidos pelas
ciências da natureza (termodinâmica, ecologia, teoria dos sistemas autoorganizadores). Os representantes desta corrente, em especial na década
de 1980, abriram novas vias, como a análise ecoenergética, para completar
as avaliações monetárias.
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A economia ecológica pode ser definida como:
“...um novo campo transdisciplinar que
estabelece relações entre os ecossistemas e o sistema
econômico. O objetivo é de se fazer uma síntese entre as
ciências ligadas ao estudo da ‘casa da natureza’
(ecologia) e aquelas da ‘casa do homem’ (economia).”
(MAIMON, 1993, p.62).

Ecodesenvolvimento: surge no início dos anos 70, em particular sob a
égide do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Suas
estratégias estão baseadas no atendimento às necessidades fundamentais
(habitação, alimentação, educação, saúde etc) das populações menos
favorecidas, sobretudo nos países em desenvolvimento e na adaptação das
tecnologias e dos modos de vida às especificidades locais.

Já VIOLA e LEIS (1995), usando como critério a responsabilidade
pelo

alcance

da

sustentabilidade,

apresentam

uma

classificação

do

desenvolvimento sustentável em três categorias:
Estatista – considera que a qualidade ambiental é essencialmente um bem
público que deve ser resguardado por meio de uma intervenção normativa,
reguladora e promotora do Estado, combinando como igualmente
relevantes os princípios de eficiência alocativa e de eqüidade social. Este
enfoque preconiza o uso de mecanismos de comando e controle e de
mecanismos de mercado8, como licenças de poluição comercializáveis,
taxas de depleção de recursos naturais e tarifas.
Em consonância com o enfoque estatista, pode-se citar a posição de
WEAVER, ROCK e KUSTERER (1997), para os quais os governos têm
importantes papéis no processo de obtenção do desenvolvimento sustentável
por meio de: i)- sólidas políticas econômicas, ii)- políticas setoriais adequadas

8

Estes instrumentos de política serão apresentados no Subcapítulo 2.3. – que trata de políticas públicas.
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(agricultura, indústria, saúde, educação, planejamento familiar etc) e iii)garantia do bem-estar e da liberdade dos indivíduos.
Comunitário – considera que as organizações de base da sociedade –
grupos comunitários e ONG´s – têm um papel predominante na transição
para uma sociedade sustentável. Além de valorizar as possibilidades de
avanços em níveis local e regional, este enfoque desconfia do Estado e do
mercado como alocadores de recursos, e defende que ambos deveriam
preencher um papel subordinado ao poder da sociedade civil. Ao priorizar
claramente o princípio da eqüidade social em detrimento ao da eficiência
alocativa, o enfoque comunitário ganha um componente utopista, que o
aproxima em algumas dimensões de minorias revolucionárias.
Mercado – defende a idéia de que com a apropriação privada dos recursos
naturais e da qualidade ambiental e com a expansão dos consumidores
verdes, pode-se avançar eficientemente em direção a uma sociedade
sustentável. Este enfoque advoga que os mecanismos estatais reguladores
e a atuação educativa das ONG´s têm apenas uma posição subordinada
aos mecanismos de mercado. À diferença dos anteriores, o enfoque de
mercado considera como legítima a apropriação privada dos bens
ambientais e acredita que os produtores protegerão o meio ambiente se
isso for demandado pelos consumidores. Como não poderia deixar de ser, o
enfoque de mercado prioriza o princípio da eficiência alocativa em relação à
eqüidade social.

Uma outra classificação para a sustentabilidade é aquela que se
baseia em suas dimensões, conforme descrição abaixo: (GUIMARÃRES, 1995
e 2001).
Sustentabilidade ecológica: refere-se à base física do processo de
crescimento e objetiva a manutenção do estoque de recursos naturais
incorporados às atividades produtivas. No caso de recursos naturais
renováveis, a taxa de utilização deve ser equivalente à taxa de
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recomposição do recurso; já para os recursos naturais não-renováveis, a
taxa de utilização deve equivaler à taxa de substituição do recurso no
processo produtivo, pelo período de tempo previsto para o seu
esgotamento.
Sustentabilidade ambiental: diz respeito à manutenção da capacidade de
sustentação dos ecossistemas. Fazendo uma analogia ao raciocínio
anterior, ao ilustrar formas de operacionalização do conceito, surgem dois
critérios: a)- as taxas de emissão de dejetos como resultado da atividade
econômica devem equivaler às taxas de regeneração, que por sua vez, são
determinadas pela capacidade de recuperação do ecossistema b)reconversão industrial com ênfase na redução da entropia, isto é,
privilegiando a conservação de energia e das fontes renováveis.
No que diz respeito à Sustentabilidade ambiental, vale destacar a
importância de se fazer uso dos mecanismos de mercado, como é o caso de
taxas e tarifas que incorporem a custo privado os custos de preservação
ambiental,

bem

como

de

mecanismos

que

incorporem

o

princípio

9

contaminador-pagador.

Sustentabilidade social: visa à melhoria da qualidade de vida da
população. Atenção especial deve ser dada aos países com graves
problemas de desigualdade e de exclusão social, para os quais os critérios
básicos devem ser os da justiça redistributiva – no caso de bens e serviços
– e a universalização da cobertura – para as políticas globais de educação,
saúde, habitação e seguridade social. Outro aspecto enfatizado é o da
revitalização do poder local, o que implica a transferência efetiva de
recursos financeiros e de ativos produtivos.
Sustentabilidade cultural: postula a preservação da diversidade em seu
sentido mais amplo – a sociodiversidade, além da biodiversidade -, ou seja,
a manutenção do sistema de valores, práticas e símbolos de identidade que
permitem a reprodução do tecido social e garantem a integração nacional.

9

Tais instrumentos de política serão apresentados no Subcapítulo 2.3. que trata de Políticas Públicas.
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Sustentabilidade política: vinculada ao processo de construção da
cidadania, tem como objetivo garantir a incorporação plena dos indivíduos
ao processo de desenvolvimento. Esta sustentabilidade expressa-se em
dois níveis: a)- micro: democratização da sociedade, que supõe o
fortalecimento das organizações sociais e comunitárias, a redistribuição de
recursos e informações para grupos desfavorecidos e a sua capacitação
para a tomada de decisões e b)- macro: democratização do Estado, que
supõe a abertura do aparato estatal para o controle do cidadão, a
reatualização dos partidos políticos e dos processos eleitorais e a
incorporação do conceito de responsabilidade política na atividade pública.

SACHS (1994), afirma que o planejamento do desenvolvimento
precisa levar em conta, simultaneamente, além das dimensões ecológica,
social e cultural - também citadas por GUIMARÃES (1995 e 2001), as
dimensões econômica e espacial, como segue:
Sustentabilidade econômica: exige a alocação e o gerenciamento mais
eficiente dos recursos e um fluxo constante de investimentos públicos e
privados. Algumas questões cruciais a serem enfrentadas são: o elevado
ônus do serviço da dívida externa, as barreiras protecionistas dos países
desenvolvidos e o acesso limitado à ciência e tecnologia. A eficiência
econômica deve ser avaliada em termos macrossociais e não apenas sob o
critério da rentabilidade empresarial de caráter microeconômico.
Sustentabilidade espacial: deve ser dirigida para a obtenção de uma
configuração rural-urbana mais equilibrada e uma melhor distribuição
territorial dos assentamentos humanos e das atividades econômicas, com
algumas ênfases que se destacam: a)- redução da concentração excessiva
nas áreas metropolitanas, b)- criação de reservas naturais e de biosfera, a
fim

de

proteger

a

biodiversidade,

c)-

fomento

à

industrialização

descentralizada, acoplada à nova geração de tecnologias, d)- incentivo à
exploração agrícola por pequenos agricultores, notadamente pelo uso de
técnicas modernas, do crédito e do acesso a mercados.
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Um aspecto que chama a atenção na análise da sustentabilidade é o
seu caráter sistêmico e holístico. O termo sustentável remete à idéia daquilo
que se pode sustentar. Advindo das ciências naturais, diz respeito, do ponto de
vista ecológico, à tendência dos ecossistemas à estabilidade, ao equilíbrio
dinâmico

e

a

funcionarem

na

base

da

interdependência

e

da

complementaridade, reciclando matérias e energias. (GIANSANTI, 1998).
A proposta de desenvolvimento sustentável parte, de um lado, de
pressupostos éticos que sinalizam para uma revisão do modelo atual de
organização – insustentável – da economia e da sociedade, e de outro lado,
estrutura-se numa sólida base teórica, resultante da convergência das
modernas teorias científicas que estudam os sistemas complexos. Segundo
esta abordagem, tanto a natureza como a sociedade (incluindo o sistema
econômico) compõem sistemas complexos em equilíbrio dinâmico que
combinam uma tendência à desorganização e uma capacidade de autoorganização e de auto-regeneração. E como o desenvolvimento sustentável
envolve a relação entre a natureza e a sociedade, cada uma como um
subsistema de uma complexidade mais ampla, a base técnica e científica
repousa no processo permanente de desorganização e reorganização da
totalidade e de suas partes constitutivas. (BUARQUE, 1999)
A tendência à desorganização decorre do segundo princípio da
termodinâmica, de acordo com o qual a natureza – ou qualquer sistema físico
isolado ou fechado – está determinada por um processo de entropia ou perda
persistente de energia. (ODUM, 1980).
Entretanto, a natureza – como todo sistema complexo e aberto – tem
seus processos de recomposição e organização que compensam e neutralizam
a desorganização da matéria. De acordo com as novas teorias da biologia, “...
o universo vivo evolui da desordem para a ordem, em direção a estados de
complexidade sempre crescente.” (CAPRA, 1996, p.54). Na natureza, esta
característica é chamada de homeostase, expressando a propriedade dos
organismos vivos que lhes permite manter em estado de equilíbrio dinâmico.
Este enfoque teórico leva à necessidade de uma abordagem
sistêmica e, ao mesmo tempo, holística do desenvolvimento sustentável. As
relações entre a natureza e a sociedade, com a sua organização econômica e
política, devem ser percebidas como uma totalidade complexa formada de
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subsistemas integrados e interligados que estabelecem controles e restrições,
de cuja interação resulta o todo. O referencial de análise para o
desenvolvimento sustentável deve ser igualmente holístico porque requer uma
observação do comportamento da totalidade, que envolve interações
complexas entre os sistemas sociais, econômicos e ambientais. (BUARQUE,
1999).
Por fim, ainda no que diz respeito aos enfoques sob os quais se vê o
desenvolvimento sustentável, é essencial considerar a sua relação com o
conceito de “crescimento”.
Ao comentar a relação entre crescimento e desenvolvimento,
CAVALCANTI (1995) alerta para a tendência de, ao se falar em progresso,
igualar os dois conceitos. Isto é o que acontece quando propostas de
desenvolvimento são discutidas e quando se alude, como no Brasil, à
necessidade de “retomada do crescimento”. O crescimento, continua o autor, é
sempre apontado como a via para se combater a pobreza e a miséria. A
questão é que a pobreza também pode ser enfrentada por outros meios –
como a redistribuição de renda e o planejamento familiar.
O desenvolvimento apresenta uma conotação qualitativa que implica
melhoria de qualidade de vida – a qual envolve múltiplos aspectos de ordem
econômica, social, política, ambiental e cultural. Já o crescimento econômico,
comumente

confundido

com

a

noção

de

desenvolvimento,

reflete

principalmente o aumento da produção material de riqueza de um determinado
país. Embora o desenvolvimento se dê, em grande parte das vezes, com
crescimento econômico, esse crescimento pode ocorrer ao mesmo tempo em
que as condições de vida, de cidadania ou mesmo a qualidade do ambiente
estejam sendo deterioradas. Os critérios puramente quantitativos de medição
do crescimento econômico são, pois, insuficientes para avaliar a noção de
desenvolvimento presente no conceito de ‘desenvolvimento sustentável’.
(LOPES DE SOUZA, 1995).
A realidade empírica demonstra que a acumulação de riqueza, isto
é, o crescimento econômico, não é um requisito ou uma precondição para o
desenvolvimento do ser humano, pois o que determina tal desenvolvimento é o
uso feito por uma coletividade de sua riqueza, e não a riqueza em sim mesma.
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Números indicam que países com níveis equivalentes de riqueza econômica
apresentam níveis de bem-estar bastante distintos. Basta recordar que as
quatro décadas do pós-guerra revelaram um impressionante dinamismo da
economia mundial (inclusive, na América Latina), esta acumulação de riqueza,
no entanto, foi acompanhada do aumento da exclusão, das desigualdades
sociais e da deterioração ambiental. (GUIMARÃES, 2001).
Para SEN (2000), o desenvolvimento consiste na eliminação de
privações de liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades de as
pessoas exercerem a sua condição de agente. Sob este prisma, a expansão da
liberdade é vista como o principal fim e o principal meio do desenvolvimento.
Mais do que isto, o enfoque nas liberdades humanas contrasta com visões
mais restritas de desenvolvimento, como as que o identificam com o
crescimento do Produto Nacional Bruto (PNB), aumento de rendas pessoais,
industrialização, avanço tecnológico ou modernização social. O crescimento do
PNB ou das rendas individuais pode ser muito importante como um meio de
expandir as liberdades a serem desfrutadas pelos membros da sociedade.
Mas, com certeza, as liberdades dependem também de outros determinantes
como as condições sociais (por exemplo, os serviços de educação e de saúde)
e os direitos civis (por exemplo, o direito de participar de discussões públicas).
O desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de
privação de liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades
econômicas, negligência dos serviços públicos, preconceito, intolerância e
negação de liberdades políticas e civis por regimes autoritários. (SEN, 2000).
Percebe-se que o alcance do desenvolvimento não é tarefa simples;
para complicar ainda mais, o próprio conceito de desenvolvimento sustentável
guarda contradições em si.
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(II)- CRÍTICAS E ANTAGONISMOS EM TORNO DA SUSTENTABILIDADE
Esta parte está estruturada em três tópicos: o primeiro trata das
contradições intrínsecas ao conceito de desenvolvimento sustentável, enquanto
o segundo tópico alude ao seu caráter polissêmico, o terceiro tópico, por fim,
apresenta alguns paradoxos para o alcance da sustentabilidade.

A)- CONTRADIÇÕES EM TORNO DO CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Uma primeira crítica que se faz ao desenvolvimento sustentável é a
contradição intrínseca ao seu próprio conceito, já que qualquer melhoria
econômica, sob a égide do que o homem procura, significa acumulação de
capital e o esgotamento de alguma categoria de recursos não-renováveis –
como, por exemplo, os combustíveis fósseis.(CAVALCANTI, 1995).
Contrariando a afirmação acima, FOLADORI (2001) apresenta uma
visão bastante interessante e crítica ao colocar em xeque a contradição
comumente aceita entre limites físicos e desenvolvimento social, considerandoa equivocada:
“A sociedade humana nunca se defronta, em
seu conjunto, com limites físicos. Pelo contrário, a
sociedade humana, antes de deparar com limites naturais
ou físicos, está frente a frente com contradições sociais.”
(FOLADORI, 2001, p.18).

Em outras palavras, o autor questiona a redução da crise ambiental
a limites externos, argumentando que os problemas ambientais da sociedade
surgem como resultado de sua organização econômica e social e “que
qualquer problema aparentemente externo se apresenta, primeiro, como um
conflito no interior da sociedade.” (FOLADORI 2001, p.102).
O autor afirma que a questão central não é a de discutir se existem
ou não limites físicos, mas sim, avaliar se a velocidade de utilização dos
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recursos indica o seu previsível esgotamento no futuro. Os termos ‘velocidade’
e ‘utilização’ dão uma nova dimensão ao problema dos limites: (FOLADORI,
2001)
i)- O termo ‘utilização’ significa que um recurso pode ou não ser
utilizado, e esse caráter de ser ‘útil’ muda com o tempo. O petróleo, por
exemplo, começa a ser utilizado sistematicamente em meados do século XIX,
antes disso, apesar de existir, não era útil. Mais do que o problema da finitude
do petróleo, importa saber se o ser humano poderá substituir este recurso
antes que ele acabe. Igualmente relevante, pois, é a possibilidade de
substituição dos materiais utilizados.
ii)- O termo ‘velocidade’, por sua vez, remete ao ritmo de utilização
de um recurso, o qual, evidentemente, não depende dele próprio, mas sim, do
emprego que dele se faz pelo homem.
As

colocações

acima

mostram

que

os

limites

físicos

ao

desenvolvimento humano dizem respeito, antes de tudo, à maneira como se
produzem e se consomem os recursos, isto é, “aos ‘limites’ humanos acima
dos físicos.” (FOLADORI, 2001, p.120). O que parece claro, complementa
FOLADORI (2001), é que qualquer tipo de depredação ou poluição implica
vantagens para certos grupos, classes, países e desvantagens para outros, o
que ficou bem evidente na CNUMAD – 92, onde os países não chegaram a um
acordo para reduzir as emissões de dióxido de carbono, algo que, a princípio,
seria de interesse unânime da humanidade.
Uma outra crítica inerente ao conceito de desenvolvimento
sustentável é a seguinte: se uma atividade é sustentável, ela pode continuar
por tempo indeterminado. Entretanto, quando uma dada atividade é
classificada como sustentável, isso é feito com base nos conhecimentos
vigentes, não sendo possível garantir a sua sustentabilidade a longo prazo em
função da existência de muitos fatores desconhecidos ou imprevisíveis. A
sustentabilidade futura é, pois, limitada pela incerteza, ou seja, pela natureza
não-determinística dos fenômenos naturais e sociais. (LOPES DE SOUZA,
1995).
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FOLADORI (2001) também faz uma crítica quanto à noção de
‘problemas ambientais’. A delimitação da questão ambiental não é tarefa fácil –
trata-se de tema muito amplo com inúmeros elementos interconectados. Ao se
consultar a literatura existente, quase não há teorização acerca do que se
considere um problema ambiental; o que há, na verdade, é uma extensa lista
com os indicadores da crise ecológica do planeta, tais como: devastação das
matas; contaminação da água; contaminação de costas e mares; exploração
de mantos aqüíferos; erosão de solos; desertificação; perda de biodiversidade;
destruição da camada de ozônio; aquecimento global do planeta. A esses
indicadores, pode-se agregar a superpopulação e a pobreza.
Tais listas apresentam dois problemas metodológicos: i)- elas
podem não ter fim – basta desagregar cada uma das variáveis em outras mais
detalhadas, e assim, os problemas vão se multiplicando (por exemplo, a
contaminação da água pode ser a subterrânea, a de rios e córregos ou lagos,
de mares ou oceanos, potável ou não etc.) e ii)- não existe um elemento
aglutinador ou hierarquizador a partir do qual proceda o restante; dessa forma,
as ações políticas que devem ser geradas para combater os problemas tendem
a se diluir.
A indefinição de “problema ambiental” é acompanhada de uma
multiplicidade de conceitos do que seja desenvolvimento sustentável – o que
representa mais um desafio para o seu atingimento.

B)- O CARÁTER POLISSÊMICO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A favorável acolhida do Relatório Brundtland deu ao conceito de
desenvolvimento sustentável um reconhecimento que o ecodesenvolvimento
nunca teve, mas, por outro lado, outorgou-lhe um caráter polissêmico em
função

da

atração

simultânea

de

economistas,

planificadores

em

desenvolvimento, agências internacionais, acadêmicos, ambientalistas, ONG´s,
políticos e públicos em geral. Literaturas em torno do conceito de
desenvolvimento sustentável sugerem que o amplo espectro de suas
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significações tende a fortalecê-lo politicamente muitas vezes à custa do
enfraquecimento de seus conteúdos científicos. (VIOLA e LEIS, 1995)
O conceito de desenvolvimento sustentável vem sendo interpretado
das maneiras mais diversas, sempre dependendo dos interesses específicos
do usuário. Os problemas decorrentes deste conceito se devem ao grande
número de pontos de vista, ao alto nível de abstração e à falta de elementos
operacionais capazes de medir concretamente o grau de sustentabilidade de
um processo de desenvolvimento. (FENZL, 1997)
A construção do paradigma da sustentabilidade está em permanente
disputa, segundo as distintas visões de mundo, e pressupõe gigantescos
desafios. Um deles é a dificuldade de internalização pelos indivíduos do real
significado do desenvolvimento sustentável, apesar de esta temática estar
presente exaustivamente nas agendas e nos debates atuais. A falta de clareza
sobre esta questão dificulta a disputa quanto a concepções e atitudes, entre
diferentes setores da sociedade, apegados igualmente a distintas estratégias
quanto a projetos de desenvolvimento e suas respectivas dimensões – política,
social, econômica, científica, tecnológica, cultural, jurídica, educacional e
ambiental. (MARTINS; SOLER e SOARES, 2001).
A título de exemplo, vale citar o caso da Amazônia, onde há atores
que

comungam

visões

bastante

particulares

de

sustentabilidade:

(GUIMARÃES, 2001)
Empresário do setor madeireiro: ao defender a necessidade de um
“manejo sustentável” da floresta amazônica, pode estar se referindo à
substituição da cobertura natural por espécies homogêneas para garantir a
“sustentabilidade” dos índices de retorno do investimento feito em extração
de madeira.
Diretor de entidade preservacionista: pode defender veementemente a
proibição de qualquer tipo de exploração econômica e da presença humana
em áreas extensas de bosque primário para garantir a “sustentabilidade” da
biodiversidade natural.
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Dirigente sindical: pode estimular atividades de extração vegetal na
Amazônia para garantir a “sustentabilidade” socioeconômica de sua
comunidade.
Indigenista: pode argumentar sobre a importância da Amazônia para a
“sustentabilidade” cultural de práticas, valores e rituais que dão sentido e
identidade à diversidade de etnias indígenas.
Para tornar a situação ainda mais complicada, todos esses cenários
revelam

leituras

e

realidades

legítimas

quanto

ao

significado

da

sustentabilidade, fato que aumenta o desafio apresentado ao governo e à
sociedade para a tomada de decisões em favor da sustentabilidade.
Além de sue caráter polissêmico, a consolidação da sustentabilidade
enfrenta importantes contradições.

C)- OS PARADOXOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Os conceitos e as propostas de desenvolvimento sustentável
ganham destaque no mesmo momento em que se declara o triunfo da lógica
de mercado sobre o Estado e sobre o planejamento governamental.
Paradoxalmente, a sustentabilidade – a fim de garantir a manutenção do
estoque de recursos e a qualidade ambiental para a satisfação das
necessidades das gerações atuais e futuras – requer um mercado regulado e
um horizonte de longo prazo para as decisões públicas.
É bastante claro que variáveis como “gerações futuras” ou “longo
prazo” são estranhas ao mercado e não respondem à alocação ótima de
recursos no curto prazo. Além disso, elementos como o equilíbrio climático, a
biodiversidade ou a capacidade de recuperação do ecossistema transcendem a
ação do mercado.
Um outro paradoxo surge quando se tenta identificar quais são os
atores sociais promotores do desenvolvimento sustentado. Com certeza, não
são os mesmos que constituem a base social do estilo atual, e que têm, claro,
muito a perder e pouco a ganhar com a mudança.
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Um dos dilemas da sustentabilidade, pois, se resume à inexistência
de um ator cuja razão de ser social sejam os recursos naturais, fundamento ao
menos da sustentabilidade ecológica e ambiental do desenvolvimento. À
distinção dos fatores ‘capital’ e ‘trabalho’, cujos atores detêm a propriedade, os
recursos naturais e os processos ecológicos são, pelo menos em teoria,
públicos.
Por fim, se de um lado, existe unanimidade quanto à relevância do
alcance da sustentabilidade – não há dúvidas de que o estilo atual esgotou-se
e é insustentável - dos pontos de vista econômico, ambiental e de justiça social
- de outro lado, as medidas indispensáveis para a transformação das
instituições econômicas, sociais e políticas vigentes não são adotadas. Faz-se
uso da noção de sustentabilidade para introduzir o que equivaleria a uma
restrição ambiental no processo de acumulação capitalista, sem enfrentar os
processos institucionais e políticos que regulam a propriedade, o controle, o
acesso e uso dos recursos naturais. (GUIMARÃES, 1995 e 2001)
Não fica claro, portanto, como a proposta de desenvolvimento
sustentável pode ser implementada na prática, sem profundas mudanças, tanto
em nível local, como em nível mundial, nas relações de poder que se
estabelecem num modo de produção predominantemente capitalista e
assimétrico.

A construção, o fortalecimento e a disseminação do conceito de
desenvolvimento sustentável, em que pesem o seu caráter polissêmico e
antagônico, vão se dar de maneira contínua e crescente, sobretudo em alguns
eventos

considerados

neste

trabalho

como

problemática do desenvolvimento sustentável.

marcos

institucionais

da
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2.2.

ALGUNS

MARCOS

INSTITUCIONAIS

DA

PROBLEMÁTICA

DO

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Este subcapítulo está estruturado em duas partes. A primeira delas
volta-se para as referências internacionais sobre a questão do desenvolvimento
sustentável, subdividindo-se em quatro tópicos, a saber:
Conferência de Estocolmo (1972);
Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
(CMMAD) ou Comissão Brundtland (1987);
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (CNUMAD) ou Cúpula da Terra (1987) e
Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável ou
Cúpula de Johannesburgo (2002).
Na

exposição

de

cada

uma

dessas

conferências,

serão

apresentados: o contexto de seu acontecimento, objetivos propostos,
documentos

produzidos,

decorrências

para

os

países

signatários,

vulnerabilidades e críticas.
A segunda parte deste subcapítulo dedica-se à apresentação de
referências nacionais relativas ao tema do desenvolvimento sustentável e
subdivide-se em três tópicos:
A construção da Agenda 21 brasileira
O

Projeto

Áridas

-

Nordeste:

uma

estratégia

de

desenvolvimento sustentável e
O Plano de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do
Norte. (P.D.S./R.N.)
Em cada um desses itens, serão igualmente mencionados: o
contexto de sua publicação, objetivos, documentos produzidos, decorrências e
críticas.
A escolha do ‘Projeto Áridas’ e do ‘P.D.S./R.N.’ como referências
nacionais da problemática do desenvolvimento sustentável deu-se em função
do objeto de estudo desta tese. Na apresentação destes últimos dois tópicos,
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serão exibidos, além das características dos projetos em si, dados
socioeconômicos da Região Nordeste e do Estado do Rio Grande do Norte,
respectivamente.
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2.2.1. REFERÊNCIAS INTERNACIONAIS

(I)- CONFERÊNCIA DE ESTOCOLMO, 1972
Face às inúmeras conseqüências deletérias sobre o meio ambiente
causadas pelo surto de desenvolvimento acelerado em alguns países no pósguerra, fez-se premente encontrar novos instrumentos de intervenção capazes
de alcançar o espaço internacional. Em 1969, o governo da Suécia propôs à
ONU a realização de uma conferência internacional para tratar destes
problemas. A proposta foi aceita e em 1972 foi realizada, em Estocolmo, a
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. Esta
Conferência e as reuniões preparatórias que a antecederam firmaram as bases
para o entendimento a respeito das relações entre o ambiente e o
desenvolvimento.
O que se verificou na Conferência de Estocolmo, no entanto, foi a
explicitação de conflitos entre os países desenvolvidos e os não desenvolvidos.
Os primeiros preocupados com a poluição industrial, a escassez de recursos
energéticos, a decadência de suas cidades e outros problemas decorrentes
dos seus processos de desenvolvimento; os segundos, com a pobreza e a
possibilidade de se desenvolverem nos moldes que se conheciam até então. A
maior poluição é a pobreza, foi a mensagem de Indira Gandhi, PrimeiraMinistra da Índia, no plenário da Conferência de Estocolmo. (BARBIERI, 1997).
O governo brasileiro, neste evento, foi o principal organizador do
bloco dos países em desenvolvimento que tinham uma posição de resistência
ao reconhecimento da importância da problemática ambiental (sob o
argumento de que a principal poluição era a miséria). A esta postura
correspondia uma política interna complacente com a atração para o Brasil de
indústrias poluentes. (GUIMARÃES apud VIOLA e LEIS, 1995).
Apesar das divergências e da complexidade das questões em
debate, a Conferência de Estocolmo representou um avanço nas negociações
entre países e pode-se dizer que ela constitui um marco fundamental na
evolução para a terceira etapa de percepção da problemática ambiental -

73

aquela que vê a degradação do meio ambiente em âmbito mundial e como
decorrência do tipo de desenvolvimento praticado pelos países. O seu lema Uma Terra Só - enfatiza a urgente necessidade de se criarem novos
instrumentos para tratar de problemas de caráter planetário.
É sob esta perspectiva, que foi criado, no âmbito da ONU, o
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Também em
1974, a Assembléia Geral da ONU adotou uma Declaração sobre o
estabelecimento de uma nova ordem econômica mundial baseada na
eqüidade, autodeterminação, interdependência, interesse comum e cooperação
entre os estados-membros. (BARBIERI, 1997)
Outras duas conferências internacionais geraram documentos
representativos de uma nova perspectiva sobre a questão do desenvolvimento,
dentre os quais, destacam-se: a declaração de Cocoyok e o relatório final da
fundação Dag-Hammarskjöld.
A declaração de Cocoyok - resultado de uma reunião entre a
Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento
(UNCTAD) e o PNUMA (1974) destaca as seguintes hipóteses: a)- a pobreza
gera o desequilíbrio demográfico; b)- a destruição ambiental na África, Ásia e
América Latina é também resultado da pobreza que leva a população carente à
superutilização do solo e dos recursos vegetais; c)- os países industrializados
contribuem para os problemas do subdesenvolvimento em função do seu
exagerado nível de consumo. (BRÜSEKE, 1996)
As posições de Cocoyok foram aprofundadas num relatório final da
fundação Dag-Hammarskjöld com a participação de pesquisadores e políticos
de 48 países, em 1975. Este relatório aponta para a problemática do abuso do
poder e sua interligação com a degradação ecológica – mostra que o sistema
colonial concentrou os solos mais aptos para a agricultura na mão de uma
minoria social e dos colonizadores europeus, fazendo com que grandes
massas da população original fossem expulsas e marginalizadas, forçadas a
usar solos menos apropriados.
Ambos os documentos têm pontos em comum: (i)- a crença em um
desenvolvimento que partisse da mobilização de forças autóctones (selfreliance); (ii)- a exigência de mudanças nas estruturas de propriedade do
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campo e (iii)- crítica à omissão dos governos dos países industrializados e dos
cientistas e políticos conservadores. (BRÜSEKE, 1996)

(II)- COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO – CMMAD -,
1987
A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento –
CMMAD - foi criada em 1983 por decisão da ONU. Os presidentes desta
comissão foram Gro. Harlem Brundtland e Mansour Khalid, daí o fato de ela
também ser conhecida como Comissão Brundtland. A CMMAD parte de uma
visão complexa das causas dos problemas socioeconômicos e ecológicos da
sociedade global - sublinha a interligação entre economia, tecnologia,
sociedade e política e chama a atenção para uma nova postura ética,
caracterizada pela responsabilidade inter-gerações e entre os membros
contemporâneos da sociedade atual. (BRÜSEKE, 1995)
A Comissão Brundtland encerrou seus trabalhos em 1987 e o seu
relatório final denominado “Nosso futuro comum” apresenta o conceito e os
princípios do desenvolvimento sustentável.10
Em comparação com as discussões dos anos setenta (Estocolmo,
Cocoyok e Dag-Hammarskjöld), o relatório da comissão Brundtland mostra um
elevado grau de realismo e mantém sempre um tom diplomático (tendo
diminuído, em relação aos documentos anteriores, as críticas à sociedade
industrial) - sendo esta provavelmente, sob o custo do enfraquecimento dos
seus conteúdos científicos, uma das causas de sua grande aceitação depois de
publicado. (BRÜSEKE, 1996)

10

O conteúdo do relatório “Nosso Futuro Comum” já foi apresentado na Seção 2.1.3. que discute o
conceito de desenvolvimento sustentável.
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(III)-

CONFERÊNCIA

DAS

NAÇÕES

UNIDAS

SOBRE

MEIO

AMBIENTE

E

DESENVOLVIMENTO – CNUMAD -, 1992
Representantes de 178 países, incluindo cerca de 100 Chefes de
Estado, estiveram presentes na Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento - CNUMAD ou ‘Cúpula da Terra’, no Rio de
Janeiro, em 1992.
Simultaneamente

a

este

evento

oficial

de

caráter

intergovernamental, realizou-se o Fórum Global das ONG’s, também
denominado ‘Compromissos para o Futuro’, reunindo cerca de 4000
entidades da sociedade civil do mundo todo, um evento sem precedentes até
então, quer pelo número de entidades e pessoas envolvidas, quer pelos seus
resultados: as ONG’s aprovaram um documento próprio – Carta da Terra –
bastante enfático em relação aos problemas ambientais, às iniqüidades sociais
e às necessidades de grupos mais vulneráveis.
A estes dois eventos – Cúpula da Terra e Fórum Global das ONG’s se denomina popularmente de Eco-92 ou Rio-92.
Na CNUMAD, foram aprovados cinco documentos básicos, a saber:
a Declaração do Rio, com 27 princípios sobre obrigações ambientais e
questões de desenvolvimento; a Agenda 21; a Convenção sobre Alterações
Climáticas; a Convenção sobre Biodiversidade e a Declaração sobre Florestas:
(BARBIERI, 1997; GIANSANTI, 1998).
(i)- Agenda 21
A Agenda 21, transformada em Programa 21 pela ONU, é um plano
de ação para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Ela é uma
espécie de consolidação de diversos relatórios, tratados, protocolos e outros
documentos elaborados durante décadas na esfera da ONU.
Trata-se de um documento longo, mais de 800 folhas, dividido em 4
seções, 40 capítulos, com a seguinte estrutura: Preâmbulo, Seção I dimensões sociais do desenvolvimento sustentável (padrão de consumo,
população, saúde etc); Seção II - dimensões ambientais (atmosfera, oceanos,
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biodiversidade etc); Seção III - principais grupos sociais (mulheres, jovens,
populações indígenas etc); Seção IV - meios para implantar os programas e
atividades recomendadas nas seções anteriores.
Vale lembrar que a Agenda é uma espécie de manual para orientar
as nações e as suas comunidades nos seus processos de transição para uma
nova concepção de sociedade. Ela não é um tratado ou convenção capaz de
impor vínculos obrigatórios aos Estados; na realidade é um plano de intenções
não mandatório cuja implantação depende da vontade política dos governantes
e da mobilização da sociedade.
Um dos seus grandes méritos é o de ser um documento capaz de
ser entendido e aplicado nas esferas locais, sem perder de vista a sua
dimensão global. A Agenda 21, ao instrumentalizar o ideal de pensar
globalmente e agir localmente, consagra, em termos internacionais, a
importância das comunidades e do poder local; a representatividade das
ONG’s e a necessidade de uma visão pluralista em matéria de meios e
recursos. A fim de implantar os seus programas e as suas recomendações, é
necessário desdobrar a Agenda 21 em agendas nacionais, regionais e locais.
(ii)- Convenção sobre Biodiversidade
Esta Convenção – cujo objetivo é o de garantir a proteção e o uso
racional dos recursos genéticos do planeta - defende o direito soberano dos
países sobre seus recursos biológicos e o direito ao acesso e à participação
em pesquisas de outros países sobre estes mesmos recursos. Recomenda
ainda a transferência de tecnologias de conservação da biodiversidade e
distribuição dos lucros provenientes dos resultados das pesquisas entre os
países e comunidades fornecedores de biodiversidade e os que desenvolveram
os projetos.
(iii)- Convenção sobre Alterações Climáticas
Esta Convenção – que deveria lançar as bases para a mudança da
matriz energética mundial - tem como objetivo a limitação da emissão de gases
causadores do efeito estufa, em particular o dióxido de carbono (CO2). O seu
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texto responsabiliza os países desenvolvidos pela maior parte das emissões,
recomendando a essas nações esforços no combate às mudanças climáticas.
(iv)- Declaração sobre as Florestas
O que, de início, deveria ser uma convenção sobre manejo
sustentado – técnicas de conservação e exploração não predatórias das
florestas – acabou, a fim de conciliar interesses divergentes, sendo proclamado
apenas como um princípio genérico de que as florestas são fundamentais para
as comunidades locais e para o ambiente global.
Países em desenvolvimento com grandes florestas – Brasil, Índia,
Nigéria, Quênia, Congo e Malásia – apoiaram-se nos princípios do direito
internacional que reconhece a soberania dos países em explorar os recursos
localizados dentro dos seus territórios. Esse princípio passou a fazer parte da
Declaração, vencendo a proposta dos países desenvolvidos que defendiam
princípios que ressaltassem os aspectos globais das florestas, principalmente
como fixadoras de carbono.
A despeito destas publicações, a CNUMAD – que deveria ter sido o
cenário

para

os

acordos

básicos

sobre

a

mudança

de

estilo

de

desenvolvimento dos países – é passível de severas críticas. (GUIMARÃES,
1995; GIANSANTI, 1998; WORLDWATCH INSTITUTE REPORT, 1993).
A Convenção sobre Biodiversidade teve vários problemas, o
principal deles foi o fato de os Estados Unidos – país que detém a maior
indústria de biotecnologia no mundo – não terem concordado com as formas de
financiamento e proteção dos processos biotecnológicos; os laboratórios norteamericanos expressaram o desejo de ter livre acesso aos recursos e direito de
propriedade intelectual sobre as substâncias.
Além disso, apesar de recomendar medidas concretas para garantir
que os países do Sul, “produtores” de biodiversidade, compartam os benefícios
científicos, tecnológicos e econômicos de sua exploração com os países
“consumidores” do Norte, esta Convenção ainda apresenta atenuantes
(qualificativos) em demasia do tipo “sempre que isto seja possível ou
adequado”, o que enfraquece o texto original.

78

A Convenção sobre Alterações Climáticas foi marcada por
inúmeras controvérsias quanto a prazos e metas concretas para a redução da
emissão de gases causadores do efeito estufa. Os Estados Unidos,
acompanhados dos países árabes produtores de petróleo, alegaram que os
conhecimentos científicos disponíveis sobre o efeito estufa eram insuficientes
para justificar a “desordem mundial”. Chegaram a propor a adoção de metas
voluntárias, deixando ao arbítrio de cada país o controle das emissões. Ao
pressionarem em favor da eliminação das metas e dos cronogramas para a
eliminação do CO2, os Estados Unidos acabaram por relegar esta Convenção
a uma mera declaração de boas intenções.
A Declaração sobre Florestas, devido a divergências entre os
países, acabou reduzida a um compromisso político sem obrigações jurídicas,
configurando-se numa simples declaração de princípios; de seu texto foram
excluídos os mecanismos de compensação aos países em desenvolvimento
pela preservação de suas florestas tropicais.
A solução da dívida externa, bem como a dívida ecológica do
Norte para com o Sul ganharam destaque pela sua ausência. As empresas
trasnacionais, em que pesem a sua intensiva participação no comércio
mundial e a sua responsabilidade na desordem ecológica mundial, lograram
sair incólumes do Rio.
Em suma, o que se viu foi o predomínio de propostas de
transformações cosméticas, que tendem a “enverdecer” o estilo atual, sem de
fato propiciar as efetivas mudanças com as quais os governos representados
no Rio haviam se comprometido.
Em 1997, foram realizadas, também no Rio de Janeiro, reuniões
entre representantes de vários governos e da sociedade civil para fazer um
balanço do que havia sido feito desde a Rio-92. O evento, intitulado Rio + 5,
concluiu que houve uma estagnação quanto ao efetivo controle de impactos
ambientais e a adoção de práticas de uso sustentável dos recursos naturais.
Um exemplo concreto disso foi a resistência de países ricos e em fase de
industrialização em diminuir a emissão de gases poluentes. (GIANSANTI,
1998).
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Não obstante todas estas restrições e críticas, a CNUMAD teve o
mérito de alertar para os perigos que o atual modelo de desenvolvimento
econômico significa. A inter-relação entre o desenvolvimento socioeconômico e
as transformações do meio ambiente, durante décadas ignorada, entrou no
discurso oficial da maioria dos governos do mundo. (BRÜSEKE, 1996).

(IV)- CÚPULA MUNDIAL SOBRE DESENV. SUSTENTÁVEL – RIO +10
A Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, também
denominada de Rio +10, foi realizada em Johannesburgo, na África do Sul, em
agosto de 2002. Seu intuito foi o de fazer um balanço de uma década de
iniciativas para preservar o ambiente do planeta e melhorar a qualidade de vida
de seus habitantes, além de redefinir os rumos para o alcance do
desenvolvimento sustentável.
Prevista inicialmente para ser uma conferência que definisse meios,
prazos e metas para a implementação dos planos de sustentabilidade
estabelecidos na Eco-92, a Rio+10 acabou se transformando numa cúpula de
salvamento da reunião do Rio. Em maio, na Indonésia, uma reunião
preparatória - que deveria ter definido planos de ação - acabou em desastre,
quando os países ricos, liderados pelos E.U.A., quiseram rever os
compromissos de 1992. O simples fato de não ter havido retrocesso nesses
princípios foi comemorado como um avanço por países como o Brasil.
(ANGELO, 2002b).
Johannesburgo foi marcado por um contexto de crise globalizada,
em que os grandes consumidores de recursos naturais estavam mais
preocupados com as próprias economias e segurança. A crise econômica
global sugere tempos difíceis para investimentos em países pobres. O
momento geopolítico também é desfavorável: depois do 11 de setembro, os
E.U.A. vêm adotando uma postura cada vez mais isolacionista, que tende a
solapar iniciativas multilaterais como as que seriam necessárias para
implementar programas ambientais de maior envergadura.
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A Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável terminou sem
nenhum grande plano para salvar o planeta e por acordos tidos pelas ONG’s
como vergonhosos.
Na questão da energia - um dos principais pontos de impasse da
Cúpula - os E.U.A., maiores consumidores de petróleo e derivados do planeta,
aliaram-se a alguns países árabes para derrotar iniciativas do Brasil e da União
Européia, que queriam metas para ampliar a participação das fontes
renováveis na matriz global.
A maior potência mundial ainda foi acusada de tentar retroceder em
compromissos assinados durante a ECO-92 (como a destinação de 0,7% do
PIB para ajuda oficial ao desenvolvimento) e em princípios como o das
responsabilidades comuns, mas diferenciadas – segundo o qual o ônus da
proteção ambiental deve recair mais sobre os países ricos. Também foi
acusada de tentar submeter acordos ambientais multilaterais às regras da
Organização Mundial do Comércio (OMC). (ANGELO, 2002a).
O texto de Johannesburgo tem poucos compromissos concretos.
Das suas cinco prioridades – água e saneamento; energia; saúde;
agricultura e biodiversidade – os alvos e as datas só foram garantidos
quanto ao saneamento – meta de reduzir pela metade o número de pessoas
sem acesso a este serviço até 2015 – e quanto à biodiversidade – com metas
para reduzir extinções e recuperar estoques de peixe.
No capítulo sobre energia, por exemplo, fala-se genericamente em,
“com senso de urgência, aumentar substancialmente a fatia mundial de
energias renováveis”. No de clima, em “instar os países que ainda não o
fizeram a ratificar o Protocolo de Kyoto”. (ANGELO, 2002a).
Apesar dos resultados frustrantes, deve-se considerar como
auspicioso o fato de a Rio+10 ter despertado tamanho interesse internacional.
Também são positivos os avanços obtidos ao longo da última década no
conhecimento científico de problemas ambientais. Hoje, ao menos, já se tem
certeza de que é preciso cuidar melhor do planeta, o que não era evidente há
mais de dez anos atrás.
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2.2.2. REFERÊNCIAS NACIONAIS

(I)- A CONSTRUÇÃO DA AGENDA 21 BRASILEIRA
A partir da aprovação da Agenda 21, na Rio 92, os governos
signatários comprometeram-se a elaborar as suas Agendas nacionais e a criar,
para esse efeito, Conselhos Nacionais de Desenvolvimento Sustentável com a
participação da sociedade. Em 1997, o governo brasileiro cria, por meio de
decreto e no âmbito da Câmara de Políticas dos Recursos Naturais da
Presidência da República - a Comissão de Políticas de Desenvolvimento
Sustentável e da Agenda 21 nacional (CPDSA21) – cuja finalidade é a de
propor políticas e estratégias de desenvolvimento sustentável e coordenar a
elaboração e implementação da Agenda 21 Brasileira. A CPDSA21 é composta
por representantes da academia, da sociedade civil e do setor privado; ficando
a preparação da Agenda 21 sob a responsabilidade executiva do Ministério do
Meio Ambiente. (LEROY. 2000)
As agendas nacionais não replicam simplesmente os quarenta
temas da Agenda 21 Global. Uma revisão daquelas já elaboradas mostra que
os países selecionaram conjuntos de temas que melhor reflitam suas
problemáticas econômicas e socioambientais.
A

Agenda

21

Brasileira

concentra-se

em

pontos

críticos,

vulnerabilidades e potencialidades sobre os temas abaixo relacionados,
procurando retratar a especificidade do desafio brasileiro: (M.M.A., 2001).
Cidades Sustentáveis: gestão urbana (normas de respeito ao meio
ambiente, ordenamento do solo urbano, violência, segurança e cidadania);
planejamento e orçamento participativos; ações recomendadas para
atender às carências em habitação; saneamento e transporte urbano;
migração campo-cidade; impactos das novas tecnologias na indústria e nos
serviços.
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Agricultura Sustentável: agricultura intensiva e expansão da fronteira
agrícola; conservação dos solos e emprego de nutrientes químicos e
defensivos; irrigação; assentamentos rurais; fontes energéticas; saúde e
educação no campo; agricultura familiar; reforma agrária e extensão rural.
Infra-estrutura e Integração Regional: transporte, telecomunicações e
energia/energia renovável; vantagens econômicas regionais; mudanças nas
políticas e no planejamento regional; descentralização da gestão e da
execução dos serviços públicos; experiências de agendas locais realizadas:
de âmbito regional, estadual, municipal e comunitárias.
Gestão de Recursos Naturais: solos; águas; florestas (manejo sustentável
e conservação); biodiversidade (biotecnologia, bioproteção e conservação);
fauna (caça e comércio ilegal); recuperação e proteção de ecossistemas
degradados; controle da poluição ambiental; extrativismo.
Redução das Desigualdades Sociais: formas de combate à pobreza;
sistema educacional e formação profissional; emprego e mercado de
trabalho; redução das disparidades na distribuição de renda; direitos
humanos (indígenas, crianças, adolescentes, negros e deficientes); difusão
de instrumentos distributivos ancorados em parâmetros ambientais (ex.:
ICMS ecológico).
Desenvolvimento Científico e Tecnológico: distribuição, magnitude e uso
dos recursos naturais; capacitação de profissionais para a geração de
novos modelos de gestão ambiental e tecnologias apropriadas ao
desenvolvimento

sustentável;

pesquisa

científica

e

tecnológica

governamental e privada; novos métodos de gestão pública e privada.
A Agenda 21 Brasileira, por sua vez, deve ser entendida como o
primeiro passo de um longo processo, cujo corolário são as Agendas Locais.
Na prática, porém, ainda são poucos os municípios brasileiros que iniciaram a
elaboração de suas Agendas 21 Locais; a título de exemplo, pode-se citar os
municípios que participam do Programa Comunidade Ativa, cuja metodologia
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está estritamente relacionada aos princípios da Agenda 21 Global e da
Brasileira. (M.M.A., 2001).

(II)- PROJETO ÁRIDAS
Antes de introduzir o Projeto Áridas, serão apresentados alguns
indicadores socioeconômicos da Região Nordeste e será feita uma breve
retrospectiva das políticas de desenvolvimento aplicadas nesta Região.
A região Nordeste do Brasil, embora tenha, nas duas últimas
décadas, apresentado consideráveis taxas de crescimento e significativa
melhoria nas condições de vida e de bem-estar da população, ainda padece de
sérias vulnerabilidades, sobretudo quando comparada à média nacional,
conforme pode ser atestado em alguns indicadores abaixo dispostos:
Segundo dados do Censo 2000 do IBGE, coletados de 01º de
agosto a 30 de novembro de 2000, em todo o território brasileiro: (GOIS, 2002)
O maior percentual de indivíduos ganhando até um salário
mínimo está concentrado no Nordeste – 48% contra uma
média nacional de 25,3%.
O menor percentual de indivíduos ganhando de 10 a 20
salários mínimos está concentrado no Nordeste – 2,6% contra
uma média nacional de 5%.
O menor percentual de indivíduos ganhando mais de 20
salários mínimos está concentrado no Nordeste – 1,3% contra
uma média nacional de 2,7%.
No Nordeste, o percentual de pessoas pobres com acesso a
serviços de saneamento é de 21,6%, enquanto que no
Sudeste, o mesmo grupo social apresenta uma porcentagem
de 55,8% de pessoas com acesso aos serviços adequados de
saneamento.
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Segundo o ‘Novo Atlas do Desenvolvimento Humano Municipal’,
2000’, projeto do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), da
Fundação João Pinheiro e do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), com o apoio do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE): (CIELICI DIAS, 2002).
Enquanto

96

das

100

localidades

com

Índice

de

Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M)11 mais alto do
país estão nas regiões Sul e Sudeste, as 100 localidades com
IDH-M mais baixo do país estão nas regiões Norte e
Nordeste.
Dentre as 27 posições ocupadas pelos Estados e Distrito
Federal no ranking do IDH-M-2000, as 10 últimas posições
(com exceção do Acre) são ocupadas pelos Estados
nordestinos.
Vale ressaltar os casos: (i)- do Ceará – que subiu 4 posições
em comparação com 1991 (de 0,597 para 0,699, +0,102) e
(ii)- de Alagoas, que apesar dos avanços (de 0,535 para
0,633, +0,098) permaneceu na última posição do ranking.
Mantido o atual ritmo de desenvolvimento social, Alagoas –
que tem o pior índice – demoraria 23 anos para alcançar o
Distrito Federal – que tem o melhor IDH-M desde 1991.

O Nordeste tem sido objeto de políticas de desenvolvimento
econômico desde a década de 1950. A criação do Banco do Nordeste do Brasil
– BNB, em 1952, e da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste SUDENE, em 1959, foram respostas às grandes secas de 1951-53 e 1958.
A criação da SUDENE tem por base o documento ‘Uma política para
o Desenvolvimento do Nordeste’, também conhecido como GTDN, cujas linhas
de ação deveriam ser implementadas no contexto de Planos Diretores do
Desenvolvimento
11

do

Nordeste,

aprovados

pelo

Congresso

Nacional,

O conceito e o cálculo do IDH-M serão apresentados no Subcapítulo 2.3. que trata de Políticas
Públicas.
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articulando todos os investimentos governamentais da região. Embora a
política

colocasse

ênfase

na

industrialização,

reconhecia-se

que

o

desenvolvimento não seria alcançado sem uma grande transformação no setor
agrícola.
Em 1975, uma nova estratégia foi implementada para a introdução
do desenvolvimento integrado e orientado para o combate à pobreza rural no
Nordeste. O primeiro grande programa desta linha foi o Polonordeste. Já no
início da década de 80, foi realizado um novo esforço de avaliação das políticas
de desenvolvimento, conhecido como Projeto Nordeste. Este propunha uma
estratégia de desenvolvimento rural para pequenos produtores baseada num
programa integrado - o Programa de Apoio ao Pequeno Produtor (PAPP) criado em 1984 e voltado exclusivamente para a produção agrícola,
complementado por outros programas setoriais. (MAGALHÃES, NETO e
PANAGIDES, 1994).
Viabilizado por meio de aportes orçamentários do Governo Federal e
de empréstimo do Banco Mundial, a descentralização da execução era
característica da estratégia do PAPP – entendia-se que a integração entre a
Sudene, como coordenadora e os Governos Estaduais, como executores,
deveria ser reforçada, além de aperfeiçoada a capacidade institucional dos
diversos integrantes.
Embora seja considerado até agora, o mais abrangente e o mais
planejado de todos os programas de desenvolvimento para a região, a
execução do PAPP vem encontrando dificuldades, tanto de natureza
institucional, como de suprimento de recursos, em função das inúmeras
reformas processadas na administração do Governo Federal nos últimos anos.
(MATOS, 1994)
É neste contexto que se coloca o Projeto Áridas - iniciativa
resultante do esforço conjunto dos Governos Federal, Estaduais e de entidades
não-governamentais, comprometidos com os objetivos do desenvolvimento
sustentável no Nordeste brasileiro.
Publicado em 1995, o documento do Áridas contou com o apoio
financeiro de entidades federais e dos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio
Grande do Norte, Paraíba, `Pernambuco, Sergipe e Bahia, por meio de
recursos do segmento de Estudos do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor
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– PAPP, oriundos do financiamento do Banco Mundial ao Governo Federal.
Nenhuma referência é feita ao Estado de Alagoas.
Sob a coordenação geral da Secretaria de Planejamento da
Presidência da República, um amplo esquema de consulta com a sociedade –
técnicos do Governo Federal e dos Estados da região; acadêmicos;
especialistas; lideranças de trabalhadores e de empresários e representantes
de diversos segmentos da sociedade organizada - foi utilizado em todo o
processo.
Até o advento do Áridas, no Brasil, nenhuma metodologia tinha sido
desenvolvida para traduzir, em termos do planejamento real, o conceito do
desenvolvimento sustentável em uma estratégia operacional. Sua primeira
tarefa foi, portanto, a de trazer a idéia de sustentabilidade para o nível do
instrumental de planejamento. Cabe salientar, no entanto, que o Projeto Áridas
não tem poder para impor, nem tampouco controlar a execução dos Planos
Estaduais de Desenvolvimento Sustentável. Sua função é a de orientar e
prestar assessoria técnica à elaboração dos mesmos. (PROJETO ÁRIDAS,
1995).
Os principais elementos que norteiam a estratégia do Projeto Áridas
compreendem: (PROJETO ÁRIDAS, 1995)
A preocupação com a sustentabilidade do desenvolvimento,
que incorpora não somente a questão ambiental, mas também as
dimensões econômica, social e política.
A visão de longo prazo, que vai diferenciar as prioridades
imediatas daquelas futuras, com o propósito de superar definitivamente os
problemas presentes, no Nordeste, como por exemplo, altos índices de
analfabetismo e de mortalidade infantil, baixa qualificação da mão-de-obra.
A diretriz de descentralização e participação da sociedade, o
que exige a reciclagem do papel do Governo e a definição de mecanismos
de participação social em todos os níveis. O desenvolvimento regional
passa a ser responsabilidade compartilhada entre os diversos componentes
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da Federação. O Estado deve ser o grande alavancador e viabilizador das
iniciativas da sociedade, tanto do setor privado como das comunidades.
A estratégia de desenvolvimento sustentável elaborada pelo Projeto
Áridas não acarretou desdobramentos operacionais com a implantação das
suas prioridades, políticas e programas – essa não era, todavia, a ambição do
projeto, que pretendia, sobretudo, contribuir para a formulação e difusão de um
novo paradigma de desenvolvimento capaz de influenciar as decisões do
governo e a postura da sociedade. De qualquer forma, o Áridas poderia ter
gerado implicações mais relevantes sobre o desenvolvimento regional se
tivesse sido incorporado pelas instituições de planejamento do país, em
particular pelo Ministério do Planejamento. A mudança do governo federal e
dos governos estaduais após a sua conclusão e a conseqüente saída de seus
principais patrocinadores comprometeram a continuidade e a manutenção
institucional do projeto.
Embora

não

tenha

sido

executado

como

estratégia

de

desenvolvimento regional, o Projeto Áridas teve desdobramentos importantes
como um referencial para o planejamento regional e estadual, influenciando os
trabalhos posteriores nos estados do Nordeste. Após a conclusão dos
trabalhos no Áridas regional, vários estados do Nordeste iniciaram as
atividades para a construção de planos de desenvolvimento, com enfoque e
estruturas semelhantes aos do projeto regional, gerando uma reanimação do
planejamento estadual e promovendo uma reciclagem técnica dos órgãos de
planejamento nos estados do Nordeste. (BACELAR et al., s.d.)
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(III)- O PLANO

DE

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

DO

RIO GRANDE

DO

NORTE –

P.D.S./R.N.
De início, antes mesmo de apresentar o P.D.S./R.N., serão
relacionados alguns indicadores que revelam a situação socioeconômica e
físico-ambiental do Estado do Rio Grande do Norte.
Dados do Censo 2000 do IBGE, coletados entre 01º de agosto a 30
de novembro de 2000, apontam para o Rio Grande do Norte:
População de 2,77 milhões de habitantes, dos quais 1,36
milhão compõe a população masculina e 1,41 milhão, a
população feminina. Do total de habitantes, 2,036 milhões
habitam a zona urbana e 734 mil, a zona rural.
O seguinte histórico para a taxa média de crescimento da
população: 3,07% (1961 / 1970); 2,05% (1971 a 1980);
2,22% (1981 / 1990) e 1,58% (1991 / 2000). Na última
década, a taxa média de crescimento da população potiguar
(1,58%) foi maior do que a da Região Nordeste (1,31%),
porém, menor do que a do Brasil (1,64%).
Rendimento médio mensal (para pessoas acima de 10
anos) no valor de R$513,00, maior do que a média nordestina
(R$448,00) e menor do que a brasileira (R$769,00).
Taxa de 36,91% de domicílios servidos de saneamento
básico, acima da média nordestina (32,32%) e abaixo da
nacional (56,47%).
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Segundo os ‘Indicadores e Dados Básicos’, do Datasus (Empresa de
Processamento de Dados do Ministério da Saúde), alguns outros importantes
indicadores para o Rio Grande do Norte são os seguintes:
Em 2001, taxa de analfabetismo (para indivíduos com 15
anos ou mais) na ordem de 25,43%, contra uma taxa de
26,20% no Nordeste e 13,63% no Brasil.
Em 2000, esperança de vida ao nascer igual a 66,42 anos,
face a uma expectativa de 65,78 para o nordestino e de 68,55
para o brasileiro.
Em 1999, mortalidade infantil (menores de um ano para
1000 nascidos vivos) equivalente a 48,7, menor do que a do
Nordeste (52,4), porém, superior à brasileira (31,8).
Em 1999, taxa de desemprego na faixa de 9,2%, maior do
que a do Nordeste – 8,0%, porém, um pouco inferior do que a
média nacional – 9,6%.
Em 1998, PIB per capita de R$2.606,69, praticamente igual à
média nordestina - R$2.603,15 e bem inferior à brasileira, que
é de R$5.647,66.

Segundo o ‘Novo Atlas do Desenvolvimento Humano Municipal’,
2000’, projeto do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), da
Fundação João Pinheiro e do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), com o apoio do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE): (CIELICI DIAS, 2002).
Em termos de desenvolvimento humano, o Rio Grande do
Norte ocupa a melhor colocação entre os Estados nordestinos
e a 18ª- posição no Brasil, com um IDH-M 2000 de 0,702.
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De acordo com dados do Instituto de Desenvolvimento Econômico e
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA – R.N.):
Em 1999, o R.N. gerou um PIB em torno de R$7,57 bilhões,
representativos de 5,9% do nordestino e 0,78% do brasileiro.
Em 1999, o PIB do Estado cresceu 3,21%, superando os
percentuais do Nordeste e do Brasil – 2,25% e 1,79%,
respectivamente.
O crescimento potiguar tem se concentrado em alguns
pólos, como o que é liderado por Natal, no litoral oriental; o
pólo mineral (na sub-região do litoral norte) e o pólo frutícula,
comandado pela economia do Baixo Açu e do Vale do Apodi,
estes últimos tendo Mossoró como centro urbano de apoio.
A tradicional base agropecuária do Estado (complexo gadoalgodão-agricultura de alimentos e agroindústria canavieira)
vem passando por profunda reestruturação. A indústria
extrativa (sal marinho, gás e petróleo) e a de transformação
(têxtil

moderna,

confecções,

alimentar,

alcoolquímica)

ganharam expressão na economia local, passando de pouco
mais de ¼ do PIB, nos anos 1970, para pouco mais de 40%
nos anos 1990. O setor de serviços, com destaque ao
turismo, e o comércio têm se mostrado dinâmicos e mantido
sua participação no PIB um pouco acima dos 50%.
No que tange ao seu perfil físico-ambiental, embora rico em
recursos naturais (sobretudo os minerais) e detentor, portanto, de um excelente
potencial energético, o Rio Grande do Norte apresenta, em função do seu
posicionamento geográfico, cerca de 82% de sua área total inserida no
Polígono das Secas.
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O Estado possui duas grandes zonas naturais: a terrestre (zonas
homogêneas naturais) e uma marítima (plataforma continental), as quais
caracterizam espaços homogêneos do ponto de vista dos recursos naturais.
Dos ecossistemas terrestres, ocupando cerca de 80% do território
estadual, com clima predominantemente semi-árido, destaca-se o bioma
denominado caatinga, que tem provido grande parte da energia necessária às
atividades produtivas e à subsistência das populações locais. O volume da
biomassa florestal consumida pelos setores doméstico e industrial é
significativo, representando ainda uma fonte de renda (lenha e carvão) para o
agricultor, principalmente no período da seca.
Ainda como parte importante do ecossistema terrestre e ocupando
20% do território estadual, destacam-se na região litorânea, nas planícies e nos
vales costeiros (clima quente e subúmido), remanescentes de Mata Atlântica e
seus ecossistemas associados – manguezal, formação vegetal, tabuleiro
litorâneo e mata ciliar.
Quanto à zona marítima do Estado – plataforma continental,
predomina um relevo plano, com suaves ondulações, até a costa, de
aproximadamente 100m de profundidade e com uma área de pesca
correspondente a 7.000 km². São vários os aspectos que evidenciam a sua
potencialidade: litoral voltado para o leste e nordeste, sofrendo uma influência
benéfica das correntes marítimas e dos ventos; ocorrência de regiões bastante
piscosas à distância de até 160 milhas da costa; plataforma marítima
constituída

por

grandes

concentrações

coralíneas,

favorecendo

o

desenvolvimento de lagostas e peixes, e a existência de ricos campos de algas
marinhas, tanto nas regiões coralíneas, como em toda a orla costeira,
contribuindo para o equilíbrio da região, além do significativo valor comercial do
pescado capturado no seu litoral.
Por fim, quanto ao aspecto científico-tecnológico, a sociedade
potiguar ainda não logrou gerar padrões capazes de competir mesmo com
seus vizinhos nordestinos, salvo em casos localizados (como o da indústria
têxtil e o da fruticultura), havendo muito a se fazer nesse campo. (P.D.S./R.N.,
1997).
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Em seguida, será apresentado o Plano de Desenvolvimento
Sustentável do Rio Grande do Norte - P.D.S./R.N. – publicação, responsáveis,
contexto, objetivos, características e decorrências.
O Plano de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte,
publicado em 1997, foi desenvolvido à luz do Projeto Áridas, sob a
coordenação do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do
Rio Grande do Norte (IDEMA; na época, IDEC), vinculado à Secretaria de
Planejamento e Finanças do Estado (SEPLAN), tendo contado com o apoio da
consultoria do Instituto Interamericano de Apoio à Agricultura (IICA).
O Rio Grande do Norte foi o último Estado nordestino a elaborar o
seu plano de desenvolvimento, fato que teve como contrapartida a vantagem
de aplicação pelo Estado dos avanços e aprimoramentos realizados na
metodologia de planejamento, inclusive com um intenso treinamento da equipe
técnica estadual. (BACELAR et al., s.d.).
Segundo documento do P.D.S./R.N. (1997), o plano deve:
“...como uma estratégia de desenvolvimento, e
não de governo, constituir-se na bússola das ações de
políticas públicas e projetos da iniciativa privada
implementados no Rio Grande do Norte, esteja quem
estiver dirigindo os destinos do Estado.” (P.D.S./R.N.,
1997, p.8).

Além disso, também cabe ao plano orientar a ação programática de
governo, definindo referenciais para a elaboração de planos de médio e curto
prazos, como detalhamento programático da estratégia que integre o Estado na
dinâmica nacional e capacite-o a enfrentar mudanças e desafios.
A formulação do P.D.S./R.N. envolveu ao mesmo tempo um trabalho
político e técnico. Como preconizado pelo Áridas, a metodologia empregada na
sua elaboração foi participativa – foram consultados os mais variados e
representativos segmentos da sociedade, como a Igreja; a iniciativa privada; os
trabalhadores; organizações não-governamentais e personalidades do universo
técnico, político e intelectual.
O processo de trabalho técnico foi de natureza complexa e
multidisciplinar, tendo contemplado e articulado cinco grandes dimensões
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analíticas: econômica, social, ambiental, tecnológica e político-institucional.
(P.D.S./R.N., 1997).
Paralelamente, e de forma distinta do que ocorreu em outras
experiências estaduais, a dimensão espacial no plano potiguar foi tratada à
parte, sendo objeto de análise da organização do espaço norte-rio-grandense.
Neste sentido, o diagnóstico da realidade estadual revelou que, embora o Rio
Grande do Norte seja um dos menores estados do Nordeste e do país em
termos territoriais, o Estado tem diferenciações internas relevantes, tanto no
que tange aos ecossistemas e dotações de recursos naturais, como em sua
socioeconomia. Ilustrativo deste último aspecto é o fato de a população e a
base econômica se concentrarem em dois grandes pólos – o litoral oriental,
polarizado por Natal, e o espaço que fica entre Mossoró e o Vale do Apodi, a
noroeste do Estado. (BACELAR et al., s.d.).
Como no caso dos demais estados, a análise da realidade no Rio
Grande do Norte foi efetuada observando-se, sob a perspectiva de cada uma
das cinco dimensões adotadas, os principais problemas e as mais relevantes
potencialidades, com vistas a identificar os grandes desafios e os pontos de
estrangulamento ao desenvolvimento do Estado, bem como selecionar os
pontos positivos que poderiam lastrear o seu desenvolvimento sustentável. O
ambiente externo internacional e nacional também foi avaliado com o objetivo
de conhecer as principais ameaças e, em especial, as mais importantes
oportunidades para o desenvolvimento norte-rio-grandense.
Também como para os demais casos, foram desenhados diversos
cenários prováveis para o Rio Grande do Norte, dentre os quais, escolheu-se
aquele que melhor apontava para um futuro no qual um processo de
desenvolvimento sustentável tivesse mais condições de compatibilizar políticas
ambientais, sociais e tecnológicas com um melhor desempenho econômico.
Este é o cenário desejado assumido pelos formuladores do Plano:
“... o cenário desejado apresenta uma
combinação de elevadas taxas de crescimento econômico
com integração à economia nacional e elevação da
qualidade de vida, tudo compatibilizado com a
conservação do meio ambiente. [...] Em quinze anos, a
economia do Rio Grande do Norte registra uma taxa
média de crescimento próxima de 8% ao ano. [...] Desta
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forma, aumenta sua participação do PIB nacional dos
atuais 1,21% para cerca de 1,65% em 2010. [...] A renda
per capita PIB per capita) da população chega, em 2010,
a cerca de US$6.032,90, quase três vezes superior à
atual, estimada em US$2.608,40.” (P.D.S./R.N., 1997,
p.39-40).

Com base na análise da realidade e à luz do cenário desejado,
foram identificados os objetivos, as diretrizes e as metas (quantificações dos
objetivos) que deveriam nortear o Plano. Em seguida, foram explicitadas as
suas opções estratégicas e apresentadas as suas políticas e programas
prioritários, a saber: (P.D.S./R.N., 1997).
Política

uso

Ambiental:

de

recursos

hídricos,

desenvolvimento florestal, reserva da biosfera da mata
atlântica, monitoramento de solos agrícolas, recuperação de
áreas de proteção ambiental, unidades de conservação,
educação ambiental.
Desenvolvimento
saneamento,

Humano:

saúde,

habitação,

educação,
segurança

trabalho,
pública;

diversidade cultural.
Dinamização da Base Econômica: indústria, turismo,
comércio, setor mineral, agropecuária, infra-estrutura hídrica.
Desenvolvimento da Base Científica e Tecnológica:
incubadoras de empresas, geração e difusão de tecnologias
apropriadas, capacitação.
Reestruturação

e

Democratização

do

Estado:

reestruturação organizacional e funcional, desenvolvimento
de recursos humanos, fortalecimento da arrecadação fiscal,
informatização, racionalização do planejamento e da gestão,
fortalecimento das organizações da sociedade.
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Por fim, foram apresentados: (i)- os Instrumentos Gerais do Plano
– de natureza financeira, fiscal, institucional e legal, constituem a ferramenta
básica de ação e (ii)- o Modelo de Gestão – instrumento assegurador de uma
estrutura que garanta a implementação e a legitimação do P.D.S./R.N.12

12

O Modelo de Gestão e os Instrumentos propostos no P.D.S./R.N. serão objeto de detalhada análise
respectivamente nos Subcapítulos 4.1 e 4.2, os quais tratam de dimensões da hipótese.
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2.3. POLÍTICAS PÚBLICAS
Este subcapítulo está dividido em quatro partes. A primeira delas –
até como um pré–requisito à introdução do tema de políticas públicas –
apresenta algumas definições e usos do termo ‘política’.
O conteúdo da segunda parte – ‘Políticas Públicas – conceitos e
abordagens’ – está exposto em três tópicos: o primeiro é dedicado à
conceituação de ‘problema’, já que é o reconhecimento do mesmo o que pode
gerar uma política pública. O segundo tópico destina-se à definição de ‘políticas
públicas’, fazendo menção aos seus atributos e a algumas importantes
distinções, como: gestão interna x gestão de políticas públicas e politics x
policy. No terceiro tópico, são feitas referências ao estudo e à aplicação de
políticas públicas: fatores que justificam a dificuldade do seu estudo, aspectos
que devem ser valorados para a escolha de uma política pública, modelos
conceituais e enfoques sob os quais pode se dar a análise das políticas
públicas e o caráter interdisciplinar do tema.
A terceira parte, além de apresentar e tecer críticas ao modelo de
policy cycle - estágios em que o processo de políticas públicas pode ser
desagregado – também expõe instrumentos de política pública: os voluntários,
os compulsórios e os mistos.
A quarta parte – que se volta para a inter-relação entre políticas
públicas e desenvolvimento sustentável – constitui-se de dois tópicos. O
primeiro relaciona os pressupostos das políticas públicas orientadas para o
desenvolvimento sustentável e menciona os indicadores de bem-estar. No
segundo tópico, ênfase é dada à política ambiental e aos seus possíveis
instrumentos de aplicação.
É importante ressaltar que as etapas do policy cycle serão melhor
desenvolvidas na Seção 4.1.1., em especial a implementação e as suas
relações com a formulação e a avaliação, uma vez que muitos de seus termos
são essenciais para a apresentação e a discussão dos resultados referentes à
primeira dimensão da hipótese.
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2.3.1. DEFINIÇÃO DO TERMO ‘POLÍTICA’
‘Política’, na definição clássica e generalista de LASSWELL (1984),
corresponde à avaliação de quem ganha o quê, quando e como. Outra
definição bastante simples é a de SCHMITTER apud RUA (1997): a de que
política é a resolução pacífica de conflitos. Esse conceito, contudo, é
demasiado amplo e simplista ao considerar que a política se restringe à busca
pacífica de solução para os conflitos, o que exclui a guerra e a luta armada.
O termo ‘Política’ também pode ser compreendido como conjuntos
específicos de atividades de controle, os quais geram “variedades de políticas”
que podem ser estabelecidas segundo diferentes dimensões: (MONTEIRO,
1982).
por área substantiva: por exemplo - social, urbana, saúde,
agrícola etc;
por tipo de parâmetro manipulado pelos policy makers:
por exemplo - creditícia, monetária, cambial e fiscal;
por jurisdição político-administrativa: por exemplo federal, regional, estadual e municipal;
por clientela: por exemplo - assalariados, segurados da
previdência social, exportadores etc.
HOGWOOD

e

GUNN

(1984)

apresentam

uma

interessante

categorização para o uso da palavra ‘Política’, como segue abaixo:
“Política” como um rótulo para um campo de atividade. É o caso do uso
do termo ‘Política’ como sendo a “política econômica”, a “política social”, a
“política de relações exteriores” etc ou algumas de suas políticas mais
específicas, como, por exemplo, a política voltada para a indústria nacional
ou a política de renda mínima etc. De senso comum, esse uso do termo
‘Política’ apresenta algumas lacunas: não há distinção entre as atividades
do passado, as do presente e aquelas potenciais, em outras palavras, não
fica claro o que é aspiração e o que é conquista; também não se diferencia
a política como ação e a política como ausência de ação. Essa categoria
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aproxima-se da definição de ‘Política por área substantiva’ de Monteiro,
acima citada.
“Política” como a expressão de uma proposta generalista ou um
estado desejado das coisas. Pode-se citar, como exemplo: “Abaixar os
índices de inflação para que a sociedade conviva com preços estáveis.”
Critica–se esse uso do termo ‘Política’ por ele ser mais retórico do que
realmente representar a realidade,

além disso, é questionável

a

adequabilidade de se explicar o desenvolvimento de uma política partindose de seus objetivos. Muitas vezes, propostas só são explicitadas após a
obtenção dos produtos ou dos resultados de uma política, a fim de, não
raro, lhe dar um caráter artificialmente racional.
“Política” como propostas específicas. Trata-se da proposição de ações
específicas que normalmente representam meios para se atingir objetivos e
propostas mais abrangentes (caso da utilização do termo ‘Política’ como a
expressão de uma proposta generalista).
“Política” como uma decisão governamental. Acepção usada sobretudo
em momentos de crise, quando o governo tem que tomar decisões
delicadas e cruciais.
“Política” como uma autorização formal. Esse uso do termo ‘Política’ é
aplicado para se referir a estatutos ou atos do legislativo. Trata-se, na
verdade, de um importante estágio de legitimação do processo político, o
que não garante que determinada ação seja realmente implementada.
“Política” como um programa. Refere-se a uma determinada atividade
governamental que envolve aspectos legislativos, organizacionais e
recursais. As políticas habitacional, educacional, de saúde etc (‘Política’
como rótulo para um campo de atividade) normalmente consistem de vários
programas. Os programas também podem ser vistos como os meios pelos
quais o governo pretende alcançar seus objetivos maiores (‘Política’ como a
expressão de uma proposta generalista). Também pode acontecer de
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alguns programas – sobretudo aqueles mal definidos – acabarem por
estabelecer objetivos próprios.
“Política” como produto. Mais do que o prometido ou o autorizado por
legislação, aqui a ‘Política’ é vista como aquilo que o governo realmente
entrega/libera/distribui. Os produtos podem assumir diversas formas: a
entrega de bens e serviços, o pagamento de benefícios, o cumprimento de
leis etc. É comum que o produto final de uma política seja confundido com
os seus produtos intermediários; a fim de minimizar essa indistinção, há que
se ter bem claro o que se pretende atingir com determinada política.
“Política” como resultado. Uma outra forma de olhar a política é em
termos de seus impactos, o que possibilita avaliar se os resultados
alcançados são coerentes com a proposta inicial da política.
“Política” como uma teoria ou um modelo. Todas as políticas envolvem
pressupostos acerca do que os governos podem ou devem fazer e de quais
serão as suas possíveis conseqüências. Embora essas suposições sejam
dificilmente explicitadas, todas as políticas, com graus de complexidade
diferenciados, implicam um modelo ou uma teoria de causa e efeito.
“Política” como um processo. Enquanto as acepções de ‘Política’ acima
apresentadas podem ser comparadas a fotografias estáveis, a ‘Política’
vista como um processo equivale a um filme que permite revelar, no
decorrer de um período, as vicissitudes envolvidas num processo de policymaking.
Para que uma política seja considerada uma política pública,
finalizam HOGWOOD e GUNN (1984), ela deve, em algum grau, ter sido
gerada ou pelo menos processada dentro de uma estrutura governamental,
com seus procedimentos, influências e organizações.
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2.3.2. POLÍTICA PÚBLICA – CONCEITOS E ABORDAGENS
Esta parte está estruturada em três tópicos. Antes de dar início à
discussão sobre políticas públicas, há que se introduzir o conceito de
‘problema’ (conteúdo do primeiro tópico), uma vez que é a identificação do
mesmo o que gera uma política pública. O problema deve ser delimitado,
conhecendo-se (i)- o local onde ele se apresenta, (ii)- as pessoas por ele
afetadas e (iii)- as alterações por ele provocadas.
O segundo tópico destina-se à definição de ‘políticas públicas’ –
atributos e definições; no terceiro tópico, por sua vez, são feitas referências ao
estudo e à aplicação de políticas públicas.
(I)- CONCEITUAÇÃO DE PROBLEMA
Uma primeira definição de problema é aquela que o identifica como
um conjunto de fatos ou circunstâncias que dificultam a consecução de um fim
(OPS – OMS apud SÁNCHEZ, 1996).
Para Matus (PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL –
PES, 1999), o problema é um obstáculo que, numa situação concreta, se situa
entre a realidade atual e as aspirações de um ator que participa de um jogo
social.13
Os problemas – que podem ser atuais ou potenciais - não existem
como unidades isoladas, mas se apresentam como um conjunto resultante de :
demandas políticas e sociais, necessidades identificadas, juízos de valor sobre
certa realidade e compromissos políticos assumidos.
Uma vez definidos os problemas, o passo seguinte é selecionar as
suas possíveis soluções. Pode haver uma solução para cada problema, várias
soluções para um único problema, uma solução para vários problemas e
problemas para os quais não haja solução ou que não requeiram nenhuma
ação imediata.

13
Os conceitos de ‘ator’ e de ‘jogo social’ serão discutidos no Subcapítulo 4.3. que trata de uma das
dimensões da Hipótese – ‘A capacidade de influência dos atores sociais na implementação da Política
Ambiental.’
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Dentro dessa gama de possibilidades, o que interessa é considerar
aqueles problemas que têm várias soluções, pois são estes os merecedores da
elaboração de políticas públicas. Há que se desconfiar, inclusive, daqueles
problemas que aparentemente só têm uma solução. (SÁNCHEZ, 1996).
Um dado problema, entretanto, pode perdurar durante muito tempo,
incomodando grupos e gerando insatisfações sem, contudo, chegar a mobilizar
as autoridades governamentais. Nesse caso, trata-se de um “estado de coisas”
ou na linguagem de Matus (PES, 1999), de uma “paisagem” – algo que
incomoda, prejudica, gera insatisfação, mas não chega a compor um item da
agenda governamental. Quando esse “estado de coisas” passa a preocupar as
autoridades e se torna uma prioridade na agenda governamental, constitui-se,
então, num “problema político”.
Existem, todavia, situações que permanecem como “paisagens” por
períodos

indeterminados,

sem

sequer

serem

incluídas

na

agenda

governamental pelo fato de existirem barreiras culturais e ou institucionais que
impedem que o debate público venha à tona. A não-decisão não se refere,
contudo, à ausência de decisão sobre um assunto que deveria ter sido incluído
na agenda política. A não-decisão significa que determinadas temáticas que
ameaçam fortes interesses ou que contrariam os códigos de valores de uma
sociedade encontram obstáculos à sua transformação de “paisagens” em
problemas políticos e, portanto, à sua inclusão na agenda governamental.
Um “estado de coisas” geralmente transforma-se em problema
político quando mobiliza ação política. Para que uma situação de “paisagem”
torne-se um problema político e passe a figurar como item prioritário da agenda
governamental

é

necessário

que

ela

apresente

uma

das

seguintes

características: (RUA, 1997).
Mobilize ação política, expressando a ação coletiva de grandes grupos ou
a ação coletiva de pequenos grupos dotados de fortes recursos de poder,
ou ainda, a ação de atores individuais estrategicamente situados.
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Constitua uma situação de crise, calamidade ou catástrofe, de maneira
que o ônus de não resolver o problema seja maior do que o custo de
resolvê-lo.
Represente

uma

situação

de

oportunidade,

ou

seja,

signifique

vantagens, antevistas por algum ator relevante, a serem obtidas com o
tratamento daquele problema.
Ao deixar de ser um “estado de coisas” e se transformar em um
problema político, uma questão ou demanda torna-se um input, passando a
fazer parte da agenda governamental – ponto de partida para a geração de
uma política pública. (RUA, 1997).

(II)- DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Ao se buscar a definição de políticas públicas, surgem dois
obstáculos de caráter prático: (MENY e THOENIG, 1992)
Identificar a especificidade de uma dada política pública: uma vez que
esta não é distinguível pela mera observação. Além disso - dado que uma
política pública compreende aquilo que os atores governamentais decidem
fazer ou não fazer - se é relativamente mais fácil distinguir aquilo que é
feito, é muito mais difícil identificar o que não é feito. Daí a tentação de se
cair num positivismo ingênuo – se somente são considerados os atos
concretizados - ou, pelo contrário, insistir na crítica e na cobrança de atos
que o ator não havia selecionado e sequer considerado.
Identificar o início e o término de uma política pública: é comum que os
objetivos, os recursos e os produtos relativos a uma dada política estejam
dispersos sob diferentes programas. Desta forma, há o risco de que a
política pública acabe se tornando uma abstração, cuja identidade e
conteúdo devem ser reconstituídos por agregações sucessivas, a partir de
elementos dispersos em textos, em orçamentos e em organogramas.
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Em que pese a dificuldade de se conceituar ‘políticas públicas’, são
apresentadas, a seguir, algumas de suas concepções.
Para MINTZBERG e JORGENSEN (1995), o conceito de política
pública significa para o setor público o que o conceito de estratégia significa
para o setor privado: um guia, um plano ou um conjunto de diretrizes que
devem influenciar as decisões e os atos a serem empreendidos no futuro.
Uma outra definição bastante simples é a que considera a política
pública como o resultado da atividade de uma autoridade investida de poder
público e de legitimidade governamental. (MENY e THOENIG, 1992).
RUA (1997) identifica-se com Meny e Thoenig ao enfatizar que, por
mais óbvio que pareça, as políticas públicas são “públicas”, daí terem um
caráter imperativo, o que significa que uma de suas características centrais é o
fato de que são decisões e ações revestidas da autoridade soberana do poder
público.
Ao conceber a política pública como qualquer coisa que o governo
decida fazer ou não fazer, a definição de DYE apud VIANA (1997) converge
com as acima citadas. Embora simplista ao considerar qualquer atividade
governamental como sendo uma política pública, o enunciado de Dye não
deixa de ter méritos: (i)- ênfase no papel do governo como agente de políticas
públicas, o que significa que quaisquer outras decisões que partam de atores
do setor privado, de organizações não-governamentais, de grupos de interesse
e de indivíduos isoladamente não constituem políticas públicas e (ii)consideração de que as políticas públicas envolvem uma escolha fundamental
por parte do governo que é a de fazer algo ou a de nada fazer.
JENKINS apud HOWLETT e RAMESH (1995) define política pública
como um conjunto de decisões inter-relacionadas tomadas pelo governo com
base na seleção de objetivos predefinidos e de meios para alcançá-los, fato
que provê um padrão a partir do qual as políticas públicas podem ser
avaliadas.
Comparando a definição de Jenkins com a de Dye, percebe-se que,
embora ainda delimite a política pública à atuação governamental, Jenkins
acrescenta alguns elementos ao enunciado de Dye: (i)- ao encarar a política
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pública como um processo, enquanto Dye a vê como uma escolha; (ii)- ao
sugerir que a capacidade que um governo tem para implementar suas decisões
depende do tipo de decisão a ser tomada e (iii)- ao reconhecer que o governo
enfrenta limitações que restringem as suas opções na aplicação de uma
política. (HOWLETT e RAMESH, 1995).
ANDERSON apud HOWLETT e RAMESH (1995) apresenta uma
definição mais genérica, ao descrever a política pública como um determinado
curso de ação seguido por um ator ou por um conjunto de atores que lidam
com um problema ou com uma questão genérica. Ao considerar que as
políticas são normalmente o resultado não somente de múltiplas decisões, mas
de múltiplas decisões oriundas de múltiplos tomadores de decisão – dispersos
em complexas organizações governamentais - Anderson adiciona um elemento
às definições de Dye e de Jenkins.
VAISON apud MONTEIRO (1982) vai ainda mais longe ao propor
uma extensão do conceito de política pública, no sentido de que a política é
“pública” não apenas por ser “governamental”, mas por envolver impactos
significativos na sociedade. Pode-se citar duas categorias de decisão que
ampliam o conceito de política pública além das fronteiras da decisão do
governo:
a)- aquelas tomadas por grandes empresas ou grupos de empresas
que, sem se oporem às políticas governamentais, afetam a oferta de bens e
serviços, bem como as oportunidades de emprego abertas à sociedade.
b)- aquelas tomadas por outras organizações privadas (como
associações profissionais, congregações religiosas etc) que afetam os
cidadãos além da sua relação de associação com essas organizações.
Enquanto a visão habitual de política pública trata as decisões de
outras organizações como restrições exógenas ao curso de uma política, a
conceituação mais ampla torna parte desses comportamentos endógenos à
definição de política pública. Esse contexto mais abrangente em que se pode
situar a política pública, no entanto, envolve problemas quanto à extensão em
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que diferentes segmentos da sociedade são atingidos pelos “efeitos externos”
das decisões privadas. (MONTEIRO, 1982).
Seja sob uma visão mais restrita ou sob uma concepção mais ampla
de políticas públicas, são os seguintes os atributos que normalmente lhes são
inerentes: (MENY e THOENIG, 1992).
Conteúdo: a atividade pública é identificada sob a forma de um conteúdo –
recursos são mobilizados para gerar produtos ou resultados.
Programa: uma política pública não se reduz a um ato concreto
considerado isoladamente, pelo contrário, os atos articulam-se em torno de
eixos específicos que formam denominadores comuns, como: o setor de
intervenção, o problema tratado e a constância do decisor nas suas
tomadas de decisão.
Orientação normativa: a atividade pública não é resultante de respostas
aleatórias, mas sim, a expressão de preferências que o decisor –
voluntariamente, ou sob o peso das circunstâncias – tem que assumir.
Fator de coerção: a atividade pública procede da natureza autoritária da
qual está investido o ator governamental – legitimado pela autoridade legal
ou respaldado pela coerção que se apóia no monopólio da força.
Competência ou abrangência social: uma política pública deve ser
identificada pelos indivíduos, grupos e instituições que compõem o campo
da ação governamental considerada.
Uma importante ressalva é a de que o conceito de políticas públicas
não deve contemplar indistintamente qualquer atividade governamental – devese distinguir duas de suas facetas: a gestão interna e a gestão das políticas
públicas. (GILBERT apud MENY e THOENIG, 1992).
A gestão interna diz respeito à mobilização que uma autoridade
pública faz de recursos próprios a fim de produzir realizações concretas,
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especificáveis e individualizadas. Para tanto, ela dispõe de instrumentos de
gestão, como: contabilidade, recursos humanos, informática, métodos e
procedimentos etc. Neste sentido, resguardadas as especificidades jurídicas da
administração pública, a autoridade pública, assim como uma empresa privada,
deve se pautar pelos critérios de produtividade, eficiência e eficácia.
A gestão de políticas públicas, por sua vez, tem por pressuposto a
transformação de produtos em efeitos ou impactos. Sob essa perspectiva, a
legitimidade da autoridade pública se dá pela conquista de finalidades
externas.
Por fim, cabe apresentar a distinção entre politics e policy. Nos
países latinos, o termo ‘política’ tem vários usos, não havendo a distinção entre
politics e policy, como ocorre no idioma inglês: (MENY e THOENIG, 1992).
(i)- politics: refere-se aos fenômenos da luta pelo poder, à
concorrência entre partidos, grupos de interesse, categorias sociais e
indivíduos para o exercício de sua influência e para a ocupação de funções de
autoridade em algum âmbito territorial – em suma, politics refere-se ao
relacionamento entre indivíduos e grupos - , podendo também designar a
‘politicagem’ em sua acepção pejorativa.
(ii)- policy: refere-se a um marco orientativo para a ação ou um
programa; assim, quando se diz que um governo tem uma política - seja ela
econômica, social, habitacional etc - significa que ele realiza um conjunto de
intervenções,

que

elege as

atividades

a serem

desempenhadas

ou

negligenciadas em um campo específico de atuação.
E é este sentido – o de policy – ao qual se alude, quando se trata
de política pública, ou seja, quando são analisados os atos e os não-atos de
uma autoridade pública frente a um problema ou a um setor relevante de sua
competência.
As políticas públicas – policies – são outputs resultantes da
atividade política – politics: compreendem o conjunto das decisões e ações
relativas à alocação imperativa de valores. Neste sentido, há ainda que se
distinguir ‘política pública’ de ‘decisão política’: (RUA, 1997).
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Uma política pública geralmente envolve mais do que uma decisão e
requer diversas ações estrategicamente selecionadas para implementar as
decisões tomadas.
Uma decisão política, por sua vez, corresponde a uma escolha entre um
leque de alternativas, conforme a hierarquia das preferências dos atores
envolvidos.
Assim, embora uma política pública implique decisão política, nem
toda decisão política chega a constituir uma política pública.

(III)- O ESTUDO E A APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
O estudo das políticas públicas corresponde ao estudo da ação das
autoridades públicas na sociedade – o que produzem aqueles que nos
governam? Para alcançar que resultados? Por quais meios? (MENY e
THOENIG, 1992).
A aplicação de uma política pública não é um objeto fácil de se
estudar, fato justificado pela natureza particular dos acontecimentos que se
quer observar: (i)- o processo de execução apresenta-se como uma
multiplicidade

de

atividades

dispersas,

(ii)-

num

período

de

tempo

relativamente extenso, (iii)- onde mal se distinguem começo e fim, (iv)- onde
entram em cena atores e organizações para os quais as atividades
consideradas não são a única atividade e (v)- cujos produtos são normalmente
heterogêneos e não redutíveis a um único grupo de fatores. (GREENBERG
apud MENY e THOENIG, 1992).
Além disso, a análise das políticas públicas, como disciplina e
atividade, não pode ser caracterizada como um projeto científico e objetivo de
resolução de problemas, pois, ao interpretar problemas sociais e suas causas,
ao formular maneiras pelas quais eles podem ser minimizados e ao decidir
sobre programas que incorporem as políticas, os decisores políticos estão
certamente envolvidos com julgamentos filosóficos e de valor – explícitos ou
não. Ou seja, valores são um componente fundamental para a compreensão do
processo de políticas públicas. (PEDONE, 1986).
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Nesse sentido, merece destaque a consideração dos seguintes
aspectos para a escolha de uma política pública: (SÁNCHEZ, 1996)
O respaldo ideológico-político: uma vez que os valores ideológicos
determinam as possíveis soluções compatíveis com o sistema em que
estão inseridas.
Valoração dos critérios políticos: esses critérios estão relacionados com
o impacto e a repercussão social causados pelas políticas públicas e podem
ser observados sob os seguintes aspectos:
agregação – quantitativo de indivíduos ou grupos de interesse14
que consideram importantes os problemas tratados;
organização – nível de organização dos grupos de interesse;
representação –acesso dos grupos de interesse aos níveis de
decisão;
aceitação – compatibilidade entre as ações previstas nas
políticas

e

as

crenças,

costumes,

tradições

e

valores

socioculturais dos grupos de interesse;
sustentação – favorecimento ou deterioração das políticas
propostas sobre a imagem do governo;
conflito – possibilidade de as políticas propostas gerarem algum
conflito político ou social;
custo social – eventuais sacrifícios que as políticas propostas
podem acarretar para algum grupo de interesse;
legitimação – identificação dos indivíduos e dos grupos que
tendem a apoiar as políticas propostas e maneiras de sustentar
este apoio.
Valoração dos critérios técnicos: aqui são considerados os recursos
tecnológicos disponíveis para a consecução das políticas públicas.
14
Os conceitos de ‘stakeholder’ e de ‘grupos de interesse’ serão discutidos no Subcapítulo 4.3. que trata
de uma das dimensões da Hipótese – ‘A capacidade de influência dos atores sociais na implementação da
Política Ambiental.’

109

Valoração dos critérios administrativos: consideração da eficiência e da
eficácia das diferentes alternativas de solução e estudos de custo-benefício.
Segundo DYE, citado por VIANA (1997), há oito modelos conceituais
para a análise de políticas públicas:
modelo institucional: define a política pública como um conjunto
de processos e estruturas formais/legais, por meio do qual se
expressa a vontade do Estado;
modelo político: analisa as políticas públicas como ações e
interações entre os diferentes atores políticos;
a teoria dos grupos: considera as políticas públicas como
resultante da interação e do equilíbrio dos interesses dos
diversos atores políticos;
modelo racionalista: concentra-se na busca de otimização e
eficiência das ações públicas;
incrementalismo: privilegia, nas políticas públicas, a busca de
resultados menos que ótimos, ainda que satisfatórios, sendo
valor central nessa concepção a manutenção das condições
vigentes;
a teoria dos jogos: centra-se na idéia de que as políticas são
estratégias racionais;
teoria dos sistemas: estuda as políticas públicas como respostas
às demandas da sociedade.
O estudo das políticas públicas pode ainda se dar sob dois
enfoques: o do campo temático e o do método. Como campo temático, o
trabalho governamental permite abordar alguns fenômenos como a aparição e
a natureza do Estado - sua evolução e formas de atuação e o fenômeno
político como lutas de poder e ação pública.
Já sob o enfoque do método, ou melhor, de um conjunto de
métodos, é possível decompor a complexa esfera da ação pública em
atividades distintas, que podem ser analiticamente separadas e comparadas.
Sob esse prisma, a política pública é o programa de ação de uma autoridade
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pública. Esse programa de ação e suas respectivas atividades compõem a
unidade de base da qual se serve o analista governamental para caracterizar o
conteúdo e o processo das políticas e verificar quais são as suas variações e
convergências sob três dimensões: por setor (por exemplo, se há semelhanças
entre as políticas sociais e as culturais); por tipo de autoridade pública (por
exemplo, as variações de políticas fiscais entre os Estados da federação) e por
épocas (contrapor, por exemplo, o Estado de 1950 ao de 2000). (MENY e
THOENIG, 1992).
Dada a complexidade das políticas públicas, a maior parte dos
analistas, ainda que reconheça a necessidade de uma abordagem holística,
que envolva todas as possíveis variáveis que afetam a decisão governamental,
enfatiza somente um limitado número de fatores. Essa situação se deve, em
parte, ao fato de existirem vários grupos de analistas voltados ao estudo de
políticas públicas, cada qual com seus interesses peculiares, tais como: (i)- os
próprios governos, (ii)- organizações não-governamentais – que representam
grupos afetados pelas políticas públicas; (iii)- institutos de pesquisa – alguns
dos quais possuem estreitos laços com agências governamentais e (iv)analistas independentes. (HOWLETT e RAMESH, 1995).
Esses enfoques apresentam distintos graus de neutralidade e de
interesses políticos que podem variar entre o ‘policy study’ – que diz respeito
ao estudo da política e o ‘policy analysis’ – que se refere ao estudo para a
política. O ‘policy study’ é conduzido principalmente por acadêmicos, cujo foco
é a compreensão do processo de políticas públicas. Já o ‘policy analysis’ é
conduzido pelo governo e está normalmente orientado para a formatação de
políticas reais. Enquanto o primeiro caracteriza-se pelo seu caráter descritivo e
explanatório, o ‘policy analysis’ equivale a uma orientação prescritiva.
(HOWLETT e RAMESH, 1995).
Uma outra distinção clássica do estudo de políticas públicas, muito
próxima à apresentada acima, é a que consiste em separar a policy analysis do
policy design: (MENY e THOENIG, 1992).
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(i)- policy analysis: trata-se de uma postura neutra e não
comprometida por parte do analista, que se restringe a identificar as
alternativas disponíveis e suas prováveis conseqüências;
(ii)- policy design: trata-se de uma postura mais comprometida e
ativa, o analista não se contenta em observar, formulando, ele mesmo,
possíveis alternativas.
Sob a perspectiva do policy design, a análise de políticas públicas
pode ser entendida como uma disciplina aplicada das ciências sociais que
utiliza métodos de investigação e de argumentação para produzir e se valer de
informações pertinentes à consecução de uma política. (DUNN, 1981).
Por fim, merece destaque o caráter interdisciplinar das políticas
públicas, as quais, preservada a sua autonomia como campo de estudo,
retiram seletivamente de demais áreas temáticas elementos conceituais e
metodológicos, práticas e técnicas de análise. As relações entre o estudo das
políticas públicas e outros campos de estudo estão relacionadas a seguir:
(PEDONE, 1986).
Com a Administração Pública, o estudo das políticas públicas compartilha
a análise de processo de governo e o exame das instituições políticoadministrativas

responsáveis

pela

implementação

de

diretrizes

governamentais.
Tal como em Economia, o estudo das políticas públicas lida com a
distribuição de recursos escassos, tentando conjugar a eficiência, a justiça e
a eqüidade.
As Finanças Públicas tratam da captação de recursos e dos gastos
públicos, enquanto as políticas públicas analisam os efeitos distributivos,
redistributivos ou regressivos dos impostos a que está submetida a
sociedade.
Da Teoria Política, o estudo das políticas públicas assimila as
preocupações éticas relativas à organização da sociedade – o que o
governo deve fazer? Como distribuir os recursos equitativamente?
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Com a Ciência Política, as políticas públicas compartilham o estudo de
instituições e processos políticos – análise dos partidos, do Congresso, das
eleições, da burocracia, do poder etc.
Entre a Sociologia e as políticas públicas, são categorias comuns: a
análise de estruturas e classes sociais, bem como, o exame da questão da
pobreza e da redistribuição de renda.
Fica claro, pelo exposto, que as políticas públicas – seja pela riqueza
conceitual, seja pela multiplicidade de olhares – configuram um complexo
objeto de estudo. Nesse cenário, uma maneira de tentar facilitar a avaliação
das políticas públicas é decompô-las em suas etapas ou estágios.
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2.3.3. POLICY CYCLE E INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA
Uma das maneiras de simplificar o estudo das políticas públicas é
desagregar esse processo em estágios, cuja seqüência resultante é conhecida
como ‘policy cycle’. A lógica que está por trás desse modelo é a de resolução
de problemas (‘applied problem solving’), conforme pode ser observado no
Quadro 01: (HOWLETT e RAMESH, 1995).

Quadro 1:Os cinco estágios do ‘policy cycle’ e as suas relações com as
fases da ‘resolução de problemas’.
FASES DA ‘RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS’

ESTÁGIOS DO ‘POLICY CYCLE’

1. reconhecimento do problema

1. construção da agenda

2. proposta de soluções

2. formulação de políticas

3. escolha da solução

3. processo decisório (decision-making)

4. colocação da solução em prática

4. implementação de políticas

5. monitoramento de resultados

5. avaliação de políticas

Fonte: HOWLETT, Michael; RAMESH, M.. Studying public policy: policy cycles and policy
subsystems. Toronto: Oxford University, 1995, p11.

A construção da agenda refere-se ao estágio no qual os problemas
chamam a atenção dos governantes; a formulação de políticas reporta-se à
fase na qual o governo formula opções de políticas; o processo decisório
equivale à adoção pelo governo de um determinado curso de ação ou de nãoação; a implementação de políticas diz respeito ao processo pelo qual o
governo coloca as políticas em ação e a avaliação de políticas alude ao
monitoramento dos resultados das políticas, o que pode levar a uma
redefinição dos problemas e respectivas soluções.
Se, por um lado, esse modelo do policy cycle facilita o entendimento
do policy making ao desagregá-lo em vários estágios - que podem ser
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investigados isoladamente e na sua inter-relação com os demais, por outro
lado, ele não expressa as nuances e a complexidade do policy making,
sugerindo a falsa percepção de que se trata de processo sistemático e linear.
Além disso, e talvez o mais grave, esse modelo falha ao não considerar
qualquer relação causal entre os estágios – não há referência, por exemplo, a
que ou quem conduz a política de uma fase a outra.
Outra crítica relevante é o fato de o policy cycle não fazer nenhuma
referência ao término de uma política. As políticas públicas terminam, elas têm
um fim. Poucos estudos, porém, foram realizados a respeito dessa fase do
trabalho governamental, reduzindo-a a um último momento de uma cronologia
ou à obtenção de um programa ou atividade, sem maiores questionamentos a
respeito das condições e do contexto sob os quais se dá a finalização das
políticas públicas.
Quando termina uma política? Aparentemente, o critério é simples:
uma política chega ao final porque uma autoridade pública coloca um limite
temporal a um programa de atividades, alegando dotação orçamentária restrita
a um número de meses ou anos. O final traduz-se, por exemplo, no
desaparecimento

do

mecanismo

institucional

responsável

pelo

desenvolvimento diário de uma política; fechamento de um organismo
administrativo;

reconversão

de

um

ministério

a

outras

atividades;

desaparecimento do público ou do problema tratado.
Cabe perguntar, no entanto, se uma política deixa de ser pertinente
porque sua tradução institucional e suas bases organizativas desapareceram.
O término das atividades dos executores não significa que as realizações
produzidas anteriormente a essa data deixem de gerar efeitos no entorno. Uma
política cultural, por exemplo, não termina no dia da inauguração de um centro
cultural – existe um atraso no tempo, uma defasagem entre as realizações
públicas e os impactos exteriores cuja avaliação deve ser levada em conta.
Os programas que têm um período de vida claramente identificável
são exceções. Na regra geral, a ação pública não especifica prazos temporais
quanto a sua longevidade. A investigação dos trechos significativos que limitam
no tempo o campo de uma política constitui campo complexo de análise quase nenhuma política se extingue porque a oferta pública tenha satisfeito a
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demanda social. As rupturas pertencem à essência da política, que é o
enfrentamento entre valores e interesses. (MENY e THOENIG, 1992).
Um modelo mais completo do policy cycle, portanto, deve, além de
considerar o término de uma política pública: (i)- delinear em maiores detalhes
os atores e instituições envolvidos no policy making, (ii)- apontar os fatores que
sustentam e conduzem o policy making a certos resultados e (iii)- identificar os
instrumentos disponíveis para os policy-makers. (HOWLETT e RAMESH,
1995). Com relação a esse último item, algumas observações merecem
destaque.
A escolha dos instrumentos de política (policy instruments), também
chamados de ferramentas de política (policy tools) ou instrumentos de governo
(governing instruments) – por meio dos quais o governo pode implementar as
políticas públicas – não é menos conflituosa do que a escolha da política em si.
Embora grande parte dos objetivos de uma política possa, do ponto de vista
técnico, ser cumprida por vários instrumentos, há vários outros aspectos
cruciais – eficiência, efetividade, eqüidade, legitimidade, apoio da população
em geral e dos atores sociais envolvidos, normas e condutas culturais - que
tornam a escolha dos instrumentos uma questão complexa.
O grau de envolvimento estatal na provisão de bens e serviços é um
interessante critério para classificar os instrumentos de política pública – que
podem ser ordenados num eixo que vai dos instrumentos voluntários, num
extremo, aos instrumentos compulsórios, no outro extremo.
Os instrumentos genuinamente voluntários são aqueles desprovidos
de qualquer envolvimento estatal, já os instrumentos verdadeiramente
compulsórios são aqueles que não permitem a participação da atividade
privada. Entre as duas extremidades, há uma série de instrumentos que
compreendem diferentes níveis de provisão estatal e privada, como pode ser
observado na Figura 1: (HOWLETT e RAMESH, 1995).

- Provisão Direta

- Empresas Públicas

- Regulação

- Taxas e Encargos

- Leilão de Direitos de
cccccc Propriedade

- Subsídios

- Informação e Exortação

- Mercados Privados

- Organizações Voluntárias

- Família e Comunidade
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Nível de envolvimento do Estado
Baixo

Alto
Instrumentos
Voluntários

Instrumentos
Mistos

Instrumentos
Compulsórios

Figura 1: Apresentação dos instrumentos de política segundo o nível de
envolvimento do Estado.
Fonte: HOWLETT, Michael; RAMESH, M.. Studying public policy: policy cycles and policy
subsystems. Toronto: Oxford University, 1995, p.82.

Em seguida, são feitas breves considerações a respeito de cada um
destes instrumentos:
Instrumentos Voluntários: Sua principal característica é a ausência ou
quase nenhum envolvimento do governo - que delibera nada fazer (nãodecisão) a respeito de um problema reconhecido - atribuindo a resolução do
mesmo à comunidade, às organizações não-governamentais e ao mercado.
(i)- Família e Comunidade: A menos que haja a provisão de
subsídios e fundos, este instrumento não representa custo para o governo, por
outro lado, trata-se de instrumento insuficiente para fazer face a problemas
complexos.
(ii)- Organizações Voluntárias: Seus principais pontos positivos
são: promover um espírito de comunidade, de solidariedade social e de

>
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participação política, além de geralmente propiciar maior flexibilidade,
velocidade de resposta e oportunidade de experimentação do que o setor
público. Por outro lado, estas organizações não conseguem responder a alguns
dos atuais problemas econômicos e sociais, os quais, devido à sua
abrangência e complexidade, demandam a participação do Estado.
(iii)- Mercado: Trata-se de instrumento geralmente eficaz para a
provisão de bens privados, porém, inadequado para a promoção de bens
públicos – precisamente o objeto das políticas públicas. Quando o governo
resolve recorrer ao mercado para o direcionamento de algum problema público,
este instrumento é geralmente acompanhado por outros como a regulação e os
subsídios.
Instrumentos compulsórios: Também chamados de diretivos, trata-se de
instrumentos coercitivos que permitem ao governo, dentro de limites
constitucionais, escolher o que fazer, deixando pouco espaço de decisão
para indivíduos, grupos e organizações.
(i)- Regulação: De natureza econômica ou social e sob a forma de
regras, padrões, permissões, proibições, ordens legais e executivas, trata-se
de prescrição feita pelo governo e que deve ser cumprida por certos indivíduos
e instituições - na sua maioria privadas, mas que também podem ser públicas.
Embora não represente um alto custo, principalmente se comparada a outros
instrumentos – como subsídios e incentivos – a regulação pode causar
distorções em alguns setores privados, promovendo, assim, ineficiências
econômicas.
(ii)- Empresas Públicas: Podendo ser vistas como um caso
extremo

da

regulação,

as

empresas

públicas

constituem

adequados

instrumentos de política nas situações em que determinados bens ou produtos
não são produzidos pelo setor privado por demandarem altos investimentos ou
apresentarem baixos retornos financeiros. Por outro lado, empresas públicas
que atuam como monopólios podem repassar o custo de sua ineficiência ao

118

consumidor; mais do que isso, elas podem se manter ineficientes por um bom
tempo, uma vez que constantes perdas não as levam à falência.
(iii)- Provisão Direta: Muito do que o governo faz é realizado por
meio deste instrumento: defesa nacional, relações diplomáticas, policiamento,
previdência social, educação, saúde, manutenção de parques e rodovias etc.
Se, por um lado, a provisão direta permite a internalização das transações,
minimizando, desta forma, o custo envolvido na obtenção de algo feito
indiretamente, por outro lado, os serviços prestados diretamente pela
burocracia governamental caracterizam-se pela inflexibilidade.
Instrumentos mistos: Combinando as características dos instrumentos
voluntários com as dos compulsórios, os instrumentos mistos permitem ao
governo variações no seu nível de envolvimento ao tentar influenciar a
decisão dos atores privados, deixando que eles próprios tomem a decisão
final.
(i)- Informação e exortação: A disseminação da informação é um
instrumento passivo que provê informações para indivíduos e organizações na
expectativa de que eles tenham um comportamento desejado. Em alguns
casos, a informação pode ser direcionada de forma precisa a fim de se obter
uma resposta específica, como é o caso da disseminação dos efeitos maléficos
do cigarro. Não há, no entanto, por parte do público-alvo, nenhuma obrigação
em responder da maneira esperada.
A exortação, por sua vez, exige por parte do governo, uma atitude
um pouco mais persuasiva do que a disseminação da informação, embora
também não contemple nenhum instrumento de recompensa ou sanção para a
mudança de comportamento. Exemplos de exortação incluem propagandas
que encorajem as pessoas a se manter saudáveis e em forma, a não
desperdiçar água e a usar o transporte coletivo.
Além de não representar um alto custo, a exortação é um bom
instrumento para iniciar o equacionamento de um problema cuja solução
definitiva ainda não esteja disponível. Se o problema for resolvido somente por
meio da exortação, nada mais precisa ser feito, se um instrumento melhor for
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encontrado, porém, a política de exortação pode ser alterada ou abandonada
sem maiores dificuldades. A exortação, no entanto, é inadequada quando
resultados imediatos são requeridos, como em situações de crise.
(ii)-

Subsídios:

Sob

a

forma

de

subvenções,

incentivos

(adiamentos, deduções, créditos, exclusões, taxas preferenciais), vouchers ou
cupons e empréstimos a juros menores do que os do mercado, os subsídios
referem-se a todas as formas de transferências financeiras para indivíduos e
organizações por parte do governo. O propósito desse instrumento é o de
recompensar financeiramente atividades que se deseja ver realizadas. Embora
a decisão final fique a cargo dos indivíduos e das organizações, há uma grande
probabilidade – em termos de custo-benefício - de que a atividade
implementada seja realmente aquela subsidiada. Deve-se, no entanto, salientar
o fato de que por exigir uma fonte de recursos – existente ou a ser criada – o
estabelecimento de subsídios nem sempre é tarefa fácil. Por outro lado, a sua
eliminação pode ser igualmente conflituosa, uma vez que deve enfrentar a
oposição dos grupos beneficiados.
(iii)- Leilão de Direitos de Propriedade: Sob o pressuposto de que
o mercado é muitas vezes um eficiente meio para a alocação de recursos, o
governo cria, por meio desse instrumento, mercados em situações na quais
eles naturalmente não existiriam. O mercado é originado pela fixação de uma
quantidade de direitos transferíveis para o consumo de determinado recurso,
permitindo, assim, o estabelecimento de uma escassez artificial e o
funcionamento do mecanismo da formação do preço. Uma das vantagens da
utilização do leilão de direitos de propriedade é a de que ele restringe o uso de
materiais prejudiciais ao meio ambiente, deixando-os ainda disponíveis para os
que não têm alternativas. Por outro lado, esses leilões, além de encorajarem a
especulação e gerarem uma possível oposição daqueles que terão que arcar
com maiores custos, também não respondem ao princípio da eqüidade, uma
vez que os recursos são alocados segundo a capacidade de pagamento e não
pela necessidade.
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(iv)- Taxas e Encargos: Trata-se de pagamento compulsório que
indivíduos e instituições têm que fazer ao governo. Além de induzir
comportamentos desejáveis e de desencorajar aqueles indesejáveis, o principal
objetivo desse instrumento é o de levantar recursos para o financiamento de
gastos do governo. O uso de taxas e encargos promove a inovação, uma vez
que é de interesse das próprias organizações encontrarem alternativas mais
baratas, fato que também contribui para a redução de uma estrutura
burocrática de controle. Por outro lado, o correto uso de taxas e encargos não
é tarefa fácil, pois uma vasta gama de informações deve estar disponível para
se obter o comportamento desejado.
Dado o teor da presente tese, cabe fazer algumas observações a
respeito do uso de instrumentos de política pública para a obtenção do
desenvolvimento sustentável.
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2.3.4. POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Esta parte constitui-se de dois tópicos. O primeiro refere-se ao
desenho de políticas públicas orientadas para a busca da sustentabilidade,
bem como à aferição de indicadores de bem-estar. O segundo tópico trata mais
especificamente de política ambiental e de seus possíveis instrumentos de
aplicação.

(I)- POLÍTICAS PÚBLICAS, SUSTENTABILIDADE E INDICADORES DE BEM-ESTAR
A sustentabilidade do desenvolvimento exige a democratização e o
fortalecimento do Estado. Em que pesem os limites que o ambiente externo –
marcado pela internacionalização dos mercados, da produção e dos modelos
culturais - impõe à ação do Estado, a sua democratização e fortalecimento
implicam: (GUIMARÃES, 1995):
Fortalecimento da capacidade política do Estado: entendida como o
aperfeiçoamento de sua capacidade para ordenar as relações entre as
organizações da sociedade civil e as instituições políticas.
Fortalecimento da capacidade técnico-administrativa do Estado: para
este fim, a descentralização do processo de tomada de decisão – entendida
como a transferência efetiva de quotas de poder (recursos, ativos e
competências) – é instrumento-chave. Por outro lado, para que a
descentralização possa imprimir maior eficiência à ação estatal, ela deve
ser acompanhada pelo fortalecimento da capacidade reguladora e
fiscalizadora das organizações públicas.
Fortalecimento da capacidade de regulação e de planificação do
Estado: a fim de implementar uma estratégia de desenvolvimento
sustentável, faz-se necessário fugir de esquemas rígidos de formulação de
políticas e da planificação excessiva, sem, contudo, aderir ao assembleísmo
(em que as “bases” devem ser chamadas para decidir sobre qualquer
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assunto, não se admitindo instâncias intermediárias de decisão). Há que se
igualmente buscar novos instrumentos, como por exemplo, os de
contabilização do patrimônio natural a fim de internalizar os custos
ambientais da atividade econômica.
Além das ações acima citadas, as políticas públicas orientadas para
o alcance do desenvolvimento sustentável devem promover as capacidades
empreendedora, econômica e social dos cidadãos, o que significa não apenas
proteger, mas promover o seu desenvolvimento. Estas políticas devem estar
baseadas nos seguintes pressupostos: (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA,
1999).
Parceria com a sociedade: conquanto imprescindível, a ação do Estado é
insuficiente se não contar com a participação da sociedade.
Capacitação para a gestão local: fator desencadeador de todo o
processo, uma vez que nada poderá ocorrer, nem mesmo a simples
definição de uma agenda local, sem o desenvolvimento de uma capacidade
local de gestão.
Articulação intra e intergovernamental: a convergência e a integração
das ações - tanto entre os diversos órgãos governamentais de uma mesma
esfera, como entre os três níveis de governo - aumenta a eficiência do
Estado, ao evitar o mau aproveitamento dos recursos, a sobreposição de
ações e os vazios de responsabilidade.
Adequação da oferta de programas e ações às demandas locais: é
preciso ter flexibilidade para adequar a oferta de programas com a
demanda identificada pelas populações locais, respeitando-se a diversidade
das necessidades, interesses e vocações das localidades.
Os critérios acima apontados deixam bastante clara a ênfase que
deve ser dada ao nível local quando da elaboração de políticas públicas
voltadas para o desenvolvimento sustentável.
O desenvolvimento sustentável e o DLIS, em particular, exigem uma
gestão de políticas públicas que propicie uma relação entre Estado e sociedade
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pautada pela articulação, descentralização, parceria, transparência, controle
social e participação. Deve haver também a integração das políticas públicas,
entre elas a política macroeconômica, políticas setoriais e políticas sociais,
incluindo a articulação entre diversas instâncias do governo federal, estadual e
municipal. (FRANCO, 1998).
Um dos obstáculos para a formulação de políticas públicas
orientadas para a sustentabilidade é a aferição dos indicadores de bem-estar.
Qualquer tentativa de qualificação e de aferição desses indicadores estará
sempre sujeita a críticas e contestações, justamente em decorrência do
dinamismo e da complexidade do conceito que se quer aferir, o qual exige um
imbricado entrelaçamento de variáveis.
Pode-se criticar um índice que tente captar padrões de qualidade de
vida a partir de indicadores médios em países marcados por realidades
regionais e sociais tão díspares como o Brasil. Contudo, é possível incorporar
estas disparidades na construção de índices de bem-estar, desde que haja
informações confiáveis a estes níveis de desagregação. As dificuldades de
aferição, portanto, talvez estejam mais limitadas pela qualidade das estatísticas
disponíveis do que pela diversidade sócio-regional a ser observada. (LEMOS e
BRANDÃO, 1996)
No âmbito da ONU, os países são classificados como desenvolvidos
ou em desenvolvimento, conforme o nível de industrialização, a estrutura e a
diversificação da economia, o Produto Nacional Bruto (PNB), a renda per capita
e outros indicadores quantitativos que privilegiam as questões de natureza
econômica. O PNB é uma boa medida do desempenho econômico de um país,
porém, é deficiente para indicar a qualidade de vida da população e os danos
ambientais.
A partir dessas considerações, a ONU passa a elaborar e a divulgar
anualmente, a partir de 1990, o seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH),
o qual considera: (i)- a longevidade expressa pela esperança de vida ao
nascer, (ii)- o nível educacional obtido pelas taxas de alfabetização da
população adulta e das matrículas escolares nos níveis de ensino básico,
médio e superior, e (iii)- o padrão de vida representado pelo PIB per capita
ajustado ao custo de vida do país ou região (paridade de poder de compra).
Trata-se, portanto, de um indicador mais apropriado para avaliar o grau de
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desenvolvimento de um país ou região. Embora seja uma ferramenta útil, o IDH
ainda precisa ser aperfeiçoado, por exemplo, no que diz respeito à relação
entre desenvolvimento e uso dos recursos naturais. (BARBIERI, 1997).
A necessidade contínua de buscar novos indicadores que melhor
reflitam as exigências de um desenvolvimento sustentável é explicitada na
Agenda 21, em particular em seus Capítulos 8 e 40 - que tratam
respectivamente da integração entre meio-ambiente e desenvolvimento e das
informações para a tomada de decisão. (AGENDA 21, 1995).
Uma forma adaptada do IDH da ONU é o IDH-M – Índice de
Desenvolvimento

Humano

Municipal

–

utilizado

no

‘Novo

Atlas

do

Desenvolvimento Humano do Brasil, 2000’, projeto do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA), da Fundação João Pinheiro e do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), com o apoio do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O IDH-M é semelhante e comparável ao seu irmão mais velho – o
IDH – concebido para países. Ambos consideram três aspectos da sociedade –
a educação, a longevidade e a renda. No caso do IDH-M, as diferenças se dão
em aspectos metodológicos específicos para mensurar o desenvolvimento
humano em grupos sociais menores.
Ambos os indicadores variam de zero (nenhum desenvolvimento
humano) a um (desenvolvimento humano total). Países ou municípios com
índices até 0,499 têm desenvolvimento humano considerado baixo; aqueles
cujos índices ficam entre 0,500 e 0,799 têm desenvolvimento médio; os que
atingem valores maiores do que 0,800 são julgados de nível alto.
No período avaliado pelo ‘Atlas’ – 1991 a 2000 – o Brasil como um
todo apresentou uma evolução dentro da faixa média do IDH-M de 0,709 para
0,764, o que significa um avanço de 0,055. (CIELICI DIAS, 2002).
No que tange ao IDH de países, dados do ‘Relatório de
Desenvolvimento Humano de 2002’, divulgado pelo PNUD, mostram que o
Brasil – que hoje ocupa o 73º lugar no ranking mundial de desenvolvimento
humano - passou de 0,753 em 1999 para 0,757 em 2000 (índice levemente
abaixo da média do IDH-M para o Brasil como um todo no mesmo período),
mantendo-se no patamar “médio” de desenvolvimento humano. O país, no
entanto, ficou abaixo da média da América Latina e Caribe, que foi de 0,767.
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Entre os 173 países pesquisados, o Brasil fica na 60ª posição no
ranking se apenas for considerado o PIB per capita ajustado. É justamente a
diferença de 13 colocações entre os dois rankings (do 60º para o 73º)– o de
renda e o de desenvolvimento humano – que leva o PNUD a concluir que o
avanço social não acompanhou o avanço econômico no Brasil.
Nos outros dois fatores – longevidade e educação – o PNUD
destaca como problemas a baixa esperança de vida e o alto “estoque” de
analfabetos do país. Considerando apenas a taxa de alfabetização dos maiores
de quinze anos – 85,2% - o país ficaria no 96º lugar no mundo. Já a
disparidade entre a expectativa de vida do brasileiro (que em 2000, tinha 11,3%
de não chegar aos 40 anos) e a riqueza nacional do Brasil é, para o PNUD,
uma das mais altas do mundo. Em 103ª colocação nesse quesito, o país fica
abaixo de países que têm metade da renda per capita, como as Filipinas.
(SUWWAN, 2002).
Os dados acima permitem concluir que apesar de o Brasil ter subido,
entre 1999 e 2000, duas posições no ranking mundial de desenvolvimento
humano, o país não consegue transformar, de forma adequada, a melhoria de
renda da população em bem-estar social, exibindo ainda taxas de alfabetização
e de expectativa de vida baixas para o seu nível de riqueza.

(II)- POLÍTICA AMBIENTAL E INSTRUMENTOS DE POLÍTICA
Grande parte da literatura consagrada à relação entre políticas
públicas e desenvolvimento sustentável, malgrado o caráter multidisciplinar do
tema, enfatiza a política ambiental. Tal constatação pode ser justificada pelo
fato de as demais áreas implicadas na sustentabilidade – saúde, educação,
habitação, política econômica etc – já terem sido e serem atualmente objeto de
inúmeros estudos, ainda que unidisciplinares.
Tendo em vista a bibliografia disponível, e não tendo como
pretensão esgotar o tema de ‘políticas públicas e desenvolvimento sustentável’,
serão feitas, a seguir, sob o pano de fundo da sustentabilidade, algumas
considerações acerca da política ambiental e de seus possíveis instrumentos
de aplicação.
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Como objeto de pesquisa interdisciplinar, a questão ambiental
exprime uma realidade complexa e multifacetada. Esta questão tende a se
apresentar como um somatório de aspectos extremamente diferenciados, onde
nem sempre se torna visível a relação de interdependência que os une.
Articular num modelo analítico coerente fenômenos tão díspares como depleção de recursos naturais, explosão demográfica em países em
desenvolvimento, perda de biodiversidade, hiperurbanização, alterações
climáticas globais, desertificação crescente de áreas agriculturáveis – é um
desafio para a construção de uma sólida política ambiental. (COSTA
FERREIRA e COSTA FERREIRA, 1995).
Além do aspecto multidisciplinar, indicadores ambientais são raros
no Brasil. Dados que existem são limitados em comparabilidade entre unidades
ou ao longo do tempo. À medida que órgãos estaduais do meio ambiente
surgem, diagnósticos locais e regionais são realizados com o objetivo de
melhorar a qualidade ambiental – conceito escorregadio com um conteúdo
subjetivo considerável, que tem sido entendido e mensurado de várias
maneiras, em termos de indicadores objetivos. (HOGAN, 1995)
Apesar

de

todos

os

compromissos

assumidos

com

o

desenvolvimento sustentável após a ECO-92, os investimentos na área
ambiental no Brasil não só não cresceram na última década como também
declinaram em qualidade. Menos dinheiro foi efetivamente aplicado em projetos
socioambientais e mais no pagamento de juros. A declaração é de um estudo
da Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL), cujo relatório mostra
que, apesar de um compromisso assumido pelo governo, a participação dos
gastos com ambiente em relação ao total de despesas do governo, de 1993 a
2000, não aumentou em relação ao total de despesas do governo, ficando
entre 0,4% e 0,5% desse total.
Os recursos externos em forma de projetos de cooperação para a
área ambiental atingiram em 2000 o seu nível mais baixo da década, e a
maioria deles foi direcionada a projetos da chamada “agenda verde” –
especialmente, conservação de florestas, como a Amazônica -, que é
prioridade internacional, e não para o aprimoramento dos recursos hídricos, o
desenvolvimento sustentável do Nordeste ou o combate à poluição.
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O estudo da CEPAL, apesar de algumas dificuldades de ordem
metodológica, é o primeiro a tentar produzir um quadro detalhado dos
investimentos em desenvolvimento sustentável e em política ambiental no
Brasil. (ANGELO, 2002b).
As questões de natureza ambiental têm exigido uma participação
vigorosa do Estado em todos os países em que elas estão sendo abordadas
com êxito. A ação estatal por si só, porém, não é garantia de que as questões
ambientais serão tratadas corretamente pela comunidade e pelos agentes
privados. A eficácia de uma política pública ambiental dependerá sempre do
grau de importância que a sociedade atribui às questões ambientais.
Dependerá também dos seus instrumentos e da maneira como eles se
articulam entre si e com as demais políticas públicas, notadamente as de
ciência e tecnologia, energia, transporte, saneamento básico, educação,
ocupação do solo e recursos hídricos. (BARBIERI, 1997).
O Estado pode, ainda, abdicar de um planejamento, confiando na
auto-regulação das empresas, ou mesmo acionar macropolíticas que tenham
interface direta com a política ambiental, tais como: (MAIMON, 1996).
Desenvolvimento tecnológico: compreende a descoberta de
novos materiais, tecnologias e processos menos poluentes e a
desaceleração da utilização de recursos naturais.
Planejamento energético: tem papel fundamental seja nos
aspectos tecnológicos de conservação e de fontes alternativas de
energia, seja no que tange à escolha do tipo de meio de
transporte. A poluição do ar, por exemplo, está estritamente
associada à eficiência energética das tecnologias de combustão.
Planejamento regional e urbano: campo privilegiado de ação
complementar a uma política ambiental, é de especial relevância
o zoneamento econômico-ecológico como ponto de partida da
distribuição das atividades econômicas no espaço.
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Educação ambiental: tem papel fundamental para a criação de
uma consciência ecológica e para a formação de recursos
humanos capazes de planejar uma política ambiental.
Uma vez definidos os objetivos e a legitimidade da política
ambiental, resta o problema da escolha de instrumentos a serem utilizados pelo
setor público. A opção deve levar em conta, além da eficiência ecológica, a
eficiência econômica, os custos de implantação e gestão, os efeitos
redistributivos e a aceitação pela população. (MAIMON, 1993).
Os principais instrumentos de política ambiental são os econômicos
e os de comando e controle. Os instrumentos de comando e controle visam
restringir as ações do poluidor, fixando normas e padrões ambientais e
fiscalizando o seu cumprimento (equivalem aos instrumentos de regulação na
denominação de Howlett e Ramesh). Os mais tradicionais são os regulamentos
que estabelecem padrões de emissão (níveis aceitáveis de poluição) e padrões
de desempenho (regulagem e modo de operação de equipamentos). Também
são instrumentos de comando e controle as normas legais relativas ao
licenciamento de atividades ou a obras potencialmente poluidoras, bem como
as que proíbem a fabricação, o comércio e o uso de um certo produto ou
insumo produtivo.
Os instrumentos econômicos objetivam induzir o comportamento das
pessoas e das organizações em relação ao meio ambiente pela utilização de
medidas que representem benefícios ou custos adicionais para elas. Esses
instrumentos são efetivados mediante as receitas e despesas públicas, bem
como pela criação e sustentação de mercados artificiais (equivalem aos
subsídios, às taxas e encargos e aos leilões de direitos de propriedade na
denominação de Howlett e Ramesh). A cobrança de taxas sobre a poluição é
provavelmente o mais conhecido e utilizado. É a aplicação do princípio do
poluidor-pagador, incluído na Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio
Ambiente e o Desenvolvimento de 92.
Outras formas de instrumentos econômicos são os incentivos fiscais
e os financiamentos em condições privilegiadas que permitem reduzir os custos
de determinadas práticas ambientais específicas como, por exemplo, a
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instalação de equipamentos antipoluição ou a contratação de serviços técnicos
para reduzir ou controlar a poluição.
A criação de um mercado de artificiais, onde as empresas
transacionam certificados ou licenças para poluir talvez seja o mais polêmico
dos

instrumentos

econômicos.

As

principais

experiências

com

esses

certificados negociáveis (tradable emission permit) ocorreram nos Estados
Unidos na década de 80, uma delas com o intuito de reduzir a emissão de SO2
dentro de uma política nacional de combater a chuva ácida e a outra com o
objetivo de reduzir o teor de chumbo da gasolina. (BARBIERI, 1997).
Normas legais que obrigam as empresas a utilizar materiais
reciclados são, ao mesmo tempo, instrumentos de regulamentação e de
mercado. Providências como essas têm sido recomendadas em diversos
capítulos da AGENDA 21 (1995), especialmente no Capítulo 8 que trata da
interação entre meio ambiente e desenvolvimento nas tomadas de decisão.
Entre as principais recomendações desse Capítulo quanto à reorientação das
políticas públicas estão as seguintes: estabelecer combinações eficazes entre
os instrumentos governamentais (econômicos e de comando e controle) e os
de auto-regulamentação; eliminar ou reduzir os subsídios não compatíveis com
os objetivos do desenvolvimento sustentável; promover estruturas de incentivos
econômicos e fiscais, bem como políticas de preços, para atingir estes
objetivos; e estimular a criação de novos mercados relacionados com o
controle da poluição e o manejo ambientalmente saudável dos recursos.
Ainda há muito a se fazer para que a questão ambiental penetre a
consciência da sociedade civil, na qual vigoram – com o apoio da produção
simbólica difundida pela mídia – visões algo caricatas segundo as quais meio
ambiente significa “conservação do verde”, e não base material e simbólica das
condições de vida e de trabalho das populações. (ACSELRAD, 2001).
Em suma, ainda que as políticas ambientais devam se valer de
todos os instrumentos de política possíveis, sobretudo em função da
emergência da degradação ambiental, é apenas a educação ambiental - ao
ampliar o nível de conscientização da sociedade - aquela que pode, a longo
prazo, e de maneira sustentada, garantir uma prática ambiental saudável. Mais
do que isso, há que se ter bem claro que uma política ambiental por si só não é
suficiente para a obtenção do desenvolvimento sustentável – ela deve estar
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integrada às demais políticas públicas comprometidas com o alcance da
sustentabilidade.
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Capítulo 3. Metodologia
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3. METODOLOGIA
Neste capítulo, serão abordados os caminhos percorridos para se
chegar à resposta da pergunta inicial – “quais os fatores que dificultam a
implementação da Política Ambiental contida no Plano de Desenvolvimento
Sustentável do Rio Grande do Norte (P.D.S./R.N.)?”
Inicialmente, será apresentado o tópico ‘Tipo de Pesquisa’ para uma
classificação do presente trabalho quanto aos seus fins e aos seus meios. Em
seguida, mostrar-se-á a ‘Seleção de sujeitos/interlocutores’ a fim de apresentar
os indivíduos que concederam informações nas entrevistas de campo. Num
terceiro momento, em ‘Coleta de dados’, são explicitados os meios pelos quais
os dados necessários para responder ao problema foram obtidos. Por fim, o
tópico ‘Tratamento de dados’ esclarece como os dados coletados foram
analisados.
Para SILVERMAN (1994), a metodologia é uma abordagem geral
para estudar tópicos de pesquisa, ela estabelece a maneira pela qual um
determinado fenômeno será estudado. Assim como as teorias, as metodologias
não são falsas ou verdadeiras, mas sim, menos ou mais úteis. É com esta
concepção de metodologia que este capítulo foi desenvolvido.

133

3.1. TIPO DE PESQUISA
Considerando-se o critério de classificação de pesquisa proposto por
VERGARA (2000), quanto aos fins e quanto aos meios, esta tese pode ser
assim qualificada:
(I)- Quanto aos fins: trata-se de pesquisa explicativa, já que seu principal
objetivo é tornar inteligível e justificar os motivos de algum fenômeno, no caso,
a implementação de uma política. Além disto, esta tese enquadra-se em outra
característica da pesquisa explicativa, qual seja, contar com um conjunto de
hipóteses plausíveis de serem verificadas. Estas hipóteses devem manter uma
conexão lógica e conceitual entre si, de modo que, ao serem verificadas,
permitam explicar o fenômeno. As conclusões do estudo serão a confirmação
ou refutação da hipótese.
(II)- Quanto aos meios: trata-se de um estudo de caso, que também engloba
pesquisa bibliográfica, investigação documental e pesquisa de campo.
Estudo de caso – já que se caracteriza por um estudo
aprofundado, circunscrito à aplicação de uma determinada
política em âmbito espacial determinado, no caso, a
implementação de uma política ambiental no Estado do Rio
Grande do Norte.
Pesquisa bibliográfica - para a fundamentação teóricometodológica da pesquisa.
Investigação documental – para levantamento inicial de
informações pertinentes, com base em consulta a fontes
secundárias, buscadas junto a órgãos de estudo e pesquisa
do Estado do Rio Grande do Norte (em especial o Instituto de
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – IDEMA), e
institutos de pesquisa em âmbito federal (em particular, o
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Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA – Diretoria
de Política Urbana e Regional e o Instituto Interamericano de
Cooperação para a Agricultura – IICA).
Pesquisa de campo – foram feitas entrevistas com dirigentes
de órgãos, equipes técnicas, coordenadores de programas e
projetos e representantes de grupos de interesse, a fim de
obter os dados primários sobre o processo de implementação
da política ambiental.

3.2. SELEÇÃO DE SUJEITOS/INTERLOCUTORES
O critério para a escolha do interlocutor foi o seu envolvimento na
formulação e ou a sua responsabilidade na implementação da política
ambiental do P.D.S./R.N., de modo que a soma de todas as informações fosse
ampla o suficiente para se ter uma visão global do processo.
Foram privilegiados como interlocutores, dirigentes e técnicos da
Secretaria Estadual de Planejamento e Finanças (SEPLAN) e do Instituto de
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (IDEMA), respectivamente,
órgão central e órgão executor do Sistema Estadual de Preservação do Meio
Ambiente do Rio Grande do Norte (SISNEMA). Além destes, também foram
escolhidos representantes com assento no Conselho Estadual de Meio
Ambiente (CONEMA) – órgão superior do SISNEMA.
Abaixo, uma breve apresentação dos sujeitos da pesquisa e os
respectivos objetivos das entrevistas:
Gestor da Coordenadoria de Planejamento e Acompanhamento
(COPLAC)/Secretaria de Planejamento do Estado (SEPLAN) – órgão
responsável

pelo

acompanhamento

da

implementação

do

Plano

de

Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte (P.D.S./R.N.)
Objetivo: verificar o grau de implementação do Plano como um todo,
ou seja, ter uma visão sistêmica do mesmo.
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Gestora do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio
Ambiente (IDEMA).
Objetivo: verificar o grau de implementação da política ambiental do
P.D.S./R.N.– modelo de gestão setorial, cumprimento das ações previstas nos
seus diversos programas, utilização dos instrumentos fiscais/financeiros e
institucionais.
Gestora da Coordenadoria do Meio Ambiente/Instituto de
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (CMA/IDEMA).
Objetivo: verificar mais especificamente a implementação de alguns
dos programas da política ambiental - o de '
Desenvolvimento Florestal'
, o de
'
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA/RN)'
, o de '
Criação do Sistema
Municipal de Unidades de Conservação'(SMUC), o de '
Educação Ambiental'
.
Um gestor e uma técnica da Secretaria de Agricultura (entrevista
conjunta).
Objetivo: verificar mais especificamente o grau de implementação de
dois dos programas da política ambiental – o de ‘Monitoramento de Solos
Agrícolas’ e o de ‘Preservação e Recuperação de Áreas de Proteção
Ambiental’, dos quais a Secretaria de Agricultura é responsável por algumas
ações.
Técnico de Estudos e Projetos da Unidade Estadual do
Proágua/Secretaria Estadual de Recursos Hídricos (UEGP/SERHID)
Objetivo: verificar mais detalhadamente o grau de implementação de
um dos programas da política ambiental - o de '
Recursos Hídricos'
.
Gestor da Divisão Técnica do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e representante
desta instituição no Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONEMA).
Objetivo: identificar a participação deste grupo de interesse na
implementação da política ambiental.
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Representante

da

Assembléia

Legislativa

do

Estado

no

CONEMA.
Objetivo: verificar a participação deste órgão na implementação do
P.D.S/.R.N..
Representante das Instituições Educacionais de Nível Superior
no CONEMA.
Objetivo: identificar a participação destes grupos de interesse na
implementação da política ambiental.
Representante

das

Organizações

Não

Governamentais

Ambientalistas Potiguares no CONEMA.
Objetivo: identificar a participação destes grupos de interesse na
implementação da política ambiental.
Representante das Associações de Profissionais de Nível
Superior no CONEMA.
Objetivo: identificar a participação destes grupos de interesse na
implementação da política ambiental.
Representante da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção R.N.
– OAB/RN - no CONEMA.
Objetivo: identificar a participação deste grupo de interesse na
implementação da política ambiental.
Representante da Federação das Indústrias do Rio Grande do
Norte (FIERN) no CONEMA.
Objetivo: identificar a participação deste grupo de interesse na
implementação da política ambiental.
Por fim, não foram esquecidos outros atores sociais envolvidos no
processo, mesmo que sem representação no CONEMA, abaixo listados:
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Representante do Ministério Público para questões ambientais no
Rio Grande do Norte.
Objetivo: identificar a avaliação que esta promotoria faz sobre a
implementação da política ambiental no Estado.
Consultor do Ministério do Meio Ambiente para a implementação
de Programas de Desenvolvimento Florestal no Rio Grande do Norte.
Objetivo: verificar mais especificamente o grau de implementação de
um dos programas da política ambiental - o de '
Desenvolvimento Florestal
(PDF)'
..
Gestora do Pacto pelo Desenvolvimento do Rio Grande do
Norte (PACTO)
O PACTO é uma associação sem fins lucrativos e de direito privado,
cujo objetivo é o de envolver a população na construção do Rio Grande do
Norte, articulando parcerias e agindo como formador de opinião dentro da
comunidade. A meta principal desta entidade é promover o desenvolvimento do
Estado, com atuação plena da cidadania de modo que os participantes e a
população percebam as potencialidades do Estado. Trata-se, pois, de relevante
ator a ser considerado na implementação do P.D.S./R.N..
Objetivo: identificar o grau de participação deste ator social na
implementação do P.D.S./R.N..
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3.3. COLETA DE DADOS
Este item responde à pergunta ‘como são obtidos os dados para
equacionar o problema estudado’.

3.3.1. LEITURAS E ENTREVISTAS EXPLORATÓRIAS
Para QUIVY e CAMPENHOUDT (1998), as leituras exploratórias
devem ajudar a constituir a problemática de investigação e as entrevistas
exploratórias visam economizar perdas inúteis de energia e de tempo na leitura
e na construção de hipóteses. As entrevistas exploratórias, alegam os autores,
servem para encontrar pistas de reflexão, idéias e hipóteses de trabalho, e não
para verificar hipóteses preestabelecidas. Trata-se, portanto, de abrir o espírito,
de ouvir, e não de fazer perguntas precisas.
As primeiras leituras exploratórias versaram sobre o tema de
desenvolvimento sustentável - suas definições, origens e perspectivas. No
início, no entanto, ainda não se sabia que corte fazer dentro de tema tão
abrangente e relativamente novo. As principais referências bibliográficas neste
momento foram: BARBIERI (1997); CAVALCANTI (1995); SCHMIDHEINY
(1992)

e

COMISSÃO

MUNDIAL

SOBRE

MEIO

AMBIENTE

E

DESENVOLVIMENTO (1991).
Foi só num segundo momento que o Plano de Desenvolvimento
Sustentável do Rio Grande do Norte foi escolhido como objeto de estudo. A
princípio, pretendia-se fazer uma avaliação do modelo de gestão proposto para
a implementação de todas as políticas do Plano. Após mais algumas leituras e
entrevistas exploratórias é que se chegou à versão final da tese – avaliação
dos fatores que dificultam a implementação de uma das políticas do
P.D.S./R.N..
Em seguida, são apontados os principais interlocutores e suas
contribuições nas entrevistas exploratórias. Alguns deles foram entrevistados
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novamente

mais

tarde,

conforme

assinalado

no

item

‘Seleção

de

sujeitos/interlocutores’.
Gestora da Coordenadoria do Meio Ambiente/Instituto de
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (CMA/IDEMA), compôs a
equipe técnica que elaborou a dimensão ambiental do P.D.S./R.N.
Nesta

entrevista,

obteve-se

uma

visão

geral

do

grau

de

implementação dos Programas que compõem a Política Ambiental – condição
para o início dos trabalhos de campo e garantia de que haveria material a ser
colhido. Felizmente, pôde-se constatar que algumas das ações foram
realmente iniciadas.
Gestora do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio
Ambiente (IDEMA).
O objetivo desta entrevista foi checar o funcionamento do Sistema
Estadual de Controle e Preservação do Meio Ambiente (SISNEMA/R.N.) –
coordenador e executor da Política Ambiental, a fim de obter uma visão global
do tema.
Gestor da Coordenadoria de Planejamento e Acompanhamento
(COPLAC)/Secretaria de Planejamento do Estado (SEPLAN) – órgão
responsável

pelo

acompanhamento

da

implementação

do

Plano

de

Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte (P.D.S./R.N.)
Esta entrevista foi importante para compreender melhor o papel da
COPLAC como grupo de gestão do P.D.S./R.N., responsável pela articulação
entre e com as estruturas setoriais de planejamento, animando o processo
permanente de negociação, mobilização e operacionalização das ações
contidas nos Programas do Plano.
Técnica que coordenou a equipe responsável pela elaboração
da dimensão ambiental do P.D.S./R.N.
A principal contribuição desta entrevista foi a confirmação de que,
apesar das dificuldades de implementação do Plano e da política ambiental, em
particular, há a possibilidade de observar algumas ações que foram executadas
com relativo sucesso.
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Gestor à época da elaboração do P.D.S./R.N. Em decorrência de
sua posição privilegiada, o entrevistado pôde passar uma visão contextualizada
e abrangente sobre o processo de elaboração e implementação do Plano.

3.3.2. PESQUISA BIBLIOGRÁFICA
A pesquisa bibliográfica foi feita em livros, revistas especializadas,
jornais, teses e dissertações e buscou construir o marco teórico-conceitual,
enfocando sobretudo o conceito e evolução do desenvolvimento sustentável e
a implementação de políticas públicas.

3.3.3. PESQUISA DOCUMENTAL
Para QUIVY e CAMPENHOUDT (1998), a coleta de dados
preexistentes – dados secundários e dados documentais – tem como suas
principais fontes: documentos manuscritos, impressos ou audiovisuais, oficiais
ou privados, pessoais ou provenientes de organismos, contendo números ou
textos. Na presente tese, a principal fonte para a coleta de dados secundários
foi a obtenção de documentos em forma textual provenientes de instituições
públicas (tais como leis, estatutos e regulamentos, atas, publicações etc).
No que diz respeito à coleta de documentos em forma textual,
QUIVY e CAMPENHOUDT (1998) salientam que atenção especial deve ser
dada à sua autenticidade, à exatidão das informações contidas, bem como à
correspondência entre o campo coberto pelos documentos disponíveis e o
campo de análise da investigação.
A seguir, as principais fontes consultadas:
‘Mensagens do Governador’ do Estado do R.N.. (1998 a 2002).
Com base nestes documentos, pode-se verificar se as ações e
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investimentos do Estado neste período foram compatíveis com o
proposto no P.D.S./R.N.;
Plano Plurianual (P.P.A.) - 2000-2003 do Estado do R.N.. Com
base neste documento, é possível detectar quais as áreas que
estão sendo privilegiadas e se isto está de acordo com o
P.D.S./R.N.;
Plano de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte;
Plano Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte;
Atas das reuniões do Conselho Estadual do Meio Ambiente CONEMA;
Plano de Desenvolvimento Sustentável da Região do Seridó do
R.N.;
Lei Orçamentária Anual (2001 e 2002);
Perfil Socioeconômico do R.N. (2001);
Agenda 21 e Agenda 21 brasileira – bases para discussão;
Projeto Áridas;
Regulamento da criação do IDEMA - órgão coordenador e
executor da política ambiental no R.N.;
Artigos de jornais e revistas que saíram à época da divulgação do
P.D.S./R.N..

3.3.4. PESQUISA DE CAMPO
A pesquisa de campo foi feita por meio de entrevistas semiestruturadas com os indivíduos indicados no item ‘Seleção de sujeitos’. Antes
de cada entrevista, foram explicados ao entrevistado o objetivo e a relevância
da pesquisa, bem como a importância de sua colaboração.
Para QUIVY e CAMPENHOUDT (1998), a entrevista é o método
especialmente adequado para análise de problemas específicos (dados do
problema, aquilo que está em jogo e funcionamento de uma organização) e
para a reconstituição de processos de ação, experiências ou acontecimentos.
Suas principais vantagens, de acordo com os autores, são o grau de
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profundidade dos elementos de análise recolhidos, sua flexibilidade e fraca
diretividade.
Segundo QUIVY e CAMPENHOUDT (1998), a entrevista semidiretiva ou semi-dirigida – no sentido de que não é inteiramente aberta nem
encaminhada por um grande número de perguntas precisas - certamente é a
mais utilizada em investigação social.
Após validação do instrumento de pesquisa, foram elaboradas as
versões finais dos dois roteiros de entrevista para a pesquisa de campo– o
primeiro, mais extenso, voltado para representantes do Estado, mais
especificamente do IDEMA e da SEPLAN – órgãos responsáveis pelo
acompanhamento da implementação do Plano. O segundo, um pouco mais
enxuto, direcionado aos demais atores sociais representantes da sociedade
civil. (APÊNDICE A)
Estes roteiros têm um caráter orientativo. As entrevistas - semiabertas – visam deixar o interlocutor à vontade para discorrer sobre o assunto
discutido. As perguntas foram elaboradas de maneira a “cobrir” todos os
indicadores da hipótese15, em outras palavras, as perguntas são passíveis de
respostas que podem ser classificadas segundo os indicadores.
Além dos roteiros de entrevista, também foi preparado um check-list
com as ações propostas no Plano de Desenvolvimento Sustentável e que
deveriam ser idealmente realizadas. Este check-list serviu como um apoio para
acompanhar as respostas dos interlocutores de maneira a não perder nenhum
detalhe. Na verdade, as informações do check-list correspondem à situação de
plena efetivação do Plano enquanto que as informações dos entrevistados
expressam a situação real.
Obviamente, mais do que obter números e fatos, tentou-se captar
com os interlocutores as razões subjetivas, aquelas que não eram palpáveis e
estavam nas entrelinhas. Para tanto, foram anotadas, após o término das
entrevistas, as impressões pessoais da entrevistadora, as quais foram úteis
para enriquecer a análise de todo o material.

15

A hipótese, suas dimensões e respectivos indicadores serão apresentados no início do Capítulo 4.Resultados e Discussão.
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Além das anotações, foi gravado, com a anuência dos interlocutores,
o conteúdo das entrevistas, para que nenhuma informação se perdesse e para
que, após a transcrição, o material estivesse todo documentado.
Para HERITAGE, citado por SILVERMAN (1994), o valor especial da
transcrição da conversação de fitas gravadas é que a formulação verbal de
alguns assuntos é tratada como substituta da observação de comportamentos
reais. Descrições detalhadas sobrepujam a tendência de os tradutores
“arrumarem” a “bagunça” natural de qualquer conversação.
HERITAGE, em SILVERMAN (1994), aponta algumas vantagens
das transcrições: a captação de detalhes; a possibilidade de o analista e de o
leitor retornarem ao material para análises ou para checagens; maior precisão
em detrimento da intuição e dos preconceitos individuais na análise dos dados;
a possibilidade de os dados – que estão na forma bruta – serem reutilizados e
reexaminados em outras pesquisas.
São as informações obtidas na pesquisa de campo, na investigação
documental e na pesquisa bibliográfica que dão subsídio à efetivação do
estudo de caso.

3.4. TRATAMENTO DOS DADOS
Este item responde à pergunta ‘como os dados coletados são
explorados.
Em função da natureza do problema investigado e da visão de
mundo e valores da pesquisadora, a abordagem escolhida para o tratamento
dos dados é a fenomenológica, a qual privilegia procedimentos qualitativos de
pesquisa.
Contrariamente à corrente positivista, a fenomenologia afirma que
algo só pode ser entendido a partir do ponto de vista das pessoas que o estão
vivenciando. Suas crenças, suas suposições, seus paradigmas e seus valores
estão presentes no olhar lançado ao fenômeno estudado. Com base em suas
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histórias de vida, elas buscam entender o fenômeno, interpretá-lo e perceber o
seu significado. (VERGARA, 2000).
Na corrente fenomenológica, o pesquisador obtém os dados de que
necessita na observação, em entrevistas e questionários não estruturados ou
semi-estruturados, nas histórias de vida, em conteúdos de textos, na história de
organizações, enfim em tudo aquilo que lhe permita refletir sobre processos e
interações (VERGARA, 2000). Na presente tese, são as evidências factuais
pontuadas nos discursos dos interlocutores, além da investigação documental,
que vão dar subsídios para corroborar ou não a hipótese.
HAMMERSLEY E ATKINSON, citados por SIVLVERMAN (1994),
apontam três relevantes características que distinguem a pesquisa qualitativa:
uma versão ampliada e aprofundada da teoria, mais do que uma simples
relação entre variáveis; flexibilidade e o fato de que estes estudos não
restringem a teorização a cientistas sociais.
SILVERMAN (1994) cita seis regras para a pesquisa qualitativa:
não confundir uma crítica com um argumento alternativo racional;
evitar tratar o ponto de vista de um ator como sendo uma
explicação;
reconhecer que aspectos de um determinado fenômeno sempre
nos escapam;
evitar escolher entre extremos;
nunca apelar para um único elemento como sendo a explicação;
entender as formas culturais sob as quais verdades são
realizadas.
TOBAR e YALOUR (2001) apresentam um quadro comparativo que
expressa as particularidades do emprego de metodologias qualitativas e
quantitativas. Dentre estas especificidades, as que mais se adaptam e
justificam o uso da metodologia qualitativa pelo presente trabalho são: a
metodologia qualitativa é indicada quando o tema ou o objeto não é familiar;
quando a flexibilidade do enfoque é necessária para permitir descobertas
inesperadas, quando o que mais se busca é compreender o significado de um
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fenômeno do que levantar aspectos quantitativos do mesmo e em pesquisas
profundas sobre tópicos particulares.

3.4.1. A ANÁLISE DE CONTEÚDO
Para QUIVY e CAMPENHOUDT (1998), o conteúdo das entrevistas
deve ser objeto de uma análise sistemática, destinada a testar as hipóteses de
trabalho.
Para SILVERMAN (1994), a Análise de Conteúdo é um dos
principais métodos para a análise das informações. Ela pode incidir sobre
mensagens tão variadas como obras literárias, artigos de jornais, documentos
oficiais, declarações políticas, atas de reunião e relatórios de entrevistas pouco
diretivas.
Dentre os objetivos apontados por SILVERMAN (1994) para os
quais a Análise de Conteúdo é particularmente adequada, aquele que melhor
se aplica à presente tese é o da análise: de estratégias, daquilo que está em
jogo em um conflito, dos aspectos de uma situação problemática, das
interpretações de um acontecimento e do impacto de uma medida.
Para FREITAS (2000), a Análise de Conteúdo é uma leitura
aprofundada das respostas e sua codificação a fim de se obter uma idéia do
todo. A Análise de Conteúdo pode ser usada para analisar em profundidade
uma expressão específica de uma pessoa ou grupo envolvido em debate.
Trata-se de um método de investigação indireto, já que é a expressão verbal ou
escrita do respondente que será observada.
A Análise de Conteúdo aplica-se a todos os tipos de pesquisa que
podem ser documentados em textos escritos (documentos oficiais, livros,
jornais), em gravações de voz ou imagem (rádio, televisão etc) ou em outras
atividades que podem ser decompostas como uma entrevista, por exemplo.
(FREITAS, 2000).
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3.4.2. O PROCESSAMENTO DOS DADOS COLETADOS
Foram realizadas 16 entrevibstas (os interlocutores estão indicados
no item ‘Seleção dos sujeitos’), cujo conteúdo foi gravado e posteriormente
transcrito.
Como apontado no item ‘Coleta de dados’, as entrevistas foram
semi-estruturadas e o guia foi apenas orientativo; mais do que isto, nem todos
os interlocutores responderam a todas as perguntas, mas somente àquelas que
lhes eram afins.
Em seguida, foram classificados os discursos dos entrevistados
segundo as dimensões e os indicadores da hipótese. No decorrer desta fase,
foram identificadas algumas informações relevantes que não se encaixavam
dentro dos indicadores, elas foram, então, classificadas como um grupo à
parte, que deveria vir a enriquecer a análise do trabalho.
Quando as informações congêneres – de acordo com os indicadores
- foram agregadas em um único arquivo, tomou-se o cuidado para preservar a
origem de cada uma das falas – relevante para a análise do material.
A próxima etapa, objeto de discussão do Capítulo 4 – ‘Resultados e
Discussão’, será a avaliação deste material à luz da hipótese e dos objetivos,
de maneira a qualificar os indicadores e respectivas dimensões e assim ter
subsídios para avaliar e discutir os resultados, de forma a corroborar ou não a
hipótese proposta nesta tese.
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Capítulo 4. Resultados e Discussão
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O objetivo deste capítulo é o de expor e discutir, à luz da hipótese e
dos objetivos, e com base no material coletado (pesquisa bibliográfica,
investigação documental e pesquisa de campo), os resultados da pesquisa.
Para tanto, serão qualificados, segundo o Quadro 02, as quatro dimensões e
respectivos indicadores em que a hipótese se manifesta.
Os

indicadores,

características,

são

também

denominados

traços/manifestações

de

objetivamente

atributos

ou

observáveis

e

mensuráveis das dimensões ou aspectos de algum conceito. O seu papel é o
de conduzir e o de colocar o pesquisador em confronto com a realidade. É por
meio dos indicadores que as dimensões que constituem a Hipótese poderão
ser avaliadas e mensuradas. (QUIVY e CAMPENHOUDT, 1998)

APRESENTAÇÃO DA HIPÓTESE:
‘A

INEFICIÊNCIA

DO

ESTADO

ALIADA

À

BAIXA

CAPACIDADE

ARTICULAÇÃO DOS ATORES SOCIAIS DIFICULTAM A IMPLEMENTAÇÃO DA

AMBIENTAL

CONTIDA NO

PLANO

DE

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

DE

POLÍTICA
DO

RIO

GRANDE DO NORTE (P.D.S./R.N.).’
As variáveis explicativas ou independentes da hipótese são: ‘A
INEFICIÊNCIA DO
SOCIAIS’.

ESTADO’ e ‘A

BAIXA CAPACIDADE DE ARTICULAÇÃO DOS ATORES

A variável dependente é: ‘A

CONTIDA NO P.D.S./R.N.’.

IMPLEMENTAÇÃO DA

POLÍTICA AMBIENTAL
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Quadro 2: A hipótese, suas dimensões e respectivos indicadores
(Continua)

Dimensões

Indicadores (i)

i1.1-

instâncias

(Conselhos

paritários,

Colegiados e estruturas governamentais)
e respectivas atribuições definidas para o
modelo de gestão agregado vis-à-vis a
sua efetiva atuação;
1. Efetividade dos modelos de gestão –
agregado e setorial - definidos no
P.D.S./R.N..

i1.2- instâncias (Conselhos paritários,
Colegiados e estruturas governamentais)
e respectivas atribuições definidas para o
modelo de gestão setorial vis-à-vis a sua
efetiva atuação;
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(Continuação)

Dimensões

Indicadores (i)
i2.1- instrumentos fiscais/financeiros
utilizados vis-à-vis àqueles definidos no
Plano – nível agregado;**
i2.2- instrumentos fiscais/financeiros
utilizados vis-à-vis àqueles definidos no
Plano – nível setorial;**
i2.3- instrumentos institucionais
(operacionais, legais e organizacionais)

2. Capacidade de governo para a
implementação da Política Ambiental
contida no P.D.S./R.N..

utilizados vis-à-vis àqueles definidos no
Plano – nível agregado;**
i2.4- instrumentos institucionais
(operacionais, legais e organizacionais)
utilizados vis-à-vis àqueles definidos no
Plano – nível setorial;**
i2.5- necessidade de contratação de
consultoria externa para a implementação
desta política;
i2.6- existência de indicadores de
desempenho e de avaliação do Plano;
i2.7- grau de articulação intersetorial do
IDEMA, das Secretarias estaduais e
demais entidades responsáveis pela
implementação desta política.
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(Conclusão)

Dimensões

Indicadores (i)

i3.1- presença dos atores sociais nas
instâncias consultivas e decisórias
responsáveis pela implementação desta
3. Capacidade de influência dos atores

política;

sociais na implementação da Política
Ambiental contida no P.D.S./R.N..

i3.2- contribuições dos atores sociais à
implementação desta política.

4. Cumprimento das ações previstas

i4.1- Ações executadas nos Programas da

nos Programas que compõem a Política Política Ambiental vis-à-vis àquelas
Ambiental contida no P.D.S./R.N..

definidas no Plano.

* Onde se lê ‘Plano’, entenda-se o Plano de Desenvolvimento Sustentável do
Rio Grande do Norte (P.D.S./R.N.).
** Estes instrumentos são definidos no P.D.S./R.N. e serão apresentados no
decorrer da tese.
Fonte: A própria autora.
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Este capítulo estrutura-se em quatro subcapítulos, cada um
dedicado à apresentação e discussão dos resultados relativos às quatro
dimensões da hipótese.
Os Subcapítulos 4.1. e 4.2. analisam respectivamente as seguintes
dimensões: ‘Efetividade dos modelos de gestão –agregado e setorial definidos no P.D.S./R.N.’ e ‘Capacidade de governo para a implementação da
Política Ambiental contida no P.D.S./R.N.’, ambas exprimem a primeira variável
independente da hipótese – ‘A INEFICIÊNCIA DO ESTADO.’
O Subcapítulo 4.3. discute a dimensão ‘Capacidade de influência
dos atores sociais na implementação da Política Ambiental contida no
P.D.S./R.N.’, dimensão esta que expressa a segunda variável independente da
hipótese – ‘A BAIXA CAPACIDADE DE ARTICULAÇÃO DA SOCIEDADE’.
O Subcapítulo 4.4., por sua vez, avalia a dimensão ‘Cumprimento
das ações previstas nos Programas que compõem a Política Ambiental contida
no P.D.S./R.N.’ - que traduz a variável dependente da hipótese – ‘A
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL CONTIDA NO P.D.S./R.N..’

Guardadas as devidas particularidades, estes subcapítulos estão
organizados em diferentes seções, as quais tratam desde definições
conceituais referentes à dimensão analisada, passando pela apresentação dos
seus indicadores e respectivos resultados, até a discussão e qualificação da
dimensão sob foco.
A discussão e a qualificação das dimensões devem apontar
elementos para a caracterização das variáveis da hipótese de modo a fornecer
subsídios para a checagem da hipótese.
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4.1. EFETIVIDADE

DOS MODELOS DE GESTÃO

–

AGREGADO E SETORIAL

–

DEFINIDOS NO P.D.S./R.N.

Este subcapítulo mostra como a dimensão ‘Efetividade dos modelos
de gestão – agregado e setorial – definidos no P.D.S./R.N.’ expressa a primeira
variável independente da hipótese – ‘a ineficiência do Estado’.
Os aspectos examinados para qualificar a efetividade dos modelos
de gestão dizem respeito à existência das instâncias – conselhos paritários,
colegiados e estruturas governamentais - definidas no P.D.S./R.N., bem como
ao devido cumprimento de suas atribuições, tanto no nível agregado - para a
implementação do Plano como um todo, como para o nível setorial - para a
implementação da política ambiental.
Na Seção 4.1.1., serão expostos os conceitos relativos a modelos de
gestão para a implementação de políticas públicas, a fim de explicitar os
termos que serão utilizados nas seções seguintes para a apresentação e
discussão dos resultados referentes à dimensão sob análise.
Na Seção 4.1.2, serão apresentados os modelos de gestão definidos
no P.D.S./R.N. – o agregado e o setorial – e suas respectivas atribuições.
Em seguida, serão analisados, segundo o Quadro 02, os dois
indicadores em que esta dimensão é expressa – Seções 4.1.3 e 4.1.4. –
respectivamente. Em cada uma destas seções, será feita uma contraposição
entre a situação real do indicador (captada no trabalho de campo) e a sua
configuração ideal (segundo definição do P.D.S./R.N. – Seção 4.1.2.).
Na última Seção - 4.1.5., serão resgatados os resultados mostrados
nas seções precedentes de modo a apresentar uma discussão sobre a
dimensão focalizada neste subcapítulo.
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Introdução
De início, vale introduzir o conceito de ‘efetividade’ utilizado na
dimensão em pauta (‘Efetividade dos modelos de gestão – agregado e setorial
– definidos no P.D.S./R.N.’): “1. faculdade de produzir um efeito real, 2.
capacidade de funcionar normalmente, 3. capacidade de atingir o seu objetivo
real (...), 6. possibilidade de ser utilizado para um fim.” (HOUAISS e VILLAR,
2001)
Por modelos de gestão, entende-se aqui os estilos de gerência ou
de administração, no caso, para a implementação de políticas públicas. O que
se quer observar mais especificamente é o modo de operar do Estado, que se
traduz no ato de “fazer” políticas públicas.
A

literatura

existente

sobre

modelos

de

gestão

voltados

especificamente para a implementação de planos de desenvolvimento
sustentável é muito escassa. As duas únicas referências encontradas são a de
BUARQUE (1999) e BACELAR et al. (s.d.) – técnicos do Instituto
Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) – órgão que prestou
consultoria na elaboração de vários dos planos estaduais de desenvolvimento
sustentável do Nordeste brasileiro.
BUARQUE (1999) define modelo de gestão mais especificamente
para a implementação de planos de desenvolvimento sustentável no nível local,
mas segundo ele próprio, esta definição também pode se aplicar a outros
níveis, como o estadual, por exemplo.

“o modelo de gestão é o sistema institucional e
a arquitetura organizacional adequada e necessária para
implementar a estratégia e plano de desenvolvimento
local e municipal, mobilizando e articulando os atores e
agentes, com seus diversos instrumentos, e assegurando
a participação da sociedade no processo.” (BUARQUE,
1999, p.100)
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Para o autor, o modelo de gestão para planos de desenvolvimento
sustentável deve ser compatível com a concepção geral e com os princípios do
planejamento, com o estilo do desenvolvimento proposto e com as opções
estratégicas, permitindo a participação da sociedade e a descentralização do
processo decisório e da execução das ações.
Para BUARQUE (1999), o modelo de gestão decorre diretamente
das ações definidas para a dimensão político-institucional deste tipo de plano,
dimensão esta que explicita a proposta com relação à postura do Estado, à
organização da sociedade e às relações entre o Estado e a sociedade civil.
Para este autor, no desenho institucional para a implementação de
um plano de desenvolvimento sustentável, devem ser levados em conta os
seguintes componentes:
o Identificação dos mecanismos institucionais que assegurem a
efetividade das políticas e dos programas do plano.
o Montagem de um sistema de acompanhamento, avaliação e
controle permanente da implementação do plano, inclusive com
indicadores de processo e resultado.
o Consolidação de um sistema de participação da sociedade na
execução e no acompanhamento do plano.
o Envolvimento e integração das diferentes instituições públicas
envolvidas no processo.
BACELAR et al. (s.d.), no capítulo em que apresentam as lições
sobre experiências recentes de planos de desenvolvimento sustentável no
Nordeste brasileiro, apontam ser bastante comum o descolamento no tempo
entre o envolvimento de atores na construção inicial do processo participativo e
o momento em que se tomam as decisões que implementam as propostas do
plano. Para enfrentar esta defasagem temporal, continuam os autores, é que
se recomenda, sempre, montar um modelo de gestão (ou modelos de gestão),
tanto para a entidade pública, que coordena e toma as decisões centrais do
plano, como para os diversos atores envolvidos na condução permanente do
processo.
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Para os autores, a experiência demonstrou, contudo, que a
formulação de tais modelos não é suficiente. O que se constata é que os
mecanismos neles propostos constituem, em muitos casos, mais arcabouços
formais do que verdadeiros espaços de convivência e negociação. Os
pesquisadores alertam que a insistência em fazer funcionar os instrumentos de
participação definidos no modelo de gestão é importantíssima.
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4.1.1. MODELOS DE GESTÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Embora vá se dar ênfase à fase de implementação no processo de
formação e desenvolvimento de políticas públicas, também serão abordados
aspectos das etapas precedentes (construção da agenda e formulação de
políticas) e subseqüente (avaliação de políticas), uma vez que elas estão todas
interligadas e que muitos de seus conceitos devem estar devidamente
esclarecidos para a posterior apresentação e discussão dos resultados
relativos à dimensão em foco, que é a ‘Efetividade dos modelos de gestão
definidos no P.D.S./R.N.’.
De início, será feito um breve retrato da crise do Estado e da
Reforma Administrativa no setor público brasileiro, situando os diferentes
estilos de administração – o burocrático e o gerencial – pano de fundo para a
atuação do Estado no desenvolvimento de políticas públicas.
Em seguida, serão apresentadas as fases da ‘Construção da
Agenda’ e da ‘Formulação de Políticas’ – definição, características, fatores
intervenientes e possíveis impactos no processo de implementação.
O próximo tópico é justamente o da ‘Implementação de Políticas
Públicas’, onde serão abordados os seguintes aspectos: definição de
‘implementação’; diferentes visões sobre o processo: top-down, bottom-up,
redes de implementação e de aprendizado; organizações de aprendizagem no
setor público; a relação principal-agente e por fim, princípios de centralização e
de descentralização na implementação de políticas.
Por último, será apresentada a fase de ‘Avaliação de Políticas’ –
especificidades da avaliação da gestão pública, tipo da avaliação segundo a
fase do projeto em que ela é aplicada e classificação da avaliação em termos
de sua eficiência, eficácia e efetividade.
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(I)- A

CRISE DO

ESTADO

E A

REFORMA ADMINISTRATIVA

DO SETOR PÚBLICO NO

BRASIL
Não se pretende aqui fazer uma ampla discussão a respeito do
papel do Estado, mas tão somente situar os modelos de gestão que vêm sendo
utilizados para a aplicação de políticas públicas no Brasil.
As

novas

propostas

e

as

transformações

que

atingem

a

administração pública situam-se num contexto maior de reformas, destinado a
redefinir o papel do Estado – tema central nos anos 90 em todo o mundo. Em
linhas gerais, são os seguintes os fatores socioeconômicos que contribuíram
fortemente para detonar a crise do Estado, montada no pós-guerra: (ABRÚCIO,
2001)
crise econômica mundial, iniciada em meados da década de 70,
sobretudo a partir da crise do petróleo em 1973, e agravada ao
longo dos anos 80;
a crise fiscal – após décadas de crescimento, a maioria dos
governos não tinha mais como financiar seus déficits;
sobrecarga dos Estados, com inúmeras atividades acumuladas
ao longo do pós-guerra e com poucos recursos para cumprir
todos os seus compromissos;
as inovações tecnológicas que transformaram a lógica do setor
produtivo também afetaram o Estado,
a globalização que reduz a autonomia dos Estados em formular
e implementar políticas e que torna imperativo redefinir suas
funções.
A crise do Estado afetou diretamente a organização das burocracias
públicas. Em primeiro lugar, os governos tinham menos recursos e mais déficits
e aí o corte de custos virou prioridade. No que tange à administração pública,
isto gerou dois efeitos: (i)- redução de gastos com pessoal e (ii)- necessidade
de aumentar a eficiência governamental, o que implicava para muitos
reformadores uma modificação profunda no modelo burocrático, considerado
lento e excessivamente apegado a normas.
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Em segundo lugar, o Estado contemporâneo vinha perdendo seu
poder de ação por conta de sua sobrecarga e dos efeitos da globalização. Para
enfrentar esta situação, o aparato governamental precisava ser mais ágil e
flexível, tanto em sua dinâmica interna como para responder às mudanças
externas. Propunha-se, assim, a construção de uma nova burocracia.
Foi

neste

contexto

de

escassez

de

recursos

públicos,

enfraquecimento do poder estatal e de avanço de uma ideologia privatizante
que o modelo burocrático entrou em profunda crise. É importante ressaltar,
contudo, que este processo não ocorreu no mesmo momento histórico, nem da
mesma forma nos diversos países. Mais do que isto, foram dadas respostas
diferenciadas a problemas semelhantes em função de fatores como: tradição
administrativa, regras do sistema político, grau de centralização existente.
(ABRÚCIO, 2001).
No Brasil, a reforma do Estado começa em meio a uma grande crise
econômica que chega ao auge em 1990. A partir de então, esta reforma tornase imperiosa a fim de fazer face a problemas cruciais como o ajuste fiscal, a
privatização e a abertura comercial. (BRESSER PEREIRA, 1999).
A reforma administrativa, cujo grande idealizador foi Bresser Pereira
- Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado, durante o primeiro
mandato de Fernando Henrique Cardoso – só se torna tema central no Brasil,
entretanto, em 1995. Esta reforma teve como objetivos: a curto prazo, facilitar o
ajuste fiscal e a médio prazo, tornar mais eficiente e moderna a administração
pública, voltando-a para o atendimento aos cidadãos.
A proposta de reforma do aparelho do Estado foi consubstanciada
no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), preparado pelo
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.
Como já foi dito, a crise do Estado também se manifesta como
sendo uma crise da forma burocrática pela qual o Estado é administrado. O
modelo de administração burocrática tem como fundamento um corpo
profissional de funcionários, promoções baseadas em mérito e tempo de
serviço e uma definição legal e rígida de objetivos e meios para alcançá-los.
A administração pública burocrática foi adotada para substituir a
administração patrimonialista, que definiu as monarquias absolutas, nas quais
o patrimônio público e o privado eram confundidos. Com a emergência do
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capitalismo e da democracia, tornou-se necessário desenvolver um tipo de
administração que partisse não apenas da clara distinção entre o público e o
privado, mas também, da separação entre o político e o administrador público.
Começa a tomar forma, assim, a administração burocrática moderna, racional–
legal (nos termos de Weber); surge a organização burocrática baseada na
centralização das decisões, na hierarquia traduzida no princípio da unidade de
comando, na estrutura piramidal do poder, nas rotinas rígidas, no controle
passo a passo dos processos administrativos, em uma burocracia estatal
formada por administradores profissionais, recrutados e treinados. (BRESSER
PEREIRA, 1999).
No modelo de administração burocrática, a administração pública
passa a ter como referência a obediência à lei e, como objetivo, servir ao
Estado. Por conseqüência, a administração pública passa a reger-se por
princípios de legalidade, impessoalidade, imparcialidade, confidencialidade e
confiabilidade. Estes princípios estão associados com os preceitos da
universalidade da norma e da separação entre política e administração.
A ênfase nos controles e na disciplina, que antes parecia ser um
remédio contra os abusos da administração patrimonial, no entanto, não se
mostrou

totalmente

eficaz,

pelo

contrário,

trouxe

desvantagens.

A

administração tornou-se pesada, arrastada, presa a uma racionalidade técnica
e processual que se mostrou pouco adequada em termos de resultados. O
comportamento dos funcionários orientava-se pelo excessivo formalismo e
ritualismo, privilegiando rotinas operacionais. A estrutura hierárquica mostrouse ineficiente por sua rigidez e sua verticalidade. A ética da obediência
eliminava a criatividade. (RUA, 1999).
MORGAN (1996) e MINTZBERG (1994, 1996) fazem contundentes
críticas ao modelo burocrático, alegando que regras, regulamentos, carreiras
formais, hierarquias rígidas e centralização não respondem às necessidades do
atual ambiente competitivo.
MINTZBERG (1994) questiona a função planejamento, em especial,
a sua forma tradicional – tecnicista, quantitativa, burocrática, autoritária,
centralizada e rígida. O planejamento – continua o autor – pode ser entendido
como uma forma burocrática de reduzir riscos – o estabelecimento de planos
tende a manter a administração inflexível: quanto mais detalhados os planos,
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maior a inflexibilidade. Em outras palavras, a organização passa a se sentir
“protegida” pelo plano e seus membros tornam-se desatentos às mudanças.
Uma vez elaborado o plano, a tendência é “fazê-lo trabalhar”, colocá-lo para
funcionar.
A construção de uma forma pós-burocrática de realizar o
planejamento governamental e a gestão das políticas públicas, para
MINTZBERG (1994), exige a formação de consensos e compromissos em
torno das metas acordadas.
MORGAN (1996) destaca a demanda atual por sistemas de gestão
flexíveis e formatos organizacionais ágeis, dotados de instâncias ad-hoc – não
formais e, eventualmente, temporárias – e que, à imagem do cérebro humano,
tenham capacidade de auto-organização, sejam criativas e permitam a
aprendizagem. O desafio é construir uma organização holográfica – em que o
todo está representado nas partes – superando a fragmentação geoespacial e
funcional, tão típica do modelo burocrático clássico.
Como parte das tentativas de solucionar a crise do Estado
contemporâneo, desenvolve-se uma nova concepção quanto ao papel da
administração pública – não mais orientada pelas lealdades ao chefe político,
como na administração patrimonialista, mas também distinta da administração
burocrática, cuja lógica e comportamento são auto-referidos, ou seja, orientamse para o serviço do Estado ou às suas organizações. Assim, a partir da
segunda metade da década de 80, importantes mudanças começam a ser
introduzidas, visando à superação das deficiências do modelo de administração
burocrática mediante a compatibilização das diferenças entre os modelos de
gestão do setor privado e do setor público. As duas principais transformações
dizem respeito : (RUA, 1999)
à priorização dos conceitos de flexibilidade, planejamento
estratégico e qualidade;
à orientação dos serviços públicos para a busca de resultados em
atendimento às demandas e aos anseios dos cidadãos, a par da
eficiência.
A necessidade de rediscutir o papel e as formas de funcionamento
do Estado, tendo em vistaamento do Estado, tendo em vistauais, vem
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motivando o debate acerca das reformas do Estado em âmbito internacional.
Os desafios de implementar programas voltados para o aumento da eficiência
e melhoria da qualidade dos serviços parecem ser a tendência dominante,
ganhando a denominação genérica de gerencialismo na administração pública.
(MARINI FERREIRA, 1999)
A nova administração pública ou administração pública gerencial
caracteriza-se por: (BRESSER PEREIRA, 2001).
descentralização do ponto de vista político, transferindo-se
recursos e atribuições para os níveis políticos regionais e locais;
descentralização administrativa16, por meio da delegação de
autoridade aos administradores públicos, transformados em
gerentes cada vez mais autônomos;
organizações com poucos níveis hierárquicos, ao invés de
piramidais;
pressuposto da confiança limitada e não da desconfiança total;
controle por resultados, a posteriori, ao invés do controle rígido,
passo a passo, dos processos administrativos;
administração voltada para o atendimento do cidadão, ao invés de
auto-referida.
Não se trata simplesmente da aplicação direta de princípios da
administração de empresas na gestão pública; tampouco de abandonar as
categorias da burocracia por completo. O importante é fazer as apropriações
necessárias para dotar a administração pública de um modelo que,
efetivamente, a ajude a cumprir suas finalidades, contribuindo, desta forma,
para o incremento de sua governabilidade. (MARINI FERREIRA, 1999).
A administração pública gerencial está baseada em uma concepção
de Estado e de sociedade democrática e plural, enquanto a administração
pública burocrática tem um caráter centralizador e autoritário. Se a
administração pública burocrática acredita em uma racionalidade absoluta 16

Os franceses chamam a descentralização administrativa de “desconcentração” para distingui-la da
política, a qual chamam de “descentralização”. (BRESSER PEREIRA, 2001).
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que a burocracia está encarregada de garantir - a administração pública
gerencial pensa na sociedade como um campo de conflito, cooperação e
incerteza, na qual cidadãos defendem seus interesses e afirmam suas
posições ideológicas, que se expressam na administração pública. (BRESSER
PEREIRA, 1999).
Para aumentar a flexibilidade e a agilidade do sistema, o novo
formato organizacional preconizado para o setor público defende a distinção
entre os que concebem as políticas e os que as executam – agências
executivas e autônomas, organizações sociais e empresas privadas. Deste
modo, quase sempre os formuladores da política a avaliam sem ter experiência
de

campo,

desconhecendo

os

verdadeiros

problemas

do

dia-a-dia

administrativo; por outro lado, quem executa a política muitas vezes não sabe
por que o faz e, pior, fica impossibilitado de repassar sua experiência para os
formuladores. Esta incomunicabilidade dificulta a realização de um dos
principais pontos da moderna teoria da administração pública: o conceito de
aprendizado organizacional, capaz de aprimorar constantemente a prática
administrativa.
O maior obstáculo da separação entre a formulação e a
implementação das políticas é que não se identifica com clareza o responsável
pela

prestação

global

dos

serviços

públicos.

Desta

maneira,

a

responsabilização do Estado torna-se difícil de ser obtida, o que coloca o setor
público de costas para o cidadão. Este é um dos maiores problemas
enfrentados pelo modelo pós-burocrático. (ABRÚCIO, 1999).
Pela colocação acima, pode-se inferir uma conclusão contraditória: a
de que a administração pública gerencial, ao distinguir a formulação da
implementação de políticas, acaba por reforçar o modelo top-down de
implementação.17
O estilo de administração pública – burocrático ou gerencial –
adotado exerce impacto sobre a formação e o desenvolvimento de uma política
desde o seu início, durante a ‘Construção da Agenda’ e a ‘Formulação de
Políticas Públicas’ – que são as duas primeiras fases do policy making.
17

As diferentes visões sobre implementação de políticas públicas serão vistas ainda nesta seção no tópico
IV.
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(II)- A CONSTRUÇÃO DA AGENDA
A construção da agenda é a fase que precede a formulação de
políticas públicas. A primeira indagação a ser feita é por que alguns problemas
e assuntos são colocados na agenda e outros não.
Uma agenda construída e seguida com racionalidade denota a
busca da eficiência para a implementação de políticas públicas. Por outro lado,
uma agenda elaborada e ou executada de maneira errática tende a levar à
ineficiência da implementação. Daí a importância de se tratar da agenda nesta
seção.
A agenda pode ser definida como o conjunto dos problemas que
apelam a um debate público, incluindo a intervenção – ativa – das autoridades
públicas legítimas.(PADIOLEAU apud MENY e THOENIG, 1992).
A agenda é definida como o espaço de constituição da lista de
problemas ou assuntos que chamam a atenção do governo e dos cidadãos. Ela
pode ser classificada em três tipos: (KINGDON, 1984)
sistêmica ou não-governamental: contempla os assuntos que são,
há anos, preocupação do país, sem contudo merecer atenção do
governo;
governamental: inclui os problemas que merecem atenção do
governo;
decisória: contém o rol dos problemas a serem decididos.
Um assunto pode sair da agenda sistêmica para a governamental
quando há eventos dramáticos ou crises.
Os fatores que influenciam a construção da agenda governamental
são: os participantes ativos – atores governamentais e atores nãogovernamentais e os processos – características das instituições vinculadas à
produção de políticas públicas, aceitação pelos grupos de especialistas e pelo
público, factibilidade técnica e força de consenso mobilizada - pelos quais
alguns assuntos se tornam proeminentes. (KINGDON, 1984)
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As condições necessárias e suficientes para que um tema ou
problema seja incluído na agenda governamental resumem-se a três casos:
(MENY e THOENIG, 1992)
O tema ou problema deve ser competência de autoridades
públicas em geral, ou de uma autoridade em particular. O termo
competência aqui não se restringe ao seu caráter jurídico ou
institucional, mas sim, ao fato de a autoridade pública ser
percebida ou perceber-se como capaz de prestar atenção a
determinado assunto ou problema, o que não garante que o
governo vá de fato atuar.
Situação percebida como insatisfatória e inaceitável, para a qual é
exigida uma ação política, por parte de algum ator social.
O problema deve ser abordado em termos de atenção pública, ou
seja, toda demanda deve ser codificada e traduzida a uma
linguagem adequada para que a autoridade pública possa
escutá-la e/ou tratá-la.
Na dinâmica da formação da agenda, pode-se considerar três
características gerais que favorecem que uma determinada questão receba a
atenção necessária dos poderes públicos para ingressar na agenda
governamental: (i)- o grau de apoio que a questão possa vir a receber, (ii)- o
seu impacto sobre a realidade social, (iii)- a viabilidade da solução antecipada
e previsível.
Estes fatores, no entanto, não garantem o acesso de um
determinado tema à agenda governamental. Para tanto, deve haver a
intervenção daqueles que têm uma certa influência na formação da mesma
(agenda setters), como os grupos organizados representativos de interesses
sociais, partidos políticos, setores influentes do aparato burocrático, formadores
de opinião e setores presumivelmente afetados pela política em questão.
(SUBIRATS, 1994).
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(III)- A FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
A formulação de políticas, também conhecida como a fase de
elaboração de alternativas e a escolha de uma delas, designa o trabalho
mediante o qual uma aposta se inscreve na agenda governamental ou
alternativas são propostas para a busca da solução de um determinado
problema.
A formulação pode se subdividir em duas fases: (MENY &
THOENIG, 1992)
Análise: consiste na investigação do problema e na busca das
opções e alternativas para a sua resolução. Antecipam-se e
explicitam-se as conseqüências, vantagens e desvantagens,
efeitos esperados e colaterais. A questão central é saber se é
realmente imprescindível atuar e o que aconteceria se nada
fosse feito.
Seleção: trata-se do processo de redução das opções a uma só.
É o momento em que se expressam e se tratam os conflitos, por
meio

das

negociações,

coalizões,

compromissos

e

subentendidos.
Os “fazedores” oficiais de política são legisladores, executores,
administradores e juízes. Eles podem ser subdivididos em dois grupos:
primários, que possuem direito constitucional para a ação e os suplementares,
que compreendem as burocracias das agências administrativas nacionais. Os
participantes não-oficiais ou “fazedores” não-oficiais seriam os grupos de
interesse, os partidos políticos (correspondendo a interesses agregados) e
indivíduos. (ANDERSON apud VIANA, 1996).
Deve-se superar a clássica dicotomia de que a formulação de
políticas restringe-se à teoria política enquanto que a fase de implementação
envolve tão somente instrumentos típicos da teoria administrativa. Na prática,
não existe uma clara linha divisória entre formulação/decisão e implementação
– na medida em que políticas são implementadas, elas são também
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formuladas. O processo de políticas públicas não é linear, mas sim, circular.
(PEDONE, 1986).
A implementação não se distingue do próprio processo de
formulação. Mais do que isso - freqüentemente, a implementação acaba sendo
algo como “a formulação em processo” –muitas vezes, as decisões formuladas
têm natureza geral e a sua operacionalização requer muitas outras decisões
específicas, que ocorrem durante a implementação. Os próprios objetivos da
política e os problemas envolvidos não são conhecidos antecipadamente em
sua totalidade, ao contrário, vão aparecendo à medida que o processo avança.
Além disso, se há políticas com objetivos e recursos definidos claramente,
outras não possuem tais características, sendo muito menos claras, até mesmo
quanto aos seus limites. (RUA, 1997).
O recurso das autoridades competentes a políticas ambíguas,
abstratas e operativamente vagas reforça o papel dos executores – que
acabam tendo que resolver por conta própria o problema da ausência de
consenso ou o falso consenso que muitas vezes presidem a formulação das
soluções. (MENY e THOENIG, 1992).
A extensão da concordância sobre as metas e objetivos é
influenciada pela participação dos implementadores na fase de formulação – o
que aumenta a clareza da política e reduz as resistências. (VAN METER e VAN
HORN, 1975). Em outras palavras, (i)- o bom entrosamento entre formuladores
e implementadores e (ii)- o conhecimento de ambos sobre o projeto e cada
uma de suas fases são fundamentais para o êxito de uma política.
Em certos casos, porém, as políticas formuladas podem ter apenas
o objetivo de permitir que os políticos ofereçam ao público satisfações
simbólicas, sem que haja nenhuma intenção real de implementá-las. (RUA,
1997).
Ao investigar o que levaria os formuladores de política, muitas
vezes, a consciente e deliberadamente formalizar políticas para, em seguida,
descontinuá-las, ou mesmo sequer tentar implementá-las, no todo ou em parte,
MONTEIRO (1982) apresenta duas argumentações:
a)- O “efeito balão-de-ensaio” – isto é, a formalização de uma
política ou de alguns de seus estágios deve atuar como um sinalizador de
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intenções ou preocupações, provocar reações de diferentes grupos da
sociedade ou ainda servir como um teste de solução que se pretende
provisória.
b)- Necessidade de ocultar os verdadeiros propósitos ou objetivos
de uma política.
Os sistemas políticos nos quais a formulação e a implementação são
separadas – seja pela divisão entre Legislativo e Executivo, seja pela divisão
entre os níveis de governo federal, estadual e municipal – oferecem
oportunidade para a adoção simbólica de políticas. Em outras palavras, uma
instância pode facilmente assumir que tomou a decisão demandada pelo
público, sabendo, antecipadamente, que os custos de sua implementação
recairão sobre outra instância, sem que sejam providenciados os recursos
necessários para tornar a ação possível. (RUA, 1997)
Enfim, a idéia da implementação como a “formulação em processo”
gera importantes contribuições para o esforço de acompanhamento e controle.
Dificilmente, todas as decisões relevantes são tomadas durante a fase de
formulação, na verdade, existem diversas razões para que essas decisões
sejam adiadas para a fase de implementação: (RUA, 1997).
o a existência de conflitos que não foram resolvidos durante a fase
de formulação;
o a necessidade de deixar que decisões fundamentais sejam
tomadas apenas quando todos os fatos estiverem à disposição
dos implementadores;
o conhecimento limitado sobre o impacto efetivo das novas
medidas;
o reconhecimento de que as decisões cotidianas envolverão
conflitos,

negociações

antagônicos.

e

compromissos

com

interesses
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Assim, o processo de implementação pode ser visto como uma
seqüência da formulação, envolvendo flexibilização, idas e vindas e um
contínuo processo de interação e negociação ao longo do tempo. Apesar de
sua importância, essas considerações são comumente negligenciadas pelos
“fazedores de políticas”, o que pode ser atestado em algumas de suas atitudes,
tais como: (RUA, 1997).
• suposição de que o fato de uma política ter sido definida garante
automaticamente que ela seja implementada;
• foco das atenções na decisão e no grupo decisório, enquanto a
implementação fica ignorada ou é tratada como se fosse de
responsabilidade de outro grupo;
• suposição de que a implementação resume-se simplesmente em
executar o que foi decidido.

(IV)- AS VISÕES SOBRE O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Este tópico está estruturado da seguinte maneira: de início, será
feito um breve apanhado sobre as origens dos estudos em implementação; em
segundo lugar, serão introduzidas algumas concepções sobre ‘implementação’
e o conceito a ser apropriado pela presente tese; em seguida, serão
apresentados

respectivamente:

os

fatores

que

afetam

o

grau

de

implementação de uma política e uma descrição de modelos analíticos para a
implementação de políticas públicas; logo após, serão discutidas diferentes
abordagens para a implementação de políticas: a top-down, a bottom-up e
algumas inovadoras, incluindo uma breve apreciação sobre o setor público e as
organizações de aprendizagem; a relação principal-agente e o controle social é
o próximo assunto a ser abordado; por fim, serão tratados os princípios da
centralização e da descentralização na implementação de políticas, sobretudo
no que diz respeito à sua relação com a participação social.
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A)- SURGIMENTO DOS ESTUDOS SOBRE IMPLEMENTAÇÃO

Os estudos sobre implementação são desenvolvidos, sobretudo,
entre os especialistas da Ciência Política e da Administração (em contraste aos
métodos da pesquisa em avaliação que se valem principalmente de técnicas
estatísticas, da psicologia experimental e da economia). (SUBIRATS, 1994).
A

expansão

das

pesquisas

em

implementação

se

deu

principalmente nos Estados Unidos, a partir dos anos setenta – no momento de
consolidação dos programas de combate à pobreza. (PEREZ, 2001). Entre
esses programas federais norte-americanos – que constituíram um importante
marco para o desenvolvimento de pesquisas em implementação de políticas –
destaca-se o estudo de caso de PRESSMAN e WILDAVSKY (1984) sobre a
implementação de um programa de criação de empregos na cidade de Oakland
(Califórnia). Em 1966, a Economic Development Administration, um organismo
federal, concede subvenções no valor de 23 milhões de dólares a empresas de
Oakland com o intuito de criar três mil empregos; três anos mais tarde, só
haviam sido gastos 4 milhões de dólares e gerados sessenta e oito novos
empregos.
É, pois, num cenário marcado: (i)- por crescentes dificuldades
econômicas, (ii)- consideráveis gaps entre os objetivos previstos pela direção
política e os resultados obtidos pelos serviços públicos e (iii)- pela conseqüente
urgência em se aumentar a eficiência dos serviços públicos, que as pesquisas
sobre implementação como um campo específico de estudo conquistam
espaço. (SUBIRATS, 1994)
O mérito do estudo pioneiro de Pressman e Wildavsky foi
demonstrar que, apesar da decisão do nível central, a operacionalização do
programa apresentava inúmeros obstáculos no nível local, em contraposição a
trabalhos anteriores que defendiam a idéia de que a implementação se
restringia ao cumprimento da política, uma vez que a primeira não era
considerada no desenho da segunda, sob o pressuposto de que a decisão de
uma autoridade seria automaticamente cumprida.
Para PRESSMAN e WILDAVSKY (1984), uma das abordagens mais
promissoras sobre a implementação é a do estudo de caso, cujas evidências
empíricas

podem

indicar

uma

relação

sistemática

entre

diferentes
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características de políticas e tipos de implementação. Para PALUMBO (1987),
no entanto, a grande profusão de estudos de caso pouco tem contribuído para
a

constituição

de

um

corpo

integrado

de

conhecimentos

sobre

a

implementação.
Ao efetuarem um balanço das pesquisas empreendidas desde a
década de 70 nos Estados Unidos, LESTER et al. (1987) traçaram as
características básicas de três gerações de estudos de implementação,
conforme descrição abaixo:
(I)-

A

primeira

(1970–1975)

enfoca

detalhadamente

os

acontecimentos empreendidos por uma única instância de autoridade decisória
e os estudos de caso centrados especialmente na identificação dos obstáculos
à implementação.
(II)- A segunda geração de estudos (1975-1980) desenvolve
modelos analíticos que apontam os fatores de sucesso e de fracasso à
implementação de uma política. São duas as abordagens que comportam essa
categoria de estudos: a top-down e a bottom-up (as quais serão apresentadas
ainda nesta seção).
(III)- A terceira geração (1980-1987) inclui a realização de vários
estudos empíricos, de acordo com os modelos formulados anteriormente;
esses trabalhos pautam-se por uma reflexão crítica e apontam novos modelos
capazes de combinar e sintetizar as abordagens top-down e bottom-up. Além
disso, os estudos empíricos estabelecem a inter-relação dos diferentes níveis
de governo e questionam qualquer explicação unicausal, demandando
enfoques multicausais.
Apesar da diversidade dos trabalhos e dos resultados obtidos com a
pesquisa em implementação, LESTER et al. (1987) ainda apontam os
persistentes problemas nesses tipos de estudo:
(i)- O pluralismo teórico: inexiste uma especificidade do conceito de
implementação - suas medidas são complexas, não há definição quanto às
variáveis cruciais que a afetam e ainda não foram estabelecidos modelos
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capazes

de

explicá-la

adequadamente,

ou

seja,

ainda

não

foram

suficientemente estudados o como e o porquê dos resultados de uma política.
(ii)- O contexto restrito das pesquisas: supremacia dos estudos de
caso, encerrados em si mesmos, e desconsideração das demais pesquisas
realizadas; ou ainda, predomínio das microabordagens contextualizadas,
dissociadas dos macroprocessos e limitadas no tempo.
(iii)- Falta de acúmulo de conhecimento: o que implica um baixo
nível de consenso e de convergência de pontos de vista dos vários
pesquisadores na construção das abordagens sobre implementação.

B)- O CONCEITO DE IMPLEMENTAÇÃO

Colocar em prática, executar, dirigir, administrar: estes são alguns
dos termos, no linguajar comum, usados como sinônimos de implementar.
(MENY

e

THOENIG,

1992).

Na

literatura

especializada,

contudo,

a

conceituação do processo de implementação ainda goza de pouco consenso.
Para alguns autores, a implementação refere-se a todo o processo iniciado
com o estabelecimento da política até o seu impacto; para outros, a
implementação não se confunde com o alcance do seu produto ou do seu
impacto, sendo basicamente um processo de uma série de decisões e de
ações postas em prática por alguma autoridade governamental. (LESTER et al,
1987).
THOENIG apud SUBIRATS (1994), em uma simples frase, afirma
que implementar é “aplicar um programa de ação a um problema estabelecido”.
McLAUGHLIN apud HOWLETT & RAMESH (1995), também de
maneira simplista, define a implementação como sendo o processo pelo qual
programas ou políticas são conduzidos, o que se configura como a tradução de
planos na prática.
Já para RUA (1997), a implementação diz respeito às ações
necessárias para que uma política saia do papel e funcione efetivamente. Ela
pode ser compreendida como um conjunto de ações realizadas por grupos ou
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indivíduos, de natureza pública ou privada, com vistas à obtenção de objetivos
estabelecidos antes ou durante a execução das políticas.
BARDACH (1977) vê a implementação como o processo de
interação estratégica entre numerosos interesses especiais, onde cada qual
defende o seu próprio. Para este autor, portanto, a implementação desenvolvese de acordo com o conceito de jogo, traduzindo-se em inúmeras relações que
se entrelaçam, envolvendo um grande número de jogadores, com estratégias e
táticas próprias e com graus de incerteza.
PRESSMAN e WILDAVSKY (1984) concebem a implementação da
seguinte forma: se x é realizado no tempo t1, então y resultará no tempo t2.
Assim, x é o programa, y é o resultado e a implementação é o que liga x a y.
Sob esse raciocínio, está implícita a idéia da implementação como a habilidade
de engendrar subseqüentes ligações na cadeia causal a fim de obter os
resultados desejados. Ao definir a implementação como o processo de
interação entre o estabelecimento de objetivos e as ações empreendidas para
alcançá-los, esses autores ressaltam o processo pelo qual os objetivos são
identificados (o programa, a agenda) e as ações são empreendidas para
alcançá-los em contraposição à interação entre objetivos e resultados.
PRESSMAN e WILDAVSKY (1984) delimitam o início do processo
de implementação no momento da transformação da política em programa, isto
é, quando por ação de alguma autoridade governamental, são criadas as
condições iniciais necessárias à implementação.
Sob esta ótica, a implementação não se refere, pois, à criação das
condições essenciais – estas já devem estar dadas. Por exemplo, para que
uma determinada política tenha condições de ser implementada, é necessário
que a legislação e os fundos correspondentes já tenham sido aprovados
anteriormente ou ainda, que acordos com entidades envolvidas já tenham sido
acertados. O preenchimento destas condições iniciais é essencial para que as
propostas de políticas não sejam abortadas. Não é possível finalizar aquilo que
nem foi iniciado. Por fim, reforçam os autores, a falta de implementação não
deve ser atribuída à incapacidade de avançar, mas sim, de seguir até o fim.
Para estes autores, a implementação deve ser vista como um
processo em evolução, pois novas circunstâncias estão sempre sendo
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enfrentadas, o que permite atualizar as idéias subjacentes à implementação.
Em outras palavras, ao ser implementada, a própria política pode ser alterada.
Ao afirmar que a implementação é um trabalho de Sísifo,
PRESSMAN e WILDAVSKY (1984) apresentam uma instigante metáfora da
implementação – como pode a humanidade em algum momento terminar o seu
trabalho? Somente se a vida social, com as suas contradições, nunca mudasse
– o que é uma utopia, poderia a implementação ter um fim.
O conceito de ‘implementação’ a ser adotado nesta tese é aquele
que a vê como um processo evolutivo de interação estratégica entre diversos
atores sociais. A implementação deve ser aqui compreendida como o conjunto
de decisões e de ações postas em prática pelo Estado visando à consecução
da

política

ambiental

contida

no

P.D.S./R.N.,

não

representando

necessariamente o alcance de seus impactos, já que a avaliação da conquista
de muitos deles só pode se dar a longo prazo (o Plano cobre o período de 1997
a 2010).

C)- FATORES QUE AFETAM O GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO DE UMA POLÍTICA PÚBLICA

As vicissitudes da implementação de programas governamentais
têm sido entendidas como uma das dimensões cruciais – senão a variável
central – para a explicação do insucesso dos governos em atingir os objetivos
estabelecidos no desenho de políticas públicas. A implementação tem-se
revelado, portanto, o “elo perdido” nas discussões sobre a eficiência e eficácia
da ação governamental.(SILVA e MELO, 2000)
Traduzir programas na prática não é tarefa simples. Por uma série
de razões relacionadas: a)- à natureza do problema; b)- às circunstâncias do
entorno e c)- ao aparato administrativo responsável, muitos programas não são
implementados como previstos. (HOWLETT e RAMESH, 1995)
Quanto à natureza do problema, os seguintes aspectos devem ser
observados:
grau de complexidade, de inovação e de interdependência do
problema a ser enfrentado;
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tamanho do público-alvo – quanto maior e mais diverso o grupo a
ser atingido, mais difícil é a implementação de um programa;
extensão da mudança comportamental esperada do grupo-alvo –
afeta diretamente a dificuldade da política a ser implementada.
MENY e THOENIG (1992) complementam os itens acima apontados
ao afirmar que quanto mais gerais forem os assuntos tratados pelos políticos,
maiores dificuldades encontrarão as agências executoras para a sua
implementação e maior espaço se abrirá para a influência de grupos de
pressão.
No que diz respeito às circunstâncias ou ao contexto, merecem
atenção as seguintes variáveis: sociais, econômicas, tecnológicas e políticas.
Já com relação ao aparato administrativo, a implementação de políticas está
sujeita aos conflitos intra e interorganizacionais – num mesmo nível ou em
diferentes níveis governamentais.
Outros elementos que influenciam a implementação de políticas são:
(HOWLETT e RAMESH, 1995); (VAN METER e VAN HORN, 1975)
nível de conflito ou de consenso e reação da opinião pública
quanto aos objetivos a serem perseguidos;
recursos políticos e econômicos dos grupos-alvo que apóiam e/ou
rejeitam a política proposta;
contínuo apoio/suporte do aparato público, já que muitos
programas vêem os seus recursos declinarem depois de a
política ter sido adotada.
HOGWOOD e GUNN (1984) e HOWLETT e RAMESH (1995) citam
alguns fatores que favorecem o processo de implementação:
explicitação dos objetivos da política, a fim de que os
implementadores saibam o que deles se espera e aquilo que
devem priorizar;
garantia de que haja tempo e recursos (físicos e financeiros)
suficientes destinados à implementação da política;
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alocação da implementação em agências com relevantes
experiência e comprometimento;
fundamentação da política em teoria causal viável, a fim de que
se justifiquem as ações recomendadas para a resolução de um
problema.
PRESSMAN e WILDAVSKY (1984) reforçam esse último tópico ao
destacar a importância da compatibilidade entre a implementação e a teoria na
qual ela se baseou – talvez a implementação tenha sido boa, mas a teoria em
que ela se apoiou, não. Os autores argumentam que políticas que dependem
de uma longa cadeia de relações causa-efeito tendem a fracassar, uma vez
que quanto mais longa a cadeia de causalidade, maior o número de relações
recíprocas e por conseguinte, mais complexa se torna a implementação.
Outro fator a ser considerado (colocando em xeque a visão da
implementação como o “elo perdido” nas discussões sobre a eficiência e a
eficácia governamental) é o de que uma das explicações mais usuais para a
não obtenção de objetivos previstos é uma implementação ruim – as atividades
que deveriam acontecer não acontecem ou acontecem sob enormes atrasos.
Uma explicação mais completa deve incluir a investigação das aspirações
iniciais – elas eram factíveis e compatíveis com o contexto de implementação
ou será que as expectativas geradas foram altas demais? (PRESSMAN e
WILDAVSKY, 1984).
O exame dos fatores que afetam o grau de implementação de uma
política não pode deixar de levar em conta que a implementação é, muitas
vezes, um problema de cooperação daqueles encarregados pelo processo de
execução. Deve-se, portanto, investigar quais são os incentivos que fazem com
que os indivíduos –intra ou interorganizacionalmente – trabalhem juntos para o
alcance dos resultados de uma política. O’TOOLE JR. e MONTJOY (1984)
apontam, nesse sentido, três importantes estímulos:
autoridade

–

a

cooperação

deriva

de

um

senso

de

responsabilidade;
interesse comum – existe cooperação porque cada participante
valoriza o alcance dos objetivos;
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troca ou barganha – a cooperação resulta da expectativa de se
receber algo a mais do que a conquista dos objetivos.
Muitas das políticas governamentais requerem o esforço conjunto de
duas ou mais organizações durante a sua implementação – fato que merece
exame mais atento de algumas de suas especificidades: (O’TOOLE JR. e
MONTJOY, 1984)
Primeiro e mais óbvio é que os obstáculos e conflitos presentes numa
implementação intra-organizacional não só continuam a existir, como são
multiplicados.
Segundo, não basta que as organizações simplesmente atuem - elas têm
que agir de maneira coordenada. O número de organizações e a
necessidade de coordenação tornam a situação muito mais complexa,
ceteris paribus, do que no caso da implementação que envolve uma única
agência.
Terceiro, a complexidade da implementação interorganizacional diminui as
chances de que uma autoridade possa especificar em detalhes e monitorar
as ações e interações requeridas por parte das unidades participantes.
Agências recalcitrantes ficam geralmente menos visíveis ao mandato de
autoridades quando muitos atores estão envolvidos, além disso, agências
que dependem das ações de outras têm poucos mecanismos de imposição.
O’TOOLE JR. e MONTJOY (1984) fazem uma interessante
abordagem sobre a implementação de políticas que envolvem ações
interorganizacionais. Usando como referência o tipo de interdependência
existente entre as agências implementadoras, os autores chegam à conclusão
– contrária ao senso comum – de que nem sempre as chances de sucesso da
implementação decrescem em função do aumento no número de unidades
envolvidas. Pelo contrário, sob certos tipos de interdependência, em particular
aquelas que exigem pouca coordenação nos estágios iniciais, as chances de
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sucesso da implementação aumentam em razão direta ao número de unidades
implicadas.
Uma classificação do tipo de interdependência que pode haver entre
diferentes organizações é apresentada por O’TOOLE JR. e MONTJOY (1984).
Embora tais categorias simplifiquem a realidade e ignorem muitas das
dimensões de vínculos interorganizacionais, elas são úteis para ilustrar alguns
aspectos básicos, conforme descrição abaixo:
Interdependência por combinação (pooled interdependence): Ocorre
quando as agências envolvidas são chamadas a prestar a sua contribuição,
sem terem que, para tanto, se relacionar entre si. Pelo fato de esse tipo de
situação não requerer cooperação interorganizacional, espera-se pouca ou
nenhuma necessidade de coordenação das unidades participantes.
Interdependência seqüencial: Ocorre quando o produto de uma unidade é
o insumo de outra; a interrupção ou o atraso num ponto pode afetar as
operações das unidades subseqüentes na cadeia de implementação. A
interdependência seqüencial pode se dar (i)- de maneira mais espontânea e
sob uma coordenação mais tênue ou (ii)- de maneira mais imperativa,
envolvendo conflitos e barganhas e demandando uma coordenação mais
presente.
Interdependência recíproca: Ocorre quando duas ou mais unidades
colocam-se mutuamente contingências, o que requer contínua negociação e
forte atividade de coordenação. Situações de interdependência recíproca
contêm muitos elementos de incerteza que levam os participantes a apelar
para “jogos” e “manobras” a fim de obter acordos que lhes sejam favoráveis.
Do

exposto

acima,

pode-se

depreender

que

o

nível

de

interdependência aumenta num continuum que vai desde a combinação, num
extremo, até a reciprocidade, no outro extremo, sendo que quanto maiores os
níveis de interdependência, mais elaboradas as formas de coordenação
exigidas. Essas distinções, é claro, implicam diferentes expectativas quanto à
implementação.
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Quando o tipo de relação é a combinada (pooled), as ações - que
demandam pouca ou nenhuma coordenação - são desempenhadas sem muita
demora e a probabilidade de respostas rápidas aumenta de acordo com o
número de unidades envolvidas. Já com a interdependência seqüencial,
deve haver alguma coordenação (espontânea ou não) para que as ações
sejam executadas. O fato de as unidades iniciais não atuarem diretamente para
o alcance dos objetivos e o fato de problemas de uma agência interferirem no
desempenho de outras fazem com que o intervalo para o início das ações na
seqüencial seja mais longo do que na interdependência por combinação.
Um aumento do número de unidades numa cadeia de implementação
seqüencial provoca, além de um atraso nas ações, um aumento nos custos de
coordenação. Sob a interdependência recíproca, por sua vez, os custos da
coordenação são normalmente maiores e função do número de unidades
envolvidas. Além disso, se por um lado, há mais atrasos, por outro, são
maiores as chances de que os resultados obtidos tenham realmente um efeito
integrado.
A afirmação de PRESSMAN e WILDAVSKY (1984) de que atrasos
na implementação são função do número de pontos de decisão, do número de
atores a cada ponto e da intensidade de suas preferências deve, pois, segundo
a visão de O’Toole e Montjoy, ser relativizada pelo tipo de interdependência
entre as unidades envolvidas no processo de implementação.

D)- MODELOS ANALÍTICOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

MEDINA (1987) e YANOW (1987) apresentam quatro instigantes
modelos ou “lentes” para a análise da implementação de políticas públicas –
seus sucessos e fracassos. Cada explicação enfatiza aspectos e ilumina
ângulos diversos do processo de implementação. Trata-se, como ressaltam as
autoras, de um exercício de aplicação, mais do que construção de uma teoria
voltada ao estudo da implementação de políticas públicas.
A seguir são apresentadas as principais características de cada um
dos modelos: (MEDINA, 1987); (YANOW, 1987)
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(I)- O modelo racional-burocrático:
ênfase nos objetivos, papéis e tecnologia da organização;
rotina e resistência à mudança;
escolhas feitas mediante regras e processos efetivos, em que a
organização é vista de modo normativo e descritivo;
predomínio

do

princípio

responsabilidade
administração

pela

superior,

do

controle

formulação
que

das

aloca

hierárquico
políticas

tarefas

e

–

a

está

na

metas

de

desempenho em unidades menores e as monitora;
o sucesso do processo de implementação depende do tipo de
rotina existente em cada nível da organização – a favor ou contra
a política – e em especial, entre os “trabalhadores de linha”
(burocracia local ou burocracia do street-level) – aqueles que têm
contato direto com o cliente;
a implementação falha porque os formuladores de política não
compreendem as condições reais sob as quais são prestados os
serviços;
ponto

fraco

–

desconsideração

dos

seguintes

fatores:

necessidades psicológicas e sociais dos atores; conflitos de
interesse

e

da

barganha

intra

e

interorganizacionais

e

ambigüidades e incertezas na solução de problemas e no
processo de tomada de decisão.
(II)- O modelo de recursos humanos:
realça a interdependência de pessoas e organizações, no sentido
da cooperação, do consenso e de fortes laços interpessoais;
a implementação é vista como um processo de obtenção de
consenso e acomodação entre formuladores e implementadores;
a

implementação

falha

quando

não

há

consenso

nem

compromisso entre os implementadores e a burocracia;
o sucesso de um esforço de implementação pode ser aferido pela
extensão em que os implementadores estão envolvidos na
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formulação de um programa e são encorajados a exercer
julgamento independente;
ponto fraco – esse modelo ignora as condições de conflito,
instabilidade e dissensão.
(III)- Modelo político:
realça o conflito, a barganha, a coerção e o compromisso em
detrimento do consenso na vida das organizações;
a implementação consiste em uma série complexa de decisões
barganhadas,

refletindo

preferências

e

recursos

dos

participantes;
ponto fraco – na medida em que permite interpretar eventos
isolados, sem atribuir-lhes um propósito geral, esse modelo não
oferece um critério rigoroso para o sucesso ou o fracasso de uma
política, pois todos os seus julgamentos normativos são simples
assertivas de vantagens relativas no processo de barganha.
(IV)- Modelo simbólico:
o mais importante em qualquer evento não é o que aconteceu,
mas o seu significado, isto é, as maneiras pelas quais os
indivíduos o interpretaram;
as organizações são moldadas mais por valores e cultura do que
por objetivos e políticas;
a ambigüidade e a incerteza de muitos dos processos e eventos
das organizações minam os enfoques racionais de análise,
solução de problemas e tomada de decisão;
quando colocados frente a incertezas e ambigüidades, os seres
humanos criam símbolos para reduzi-las, diminuir a confusão,
aumentar a previsibilidade e indicar a direção; os fatos em si
podem se mostrar amorfos, ilógicos e fluidos, mas os símbolos
lhes dão significado;
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em última instância, o sucesso ou o fracasso da implementação é
função da interpretação que se faz daquilo que foi designado;
ponto fraco – esse modelo não fornece referencial para lidar com
situações de conflitos e barganhas organizacionais ou com
hierarquia, controle e rotinas burocráticas.
Cada uma dessas perspectivas contém elementos que são
fundamentais para uma visão organizacional integrada. A imagem resultante da
utilização conjunta dos diferentes modelos é o que se poderia denominar
“efeito caleidoscópio” – as mesmas peças compondo quadros distintos,
igualmente proveitosos. (MEDINA, 1987)
De fato, cada unidade implementadora dever ter, por exemplo: um
conjunto de objetivos, de controles administrativos e de rotinas operacionais
(modelo racional-burocrático); alguma estratégia para produzir o envolvimento
dos implementadores (recursos humanos); relacionamentos internos e externos
baseados em consensos, conflitos e barganhas (político) e uma gama de mitos
e símbolos que ajudem os indivíduos a justificar-lhe a existência e a sentir-se
membros dela (simbólico).

E)-

A ABORDAGEM TOP-DOWN
Na visão clássica sobre políticas públicas, a implementação – uma

das fases do policy cycle – é entendida como um jogo de uma só rodada, onde
a ação governamental, expressa em programas ou projetos de intervenção, é
implementada de cima para baixo (top-down). Esta abordagem não considera
os efeitos retroalimentadores da implementação sobre a formulação, em outras
palavras, não se considera o policy cycle como um processo. A visão clássica
do policy cycle está representada na Figura 2.
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Formulação
de políticas

Implementação
de políticas

Figura 2: Visão clássica do policy cycle
Fonte: SILVA, Pedro Luiz Barros; MELO, Marcus André Barreto. O processo de
implementação de políticas públicas no Brasil: características e determinantes da avaliação de
programas e projetos. Campinas: Unicamp – Núcleo de Estudos e Políticas Públicas – NEPP,
2000, Caderno nº 48, p.5. Disponível em <http: //www.nepp.unicamp.br>. Acesso em: 23 jul.
2002.

Numa perspectiva um pouco mais elaborada, em que a formulação e
a implementação são vistas como constituindo um processo, incorporam-se o
monitoramento e a avaliação das políticas como instrumentos que permitem
uma correção de rota (Figura 3). Embora esta abordagem represente um
avanço em relação à visão clássica da questão, ela ainda guarda alguns
pressupostos simplistas ou até ingênuos, considerando a formulação como
uma atividade relativamente não problemática e atribuindo os obstáculos e
dificuldades da implementação a aspectos como: a capacidade institucional
dos agentes implementadores, problemas de natureza política e resistências ou
boicotes de grupos ou setores negativamente afetados pela política. (SILVA e
MELO, 2000).
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Formulação
de políticas

Implementação
de políticas

Retroalimentação / Monitoramento

Figura 3: Visão do policy cycle como um processo simples e linear
Fonte: SILVA, Pedro Luiz Barros; MELO, Marcus André Barreto. O processo de
implementação de políticas públicas no Brasil: características e determinantes da avaliação de
programas e projetos. Campinas: Unicamp – Núcleo de Estudos e Políticas Públicas – NEPP,
2000, Caderno nº 48, p.6. Disponível em <http: //www.nepp.unicamp.br>. Acesso em: 23 jul.
2002.

A visão de implementação proposta nos dois modelos acima
apresentados – clássico e linear – consagra uma visão top-down, cuja hipótese
é a de que é possível separar claramente a elaboração da implementação de
uma política, e que os implementadores são de fato os agentes daqueles que
decidem. Desta forma, os problemas da implementação são necessariamente
entendidos como “desvios de rota” e estão mais relacionados à coordenação
interorganizacional e ao controle. (SABATIER, 1986).
A visão top-down centra-se na questão dos mecanismos de controle
sobre os agentes implementadores para que os objetivos da política sejam
atingidos, o que pressupõe uma visão singela e irreal da administração pública,
onde seria possível garantir a fidelidade da implementação ao desenho
proposto inicialmente. (SABATIER, 1986; SILVA e MELO, 2000).
O principal problema desta abordagem é a ênfase excessiva dada
aos decisores políticos de alto escalão, os quais atuam apenas marginalmente
na implementação se comparados aos funcionários de nível médio. (HOWLETT
e RAMESH, 1995).
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Outros pressupostos da visão top-down são: um ambiente
caracterizado por informação perfeita, recursos ilimitados, clareza de objetivos,
linhas únicas de comando e autoridade e ainda, legitimidade política e
consenso quanto ao programa ou política. (SILVA e MELO, 2000).
Os modelos baseados nesta visão, entretanto, não conseguem ser
fiéis à realidade, já que: (SUBIRATS, 1994)
o os programas nunca são perfeitos;
o os objetivos são múltiplos, contraditórios e ambíguos;
o as administrações nunca são transparentes ou racionais;
o a sociedade é, muitas vezes, hostil e contraditória aos programas
propostos.

F)- A ABORDAGEM BOTTOM-UP

Contrariamente ao pressuposto da abordagem top-down, o processo
de negociação mantém-se durante a fase de implementação, e este continuum
elaboração – implementação provoca efeitos de baixo para cima, modificando a
própria concepção de partida. (BARRET-FUDGE; HAM-HIL apud SUBIRATS,
1994).
Neste sentido, surgem metodologias alternativas que pretendem
mudar a perspectiva de análise. Trata-se de reconstruir os efeitos da política a
ser analisada, a partir dos impactos gerados em direção progressiva à tomada
de decisão, a fim de determinar quantos destes impactos podem ser explicados
pela atuação das agências administrativas implementadoras e quantos, ao
contrário, devem-se a causas externas à política pública examinada.
(SUBIRATS, 1994)
PRESSMAN e WILDAVSKY (1984) salientam que não se pode
realizar estudos sobre implementação centrando-se somente nesta fase. Se
assim o fosse, poder-se-ia considerar que aquilo que é bom para a fase
implementadora também o é para a política como um todo, e isto nem sempre
é verdade.
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A abordagem bottom-up facilita a perspectiva da formulação, da
implementação

e

da

avaliação

de

políticas

públicas

como

fases

interdependentes, como na verdade, o são.
A abordagem bottom-up parte dos atores sociais – públicos e
privados – envolvidos na implementação dos programas e examina os seus
objetivos pessoais e institucionais, suas estratégias e sua rede de contatos.
Estudos orientados por esta abordagem mostram que o sucesso ou o fracasso
de um programa depende normalmente do comprometimento e das habilidades
dos atores que estão diretamente envolvidos na implementação dos
programas, daí a ênfase que se dá aos incentivos que induzem os agentes
implementadores a aderir aos objetivos da política. (HOWLETT e RAMESH,
1995; SABATIER, 1986).
A abordagem bottom-up também é passível de críticas ao ignorar o
motivo pelo qual alguns importantes atores potenciais não pertencem a
nenhum grupo ou rede de interesse e ao negligenciar o fato de que fatores
legais e socioeconômicos podem estruturar as preferências, os recursos e a
participação dos atores, às vezes, sem o seu conhecimento explícito.
(SABATIER, 1986)
ELMORE (1980) apresenta dois tipos claramente distintos de
abordagem para a análise de implementação de políticas públicas: forward
mapping e backward mapping. A primeira parte do pressuposto de que os
formuladores influenciam fortemente a implementação da política, definindo-a
no topo da pirâmide da administração e indicando o que se espera de cada
fase. Na abordagem forward, está implícita a crença de que os “fazedores de
política” controlam o processo organizacional, político e técnico relativo à
implementação de políticas.
A abordagem backward, ao contrário, pressupõe que os “fazedores”
de política não controlam a implementação – esta não se define no topo da
pirâmide da administração, mas sim, diretamente nos pontos onde os efeitos
ocorrem, sendo a barganha, portanto, elemento fundamental no processo de
implementação.
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Pelas descrições acima, pode-se fazer um claro paralelo entre as
abordagens top-down e forward mapping, de um lado e as abordagens bottomup e backward mapping, de outro lado.
A distinção entre os estudos bottom-up ou backward mapping e topdown ou forward mapping sintetiza as concepções de duas escolas de
implementação. A primeira é basicamente européia e fenomenológica, a
segunda – americana – é mais positivista.
Embora

ambas

as

abordagens

guardem

uma

concepção

instrumental da política, a escola designada por top-down tem uma visão mais
objetiva e concreta da política, enquanto que para os estudos de bottom-up, o
significado da política depende do contexto e dos agentes, sendo, portanto, um
fenômeno mais subjetivo, aberto, incerto, contingente, variável e contextual.
(LINDER e PETERS, 1987).
A distinção entre os modelos top-down e bottom-up, apesar de útil,
tende a desconsiderar o fato de que ambos contribuem para a compreensão do
processo de implementação e podem, portanto, se complementar. (HOWLETT
e RAMESH, 1995).

188

Um exemplo clássico da aplicação da abordagem top-down é o
Modelo de VAN METER e VAN HORN (1975), apresentado na Figura 4:

COMUNICAÇÃO INTERORGANIZACIONAL
E CAPACIDADE DE CONTROLE

DESEMPENHO

POLÍTICA

CARACTERÍSTICAS
DAS AGÊNCIAS DE
IMPLEMENTAÇÃO

DISPOSIÇÃO DOS
IMPLEMENTADORES

METAS E
OBJETIVOS

RECURSOS
CONDIÇÕES
POLÍTICAS,
ECONÔMICAS
E SOCIAIS

Figura 4: Modelo de VAN METER e VAN HORN – um modelo clássico de
implementação de política
Fonte: VAN METER, Donald S.; VAN HORN, Carl E.. The policy implementation process: a
conceptual framework. Administration and Society, v.6, n.4, p.463, feb.1975.

Como se pode observar na Figura 4, são seis as variáveis, que
segundo os autores, definem a relação entre a formulação da política e o seu
desempenho:
(1)- metas e objetivos: quanto mais clara for a sua formulação,
maiores as chances de sucesso,
(2)- recursos disponíveis e que podem ser mobilizados: estes
recursos contemplam desde incentivos e fundos monetários, passando pela
qualificação dos recursos humanos, até a disponibilidade de informação,
(3)- comunicação interorganizacional e capacidade de controle: entre
as diferentes unidades organizativas envolvidas na aprovação e na execução
de um programa,
(4)- características das agências implementadoras: tamanho e
competência da equipe, graus de hierarquia e de autonomia.
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(5)- condições ambientais - políticas, econômicas e sociais:
disponibilidade de recursos financeiros, opinião pública, posição das elites e
dos partidos de oposição,
(6)- disposição dos implementadores face aos programas a serem
implementados: aceitação, neutralidade ou resistência.

Outros exemplos da aplicação da abordagem top-down são os
modelos de: SABATIER e MAZMANIAN (1983) e EDWARDS apud LESTER et
al. (1987), apresentados, respectivamente, nas Figuras 5 e 6.
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Grau de afabilidade (tractability) do problema
1234-

Disponibilidade da tecnologia
Diversidade do comportamento dos grupos – alvo
Percentual das grupos – alvo em relação à população
Extensão da mudança comportamental requerida

Capacidade de os aspectos regulamentares
estruturarem a implementação
1234-

Objetivos claros e consistentes
Incorporação de uma teoria causal adequada
Recursos financeiros
Integração hierárquica com e entre
instituições implementadoras
5- Regras das agências implementadoras
6- Recrutamento dos implementadores
7- Acesso formal de‘outsiders’

Variáveis não regulamentares que afetam a
implementação
123456-

Condições socioeconômicas
Atenção que a mídia dá ao problema
Apoio público
Atitudes e recursos dos eleitores
Apoio dos dirigentes (sovereigns)
Comportamento e liderança dos implementadores

Estágios (variáveis dependentes) do processo de implementação
Produtos políticos das
agências implementadoras

Aceitação dos produtos
políticos pelos grupos - alvo

Impostos reais dos
produtos políticos

Impostos percebidos
dos produtos políticos

Revisão do
estatuto ou
regulamento

Figura 5: Modelo de SABATIER & MAZMANIAN – Fluxo das variáveis envolvidas no processo de implementação.
Fonte: SABATIER, Paul A.; MAZMANIAN, Daniel A. Implementation and Public Policy. E.U.A.: Scott, Foresman and Company, 1983, p.22.
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Pelo exposto na Figura 5, verifica-se que os autores identificaram
dezessete variáveis independentes - classificadas em três grandes categorias –
que influenciam o processo de implementação. As categorias são as seguintes:
(1)- grau de afabilidade (tractability) do problema; (2)- a capacidade de
aspectos regulamentares estruturarem a implementação; (3)- variáveis não
regulamentares que afetam a implementação.

Comunicação

Recursos
Implementação
Disposições

Estrutura
Burocrática

Figura 6: Modelo de EDWARDS – Impactos diretos e indiretos na
implementação
Fonte: EDWARDS, G.C. III. Implementing public policy. Washington DC: Congressional
Quarterly Press apud LESTER et al. Public policy implementation: evolution of the field and
agenda for future research. Policy Studies Review, Arizona, v.7, n.1, p. 204, autumn, 1987.

EDWARDS (Figura 6) apresenta somente quatro variáveis que na
sua visão afetam a implementação: (1)- a comunicação; (2)- os recursos; (3)- a
disposição dos implementadores e (4)- a estrutura burocrática.
Percebe-se que este modelo – de maneira mais simplificada –
guarda semelhanças com o modelo de VAN METER e VAN HORN, ao apontar
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como

variáveis

a

comunicação,

os

recursos

e

a

disposição

dos

implementadores.
Além das críticas inerentes à abordagem top-down, os três modelos
apresentados também são criticados por não identificarem quais das variáveis
são as mais importantes e sob quais circunstâncias.
Um exemplo de tentativa de conciliar elementos de ambas as
abordagens - top-down e bottom-up - é o modelo apresentado por GOGGIN et
al. apud LESTER et al. (1987), conforme a Figura 7:

Variáveis
Independentes

Variáveis
Intervenientes

Variáveis
Dependentes

- Estímulos e obstáculos
do nível federal
Capacidade
do Estado

Implementação
Resultados
das decisões
do Estado

- Estímulos e obstáculos
dos níveis estadual e local
(Feedback)
Figura 7: Modelo de GOGGIN et al. – Implementação política
intergovernamental.
Fonte: GOGGIN, M.L. et al. Theory construction and testing in implementation research: a
comparative state diachronic analysis. A proposal submitted to the National Science
Foundation, Washington DC apud LESTER et al. Public policy implementation: evolution of the
field and agenda for future research. Policy Studies Review, Arizona, v.7, n.1, p. 207, autumn,
1987.
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Para estes autores, a implementação – variável dependente – é
função dos estímulos concedidos e dos obstáculos impostos pelo governo,
tanto em âmbito nacional, como no nível local. Além disto, considera-se
também que as escolhas governamentais não são o resultado racional de um
único ator, mas sim da barganha entre vários atores sociais envolvidos na
formulação e na implementação de uma política.

G)- ABORDAGENS INOVADORAS

Estudos sobre implementação de políticas públicas revelam a
prevalência da ambigüidade de objetivos, problemas de coordenação
intergovernamental, recursos limitados e informação escassa. (LANE, 1993).
Neste contexto, a implementação pode ser melhor representada como um jogo
entre implementadores onde papéis são negociados, os graus de adesão ao
programa variam e os recursos entre os atores sociais são objeto de barganha.
(BARDACH, 1977).
Além disso, ainda nesse contexto, a implementação ganha um
caráter evolucionário: a cada ponto, impõem-se novas circunstâncias que
permitem atualizar idéias e concepções que fundamentam a implementação.
Quando se age para implementar uma política, ela está sendo alterada. Em
outras palavras, uma política evolui durante a sua implementação por meio da
adaptação. (MAJONE e WILDAVSKY, 1978).
Outras contribuições sobre a implementação enfatizam os elementos
de aprendizagem (PRESSMAN e WILDAVSKY, 1984) e da implementação
como uma decisão política (LINDBLOM, 1980).
Pressuposto central dessas contribuições é a necessidade de se ter
uma visão estratégica dos problemas de implementação, incorporando
questões críticas como a viabilidade política de programas e políticas e os
problemas de coordenação interorganizacional.
Mais um ponto comum destas contribuições é a recusa à noção da
implementação como uma etapa que simplesmente segue a formulação – esta
última entendida como um processo linear e racional. Pelo contrário, nesta
nova perspectiva, a implementação é entendida como um processo autônomo,
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onde decisões são tomadas e não só executadas. Conflitos interinstitucionais,
brechas e ambigüidades legais, omissão de normas operacionais, entre outros
fatores, permitem que os implementadores tomem decisões relevantes para o
sucesso da política.
Ao incorporar a tomada de decisões, a implementação torna-se fonte
de informações para a formulação de políticas. Neste sentido, a implementação
pode ser considerada como um processo de aprendizagem que fornece,
inclusive, subsídios para a avaliação da gestão pública.
A análise de políticas públicas deve ser vista como um campo
estratégico, onde se observa uma certa indistinção entre formuladores,
implementadores e população-meta de um programa. (SILVA e MELO, 2000)
Alguns conceitos que têm sido propostos para capturar este aspecto
estratégico são o de estruturas de implementação e o de redes de
implementação. O último é particularmente apropriado para capturar o fato de
que as políticas públicas são implementadas, sobretudo, por redes de agentes
públicos e, cada vez mais freqüentemente, por redes de agentes nãogovernamentais.
Dentro desta nova perspectiva, o policy cycle não pode ser
concebido de forma simples e linear e tampouco pode ter um ponto de partida
e um ponto de chegada claramente definidos. Ele é melhor representado por
redes complexas de formuladores, implementadores e atores sociais. (SILVA e
MELO, 2000).
SUBIRATS (1994) reforça esta idéia ao reconhecer que o conceito
de rede é o mais apropriado para captar toda a riqueza dos atores, seus
intercâmbios, pressões e negociações. A concepção da implementação como
processo que envolve políticos, burocratas e grupos de interesse de maneira
estanque é por demais reducionista.
MAYNTZ (1978) refere-se às redes de atores sociais por policynetwork ou policy-community e afirma que a estrutura destas redes e as
interações entre seus atores influenciam a natureza da política aplicada e a
efetividade de sua implementação.
As vantagens derivadas da utilização do conceito de policy-network
não se limitam a uma maior inclusão e tratamento da extensa variedade de
relações existentes em todo o processo de elaboração e de implementação de
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políticas públicas. A concepção de rede também comporta uma visão mais
aberta do centro decisório, não o encarando como um todo homogêneo ou
como uma relação exclusivamente top-down, mas admitindo que os atores
locais podem influenciar as políticas nacionais.
Outra vantagem da concepção da policy-network é a consideração
das relações intergovernamentais, tanto aquelas que se dão num mesmo nível
territorial, como as que se desenvolvem entre o nível nacional e os níveis
regional e local.
A visão da implementação enquanto aprendizado e articulada em
uma rede de agentes constitui um quadro de referências que permite uma
representação mais consistente do processo de implementação de políticas,
destacando a importância dos mecanismos de coordenação institucional,
particularmente em contextos democráticos em que novos mecanismos de
participação e de controle social são criados. (SILVA e MELO, 2000).
É dentro desta lógica que os próximos dois itens são abordados: ‘o
setor público e as organizações de aprendizagem’ e ‘a relação principal-agente
e o controle social’.

H)- O SETOR PÚBLICO E AS ORGANIZAÇÕES DE APRENDIZAGEM

A informação de que as organizações têm em si características de
aprendizado data de pesquisas acadêmicas conduzidas entre o começo dos
anos 60 e o fim dos anos 70. Os pesquisadores exploraram como os indivíduos
tentavam reduzir ambigüidades e melhorar a previsibilidade em situações em
que as organizações se defrontavam com desafios. O termo “aprendizado
organizacional” foi criado por ARGYRIS e SCHÖN (1978) para descrever como
as organizações tiram lições de contínuos processos de investigação, tanto
internos, como do ambiente externo, detectando ameaças e oportunidades, a
fim de alcançar os objetivos organizacionais.
Nos últimos 25 anos, desde o surgimento dessas idéias, houve um
esforço no sentido de seu aperfeiçoamento e hoje o conceito de “organização
de aprendizagem” é utilizado para descrever uma série de atividades
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orientadas para o aprendizado, em vários níveis: (CENTRO CANADENSE
PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO – CCMD, 2001).
aprendizado individual – nos âmbitos pessoal e profissional;
aprendizado em grupo;
redes de aprendizado intra e interorganizacionais – uma
organização não pode aprender efetivamente se o conhecimento
permanecer retido dentro das pessoas;
infra-estrutura para o aprendizado organizacional – que envolve
as tecnologias de aprendizado à distância e particularmente na
administração pública, a prestação de serviços aos cidadãos por
meio do governo eletrônico.
As razões específicas apontadas para a necessidade de o setor
público “aprender a aprender” são as seguintes: (CCMD, 2001).
A exigência de um serviço público altamente profissional para o
estabelecimento

de

um

bom

governo,

num

contexto

socioeconômico cada vez mais complexo.
A demanda crescente de que os governos sejam mais abertos,
transparentes e responsáveis, o que implica que as informações
sejam colocadas à disposição dos cidadãos por meio de novas
tecnologias eletrônicas (como o governo eletrônico) e do diálogo
entre os servidores públicos e os cidadãos.
A concorrência entre as organizações públicas e o setor privado
por talentos no mercado, ainda que as primeiras paguem,
normalmente, salários mais baixos.
As políticas públicas, cada vez mais, perpassam transversalmente
as estruturas governamentais tradicionais e as fronteiras
nacionais. Por exemplo, questões ambientais têm relação com a
política industrial, com a política de recursos naturais, com a
política de desenvolvimento das exportações, com o turismo,
com a proteção ambiental e com o desenvolvimento urbano. As
organizações públicas precisam, pois, encontrar melhores
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maneiras para trabalhar horizontalmente em uma base contínua
– trocando informações e empenhando-se em colaborações
significativas.
Com relação à aprendizagem organizacional, vale a pena introduzir
o conceito de MINTZBERG e JORGENSEN (1995) para estratégia emergente
– aquela que não é intencional e que não foi previamente formulada.
Subjacente a esta idéia, está o fato de que o ato pode preceder o
conhecimento e ser paralelo a ele.
O aspecto mais importante relativo à estratégia emergente é o
aprendizado, pois se reconhece que as organizações podem aprender
enquanto formulam a estratégia e que podem responder pelos resultados de
suas próprias ações. A forma mais evidente da estratégia emergente é a que
surge quando os formuladores de políticas enfrentam uma situação nova e
insegura sobre a qual sabem muito pouco. Eles terão que aprender, abordar a
nova situação de maneira a desenvolver uma estratégia viável.
Para MINTZBERG

e JORGENSEN (1995), no

entanto, as

organizações do setor público estão focadas em extirpar processos
emergentes, com o que inibem a sua capacidade de adaptação e de
aprendizagem, ficando cada vez mais distantes de poder atender àquelas
demandas mais específicas e já apontadas para a necessidade de o setor
público ‘aprender a aprender’.

I)-

A RELAÇÃO PRINCIPAL-AGENTE E O CONTROLE SOCIAL
As decisões tomadas na esfera política são implementadas por

burocratas. A

relação

entre políticos

e burocratas

é analisada por

PRZEWORSKI (2001) a partir da abordagem principal – agente (dono da obra
– mestre de obra). As políticas implementadas pelos burocratas podem não ser
aquelas definidas pelos políticos. Os burocratas têm grau razoável de
discricionariedade no desempenho de suas funções e podem ter interesses
próprios, diferentes dos interesses dos cidadãos e dos políticos que
representam – podem querer maximizar sua autonomia ou garantir seu
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emprego, favorecer amigos ou parentes ou aumentar os orçamentos que
controlam. Quando não existe um acordo entre políticos e burocratas a respeito
da missão do órgão, estes problemas podem ser agravados.
A distinção entre políticos e burocratas segundo a qual os primeiros
atuam na formulação de políticas públicas e os últimos na sua implementação
tende a reduzir-se quanto mais alto o nível hierárquico do cargo. Nos níveis
hierárquicos mais altos, os burocratas também atuam como articuladores de
interesses. No entanto, a contribuição destes dois atores para as políticas
públicas continua sendo distinta.
É na fase da implementação de políticas públicas que fica mais
evidente a influência da burocracia sobre o conteúdo e o alcance dos objetivos
dos programas, já que o seu papel fundamental é precisamente o de executar.
(SUBIRATS, 1994)
Os recursos mais importantes que a burocracia possui e que
explicam a importância de seu papel no processo de determinação e
implementação das políticas públicas são: (SUBIRATS, 1994).
Controle sobre a informação e sobre a sua própria capacidade
profissional – a burocracia é quem melhor conhece o que está
realmente acontecendo na aplicação de programas públicos, seu
grau de aceitação e suas principais falhas.
Rede de contatos formais e informais - tanto com grupos externos
à Administração, como com a cúpula decisional.
Caráter de estabilidade e de longevidade nas estruturas
organizacionais – o que confere à burocracia alto grau de
conhecimento sobre o terreno e lhe permite ‘absorver’ ou
‘neutralizar’ políticas que não lhe interessem.
O fato de, muitas vezes, os objetivos definidos pelos formuladores
serem genéricos, ambíguos e até contraditórios faz com que a decisão sobre
aquilo que vai ser implementado fique nas mãos da burocracia, o que pode
provocar três conseqüências: (i)- déficit de decisão (quando não se aplicam as
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normas ou quando não se alcançam os objetivos), (ii)- deslocamento dos
objetivos (quando no curso da implementação, muda-se de fato o objetivo a ser
alcançado), (iii)- seletividade (quando se discrimina a aplicação do programa a
certos indivíduos ou grupos) (MAYNTZ apud SUBIRATS, 1994).
A indefinição dos objetivos, porém, nem sempre tem conseqüências
negativas, já que a mesma liberdade de movimentos pode, em alguns casos,
ser positiva para a obtenção dos resultados. (BLAU apud SUBIRATS, 1994).
SABATIER (1986) afirma que a maior parte dos estudos sobre
implementação mostra que os principais atores não são os formuladores
oficiais das políticas, mas sim, os street-level-bureaucrats - professores;
médicos e enfermeiros nas unidades básicas de saúde; funcionários
administrativos nos balcões de atendimento da previdência social; fiscais;
agentes de trânsito etc. – que interagem diretamente com os grupos-alvo das
políticas. Esta constatação é tanto mais verdadeira, quanto o grau de
comprometimento e de habilidade exigido dos profissionais do campo.
Enfim, um bom desenho de plano de ação concomitante à
disponibilidade dos recursos necessários não garantem a implementação de
um programa, se não se obtiverem a participação e o consenso da burocracia
implementadora, levando em conta a sua disposição e suas relações com o
resto da estrutura administrativa e com o entorno no qual se situa a ação.
Quanto ao desempenho dos burocratas, os resultados de suas
ações não podem ser medidos por um critério único, como o financeiro, uma
vez que os objetivos de suas atividades são múltiplos e não redutíveis a uma
só dimensão. Por esta razão, a delegação da implementação de políticas e da
prestação de serviços dos políticos para os burocratas gera inevitavelmente um
certo grau de ineficiência. (PRZEWORSKI, 2001).
Neste contexto, o processo de implementação de políticas públicas
vai exigir coalizões e alianças que sustentem as políticas governamentais, bem
como maior controle sobre os burocratas. A existência de canais de
comunicação entre o Estado e a sociedade também é imprescindível para que
as informações sobre o desempenho dos burocratas cheguem aos políticos.
PRZEWORSKI (2001) associa a ineficiência na implementação de
políticas à ausência de controle dos burocratas e aponta como uma das razões
para esta falta de controle a inexistência de informações sobre o seu
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desempenho. Mas os cidadãos, para quais os serviços públicos são prestados,
têm informações sobre o desempenho dos burocratas na implementação de
políticas públicas que podem ser usadas pelos políticos para resolver os
problemas da relação principal–agente com os burocratas.
Enfim, para que a atuação dos burocratas seja eficiente num
contexto democrático, é preciso que eles sejam controlados não só pelos
políticos, mas também pelos cidadãos, o que mostra a importância dos
instrumentos de controle social. (NASSUNO, 1999a)
A participação dos usuários na gestão e no controle das entidades
públicas representa uma fonte de informações sobre o desempenho dos
burocratas e sobre a qualidade dos serviços. Assim, mecanismos que
viabilizam a participação dos usuários na gestão e no controle podem ser vistos
como instrumentos de gestão para garantir a eficiência e a qualidade na
implementação de políticas públicas. (NASSUNO, 1999a)
O controle social para autores como RESTREPO (1997) e
BRESSER PEREIRA (1999), deriva da ampliação da esfera pública e do
enfraquecimento

dos

limites

Estado/sociedade.

Inclui-se

nas

diversas

dimensões da participação social na formulação e implementação de políticas
públicas e tem por finalidade: (i)- a eficiência da atividade governamental; (ii)- a
transparência dos atos da administração pública e (iii)- a democratização do
sistema político.
RESTREPO (1997) assinala que a participação – e, portanto, o
controle social – pode se dar nos seguintes âmbitos: informação, consulta,
combinação, co-decisão, planejamento participativo, controle estratégico,
controle de execução, co-administração e execução.
Assim, o controle social tem sido geralmente visto além da relação
principal-agente, envolvendo burocracia e atores sociais numa relação que
inclui mas também supera a fiscalização dos atos e resultados da
administração pública. (LEVY, 1999).
Para que o governo tenha um desempenho satisfatório, a burocracia
precisa ser efetivamente supervisionada pelos políticos eleitos, os quais, por
sua vez, devem prestar contas aos cidadãos. Mais especificamente, os
políticos devem usar a informação privada que os cidadãos têm sobre o
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funcionamento da burocracia para monitorar os burocratas. (PRZEWORSKI,
2001).
O reconhecimento da necessidade de o Estado exercer o poder
político mediante ação combinada com a sociedade civil remete ao elo de
ligação entre ambos, qual seja, a accountability, a obrigação de prestar contas
e assumir responsabilidades perante os cidadãos imposta àqueles que detêm o
poder do Estado. (LEVY, 1999).
Na etimologia do termo accountability está a raiz account, sugerindo
a necessária construção de significados que competem para serem aceitos
amplamente, permitindo uma ação coletiva.
A accountability ou responsabilização tem a finalidade de criar
transparência e, por conseguinte, condições de confiança entre governantes e
governados. Ela se refere não somente à premissa da prestação de contas,
mas também à definição dos objetos sobre os quais se prestarão contas. Esta
definição tem que ser conjunta, momento a partir do qual, os papéis – de
produtores e de consumidores, de principal e de agente – na política pública se
separam. (LEVY, 1999).
Para RANSON e STEWART, apud LEVY (1999), a accountability
tem três amplos objetivos – a explicitação e a cobrança: (i)- dos objetivos e das
intenções da política, (ii)- do desempenho e dos resultados, (iii)- da probidade
e da integridade.
A idéia de controle social – que pertence ao campo da accountability
- ultrapassa uma percepção de controle da sociedade sobre a burocracia e
adquire o caráter de participação desses dois atores num triângulo, no qual o
terceiro vértice é constituído pelos próprios políticos. A confiança que se deve
estabelecer para o desenvolvimento desta ação conjunta tem que se assentar
na transparência, o que faz da informação a variável crucial deste processo.
Por fim, ao propor a participação imediata da sociedade no controle
do Estado, ao invés da forma mediata preconizada pela democracia
participativa, a idéia de controle social levanta o questionamento sobre a
descentralização como fator de estímulo à participação social. (LEVY, 1999).
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J)- CENTRALIZAÇÃO X DESCENTRALIZAÇÃO

O conceito de descentralização ganhou força nos países do primeiro
mundo, como parte de uma estratégia de resposta à crise dos Estados de
Bem-Estar-Social. Ela surge como uma alternativa de mudança nesta
conjuntura, como um instrumento racionalizador que visa aumentar a eficácia
do aparato estatal das políticas sociais.
Embora

haja

concordância

quanto

ao

significado

geral

da

descentralização como transferência do poder central do governo para níveis
mais periféricos, constituindo-se num processo de reordenamento do aparato
estatal, existem diferentes posições quanto à sua finalidade, decorrentes de
distintas concepções do papel do Estado e da sua relação com a sociedade e o
mercado.
Para os neoliberais ou conservadores, a descentralização significa a
redução do papel do Estado para chegar a um Estado mínimo, preconizando o
mercado como regulador das relações sociais. Já os socialdemocratas ou
progressistas, reconhecendo a crise do Estado do Bem-Estar-Social, procuram
introduzir reformas econômicas e sociais que permitam superá-la sem,
contudo, desconstruir o Estado. Neste caso, a descentralização, além de servir
como instrumento de racionalização, deve contribuir, também, para a
democratização do Estado e a construção da cidadania.
O movimento da descentralização, como parte da reforma do
Estado, não demorou a chegar aos países do terceiro mundo. Na América
Latina e em particular no Brasil, a descentralização foi introduzida como parte
de processos de redemocratização. (VILAÇA MENDES, 1997)
A defesa de uma descentralização que reduzisse significativamente
as atribuições do governo central na gestão de políticas públicas, transferindo
grande parte da esfera decisória para Estados e Municípios, marcou o debate
dos anos oitenta. Neste contexto, ARRETCHE (1996) levanta algumas
questões que permitem problematizar o consenso existente em torno das
expectativas quanto às virtudes potenciais da descentralização como indutora
de maior democratização e eficiência das políticas públicas.
Com

relação

ao

pressuposto

que

associa

positivamente

descentralização a democracia e, simetricamente, centralização a Estados e
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sistemas políticos menos democráticos, a autora defende que a concretização
dos ideais democráticos depende menos da escala ou nível de governo
responsável pela gestão das políticas e mais da natureza das instituições
encarregadas de processar as decisões.
No que diz respeito à expectativa de que a descentralização
implique um esvaziamento das funções do governo central, a autora afirma que
o exame do caso brasileiro aponta no sentido oposto – o de que o sucesso de
reformas descentralizadoras do Estado supõe uma expansão seletiva das
funções do governo central, sobretudo, o fortalecimento de suas capacidades
administrativas e institucionais na condução e regulação de políticas setoriais
implementadas pelos governos subnacionais e do próprio processo de
descentralização. Além disso, o governo federal tem um importante papel a
desempenhar – a regulação de políticas nacionais, a correção das
desigualdades regionais e a compensação das insuficiências locais.
Ainda, no que concerne ao argumento de que a descentralização,
por si só, é capaz de reduzir a apropriação privada de bens e serviços do
Estado, a autora procura mostrar que a ocorrência de tais práticas depende
mais da natureza das relações entre as burocracias públicas, e das
possibilidades de controle efetivo dos cidadãos sobre a ação dos governos, do
que da hierarquia governamental responsável pela prestação de serviços.
A discussão da descentralização passa pela discussão da
democratização e da participação. A descentralização inscreve-se como uma
condição necessária, porém, não suficiente para desenvolver a participação.
Em países como o Brasil, em que muitas vezes, os interesses privados
prevalecem sobre os coletivos, a participação não se viabiliza necessariamente
com a existência de organismos descentralizados. Mas, mesmo nessas
condições, a descentralização constitui um fator importante para estimular a
dinâmica participativa mediante a existência de canais de comunicação entre
os usuários e as organizações descentralizadas, permitindo, pelo menos, que
suas necessidades e reivindicações cheguem àqueles que têm o poder de
decidir. Em outras palavras, o poder transferido cria espaços de negociação,
permitindo tornar o Estado mais permeável ao controle social e capaz de
responder com mais eficácia às demandas da sociedade. (JUNQUEIRA, 1997).
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ARRETCHE (1998) afirma que, na literatura e no debate corrente,
pode-se distinguir três fatores determinantes para a explicação do processo de
descentralização das políticas sociais no Brasil, a saber:
Fatores de tipo estrutural - relacionados a características das unidades de
governo para as quais se pretende transferir a gestão das políticas. Estes
fatores podem ser (i)- de ordem econômico-fiscal – capacidade de as
unidades locais de governo assumirem os custos financeiros da gestão das
funções sob sua responsabilidade e (ii)- de ordem político-administrativa –
capacidade técnica localmente instalada para o desempenho das funções
descentralizadas.
Fatores de tipo institucional - relacionados à natureza das instituições no
âmbito das quais as decisões são tomadas e implementadas. São três as
variáveis de tipo institucional: (i)- o legado das políticas prévias; uma vez
que processos de reforma de programas sociais são influenciados pela
herança

institucional

dos

programas

anteriores,

(ii)-

as

regras

constitucionais que normatizam a distribuição de competências entre os
níveis de governo e (iii)- a natureza das áreas de política social,
particularmente

a

engenharia

operacional

das

políticas

a

serem

descentralizadas.
Fatores ligados à ação política – dizem respeito: (i)- de um lado, às
relações entre os três níveis de governo, particularmente, às estratégias de
indução dos governos interessados na transferência de funções de gestão e
(ii)- de outro lado, às relações entre Estado e sociedade, mais
especificamente, à capacidade de pressão da sociedade civil organizada
para que os governos locais assumam a prestação de serviços sociais.

O entendimento da descentralização passa necessariamente pela
centralização. Se a descentralização é definida como processo de transferência
de poder do centro para a periferia, só o poder centralizado pode ser
descentralizado: não existindo poder central, não haverá o que transferir.

205

Por outro lado, um poder totalmente descentralizado com a extinção
do poder central constitui a negação do próprio Estado. A descentralização e a
centralização são, pois, dois extremos opostos, porém, não mutuamente
excludentes, ligados entre si por uma relação dialética. (JUNQUEIRA, 1997).
BOBBIO

(1986)

comenta

esse

processo

de

opostos

não

excludentes:

“...[há] centralização quando o poder das
entidades locais e dos órgãos periféricos são reduzidos
ao mínimo indispensável para que ainda possam ser
consideradas entidades subjetivas da administração...”
(BOBBIO, 1986, p.329-335)

Há descentralização, ao contrário, quando os órgãos centrais do
Estado detêm apenas o poder mínimo indispensável para realizar suas
atividades.
A descentralização traz implícita a idéia de processo, ela nunca é um
movimento abrupto, resultado apenas da vontade de alguns, tampouco se dá
de maneira única ou homogênea, mas pode acontecer de diversos modos,
dependendo dos interesses e das determinações dos atores envolvidos nas
realidades locais.
Alguns princípios, no entanto, podem ser identificados como
norteadores do processo de descentralização: flexibilidade, gradualismo,
transparência no processo de tomada de decisão, controle social e capacitação
dos poderes locais.
Por

fim,

desconcentração,

é

importante

conceitos

não

distinguir

raro

a

utilizados

descentralização
como

sinônimos.

da
Na

descentralização, o poder é efetivamente repassado, enquanto que a
desconcentração implica a transferência de algum poder por delegação; neste
caso, o órgão que transfere competências não perde o seu poder de decisão e
aquele que as recebe age em nome do governo central, com uma autonomia
relativa. (JUNQUEIRA, 1997).
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MINTZBERG e JORGENSEN (1995) afirmam que a obsessão em
planificar tudo em um local central antes que a ação comece em um outro
espaço continua a invadir o setor público. A centralização ainda é agravada
pela própria natureza do processo legislativo e pela crença de que os
servidores públicos mais próximos ao local onde as ações acontecem não têm
capacidade de atuação, o que remete à relação principal–agente.
Quanto à descentralização, há controvérsias. O principal argumento
a favor da descentralização é que a provisão local de serviços públicos
favorece a responsabilização (accountability) do governo, porque o aproxima
da população atendida. Os argumentos contrários à descentralização
asseveram que ela: (i)- pode induzir a uma restrição na distribuição
orçamentária, na qual as jurisdições menos eficientes seriam mais subsidiadas
pelo governo central e (ii)- reduz a capacidade do governo para diminuir as
disparidades regionais de renda. (PRZEWORSKI, 2001).
ABRÚCIO (2001) reforça a crítica acima ao afirmar que embora a
descentralização possa ser fundamental para aumentar a democratização e a
eficiência do sistema, o fato é que políticas descentralizadoras radicais em
geral aumentam as desigualdades entre as regiões e fragmentam a prestação
do serviço público.
A questão da centralização e da descentralização, mais do que um
conteúdo funcional ou operacional, tem alto conteúdo político, já que formas
centralizadas, via de regra, equivalem a estilos político-administrativos
autoritários e com grande ênfase na estrutura hierárquica.
ELMORE (1980) diferencia duas concepções de política: as
centralizadas, que se caracterizam por estruturas organizacionais formais,
relações de autoridade e controles administrativos; e as descentralizadas,
marcadas por controles dispersos, artifícios informais de delegação e influência
indireta dos formuladores de política. Fica claro que a abordagem top-down ou
forward mapping adapta-se melhor às políticas centralizadas enquanto que a
abordagem bottom-up ou backward mapping cabe melhor nas políticas
descentralizadas.
As considerações acerca dos conceitos relativos a modelos de
gestão para implementação de políticas públicas não ficariam completas se
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não se abordasse a ‘Avaliação de Políticas Públicas’ – a última fase do policy
making.

(V)- A AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Como saber se uma política foi bem ou mal implementada? Pela
comparação de suas conseqüências previstas com aquelas realmente obtidas,
isto é, pela sua avaliação. Seja para checar o progresso de um programa ou
para redirecionar uma política, a avaliação inclui a análise da implementação.
Em consonância com uma perspectiva inovadora, a implementação e a
avaliação são os dois lados de uma mesma moeda, a implementação provendo
as ações e a experiência que são objeto da avaliação e a avaliação propiciando
a aprendizagem necessária à implementação.
Num contexto marcado por mudanças constantes, onde os
programas são modificados enquanto postos em prática, a implementação é a
única fonte de experiência com que os gestores podem contar para testar e
aprimorar os programas. Somente uma avaliação contínua pode determinar se
os programas estão bem adaptados ao seu entorno. São duas as condições
para que os resultados da avaliação possam ser usados para aprimorar a
implementação: (i)- a habilidade dos avaliadores em aprender com a
experiência e (ii)- a dos implementadores de aprender com os avaliadores. O
aprendizado, pois, é a chave para a implementação e para a avaliação: avaliase para aprender e aprende-se para implementar. É na produção e no
consumo de informações, isto é, na aprendizagem, que a implementação e a
avaliação se complementam. Se não for assim - se avaliação e a
implementação forem tratadas isoladamente - a implementação fará papel de
cega e a avaliação, de muda.
Para que a avaliação seja útil à implementação, a primeira deve
gerar dados que possam ser usados para melhorar a segunda. A avaliação
deve permitir à implementação aprender com os erros.
Os usuários da informação – normalmente os implementadores –
devem trabalhar com os avaliadores para interpretar os dados colhidos. A
disseminação da informação deve advir de um esforço cooperativo. Dessa
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forma, os avaliadores devem envolver, em todos os estágios da avaliação, os
tomadores de decisão e os usuários da informação que trabalham em todas as
etapas da implementação.
Embora, na prática, elas muitas vezes se sobreponham, é
importante manter a distinção conceitual entre a avaliação e a implementação,
a fim de evitar que a análise seja absorvida pela ação, em detrimento de
ambas. (PRESSMAN e WILDAVSKY, 1984).
A seguir, serão tratados alguns aspectos relativos especificamente à
avaliação de políticas públicas. Embora intrinsecamente ligadas à avaliação, as
questões referentes aos indicadores – definição, relevância, tipos, obstáculos e
fatores de êxito para a sua utilização – serão referidas no Subcapítulo 4.2., já
que a existência de indicadores de desempenho e de avaliação do Plano
constitui uma das facetas a ser observada na capacidade de governo.
A avaliação de programas e de planos governamentais não deve ser
tomada como um fim em si mesma, mas sim como um instrumento de tomada
de decisões e um canal que propicie o controle social sobre o gasto público.
A avaliação da gestão pública não é tarefa fácil – muitos de seus
aspectos são intangíveis, simbólicos ou puramente conceituais – o que torna
difícil encontrar indicadores adequados para avaliá-los. Para complicar ainda
mais, o setor público deve equilibrar múltiplos objetivos (eficiência, eqüidade,
estabilidade, crescimento, transparência, democracia) e intermediar interesses
díspares de diferentes atores que competem por recursos escassos.
Outro aspecto que concorre para a complexidade da avaliação da
gestão pública é o fato de que ela pode se dar em três níveis analíticos
diferentes, os quais consideram respectivamente: (BOZZI, 2001).
um enfoque micro – a contribuição produzida pelo desempenho
dos indivíduos no cumprimento de sua missão;
um enfoque intermediário – o desempenho das organizações
públicas;
um

enfoque

macro

–

o

desempenho

implementação de políticas públicas.

do

governo

na
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FIGUEIREDO e FIGUEIREDO (1986) apontam os principais
problemas detectados nas avaliações de políticas públicas no Brasil:
distanciamento do programa em relação aos seus objetivos
iniciais, em decorrência, geralmente, de distorções na sua
implementação;
falta de integração entre as agências na implementação de
programas;
privatização dos programas, ou seja, sua implementação de forma
a privilegiar interesses de grupos privados em detrimento do
grupo supostamente beneficiário da política;
subordinação do programa à política econômica ou a outros
objetivos externos;
baixa participação dos beneficiários nas diferentes fases do
programa, aí incluída a inexistência de canais institucionais por
meio dos quais a população pudesse se expressar, encaminhar
sugestões e demandas e influir no processo de decisão ou
implementação;
centralização na formulação, implementação e organização
administrativa do programa;
uso político ou clientelístico do programa, para fins eleitorais ou
de apoio político.

A avaliação pode se diferenciar segundo a fase da política em que
ela é aplicada – ex-ante e ex-post.
A avaliação ex-ante é realizada ao começar o projeto, antecipando
fatores considerados nos processos decisórios. Ela tem por finalidade
proporcionar critérios racionais para decidir se o projeto deve ou não ser
implementado. Também permite ordenar os projetos segundo sua eficiência
para alcançar os objetivos perseguidos. (COHEN e FRANCO, 2000)
A avaliação ex-ante é muito estimulada e induzida por programas
financiados por organismos multilaterais de financiamento, principalmente
aqueles voltados para a infra-estrutura econômica e o desenvolvimento urbano.
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Trata-se normalmente de análises de custo-benefício e de taxas de retorno
econômico de investimentos previstos. (LOBO, 2001).
A avaliação ex-post é aquela feita durante ou após a execução de
um programa, podendo enfatizar a análise operacional ou a de impacto,
conforme o Quadro 03: (COHEN e FRANCO, 2000)

Quadro 3: Comparação entre a avaliação de processos e a avaliação de
impactos
CRITÉRIOS

AVALIAÇÃO DE PROCESSOS

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS

Fase do projeto

É realizada durante a É
realizada
após
implementação do projeto.
conclusão do projeto.

a

Objetivo

Medir
a
eficiência
da
operação do projeto, visando
às
correções
ou
adequações.

Usuário

Os próprios funcionários que Autoridades do projeto ou
administram o projeto.
aqueles
que
têm
capacidade de decidir
orientações mais gerais.

Determinar
em
que
medida o projeto alcança
seus objetivos e quais são
seus efeitos secundários
(previstos ou não).

Fonte: COHEN, Ernesto; FRANCO, Rolando. Avaliação de projetos sociais. 4.ed. R.J.: Vozes,
2000.
Nota: Quadro elaborado pela autora.

A literatura de avaliação de políticas públicas costuma ainda
distingui-las em termos de sua eficiência, eficácia e efetividade. Abaixo são
apresentadas as classificações de alguns autores considerados relevantes
para a discussão do tema.
NASSUNO (1999b) atém-se a definir o conceito de eficiência e a
considera como sendo a maneira de o Estado utilizar um montante de recursos
definido politicamente para atingir determinados fins também politicamente
definidos.
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MATUS (1996a) afirma que toda ação pode ser expressa pela
relação: recursos – produto - resultados. A relação recursos – produto indica a
eficiência e a relação produto – resultados mostra a eficácia. O autor chama a
atenção para a diversidade de critérios de eficiência e de eficácia, além do
econômico – que é o mais usual; outros critérios que devem ser considerados,
conforme as circunstâncias, são o político, o cognitivo e o organizativo.
Na classificação de FIGUEIREDO e FIGUEIREDO (1986):
•

Por avaliação de eficiência, entende-se a avaliação da relação entre
o esforço empregado na implementação de uma dada política e os
resultados alcançados.
Os principais fatores que impulsionam a realização da avaliação de

eficiência são os seguintes: (i)- maior racionalização dos gastos em função da
escassez de recursos públicos, sob o impacto da crise fiscal do Estado, (ii)paralelamente a este primeiro fator, os contingentes populacionais a serem
cobertos pelos programas sociais são de enormes proporções; (iii)- a busca da
eficiência é um objetivo democrático, já que ao dispor de recursos públicos e
ao implementar políticas públicas, o governo gasta o dinheiro do contribuinte.
•

A avaliação da eficácia é entendida como a avaliação da relação
entre os objetivos e instrumentos explícitos de um dado programa e
seus resultados efetivos. Esta avaliação pode ser feita entre: (i)- as
metas propostas e as metas alcançadas num programa ou (ii)- os
instrumentos previstos para a sua implementação e aqueles
efetivamente empregados.
A avaliação da eficácia é a mais usualmente aplicada nas avaliações

correntes de políticas públicas, além de ela ser a mais factível, também é a
menos custosa de ser realizada. As maiores dificuldades neste tipo de
avaliação são a obtenção e a confiabilidade das informações.
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•

Por avaliação da efetividade, entende-se o exame da relação entre a
implementação de um determinado programa e seus impactos e/ou
resultados, isto é, o seu sucesso ou fracasso em termos de uma
mudança efetiva nas condições prévias de vida das populações-alvo
do programa sob avaliação.
A avaliação de efetividade enfrenta duas dificuldades metodológicas:
Fazer a distinção entre produtos e resultados. Por exemplo, na
avaliação de um programa de saneamento básico, uma coisa é
abastecer a população com sistemas de água e esgoto,
fornecendo-lhe assim produtos como torneiras de água e
sistemas de eliminação de dejetos, outra, bastante distinta, é o
seu impacto sobre as condições de saúde da população.
Demonstrar que os resultados encontrados (sejam eles no sentido
do sucesso ou do fracasso) têm de fato relação de causalidade
com os produtos oferecidos por uma dada política sob análise.

COHEN e FRANCO (2000) apresentam as seguintes definições para
os mesmos conceitos:
• Eficiência – pode ser considerada sob duas perspectivas
complementares:

se

a

quantidade

de

produto

está

predeterminada, procura-se minimizar o custo total ou o meio que
se requer para a sua geração; se o gasto total está previamente
fixado, procura-se otimizar a combinação de insumos para
maximizar o produto.
• Eficácia – grau em que se alcançam os objetivos e metas do
projeto na população beneficiária, em um determinado período
de tempo, independentemente dos custos implicados.
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• Efetividade – constitui a relação entre os resultados e o objetivo,
é a medida do impacto ou o grau de alcance dos objetivos.

SUBIRATS (1994), por sua vez, apresenta três tipos distintos de
avaliação:
• Determinação de necessidades: busca descobrir as fragilidades
de um programa, de modo a efetuar futuros ajustes no mesmo;
nesta modalidade não se pretende identificar os efeitos. Este tipo
de avaliação é mais comum em programas que envolvem uma
notável complexidade organizativa, com variedade de metas e de
equipes e quando tudo isto gera uma sensação generalizada de
insatisfação.
• Avaliação formativa ou corretora: aproxima-se do que se poderia
denominar estudos de implementação, já que pretende analisar o
funcionamento real de um programa e de todas atividades a ele
conectadas.
• Avaliação de balanço ou conclusiva: objetiva recolher informação
sobre os resultados finais de um programa a fim de cotejá-los
com os seus objetivos iniciais e também, se possível, comparálos com resultados de programas alternativos com objetivos
similares.
Pelas definições apresentadas acima, pode-se fazer as seguintes
inferências:
Os conceitos de ‘eficiência’ para Nassuno, Matus, Figueiredo eFigueiredo e
para Cohen são confluentes e dizem respeito à relação entre recursos,
esforços ou insumos empregados e os produtos obtidos. A classificação de
Subirats que mais se aproxima do conceito de ‘eficiência’ é o da
‘determinação de necessidades.’
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Os conceitos de ‘eficácia’ apresentados por Matus, por Figueiredo e
Figueiredo e por Cohen também mostram uma certa congruência, no
sentido de que todos visam à avaliação do alcance das metas e dos
objetivos propostos, Matus enfatiza a relação entre produtos e resultados e
Figueiredo e Figueiredo inova ao incluir na análise da eficácia a
comparação entre os instrumentos previstos e aqueles efetivamente
empregados. A tipologia de Subirats que mais se coaduna com o conceito
de ‘eficácia’ é o da ‘avaliação de balanço ou conclusiva’.
Quanto ao conceito de ‘efetividade’, Matus não lhe faz qualquer referência;
as perspectivas de Figueiredo e Figueiredo e de Cohen são convergentes,
já que para ambos a ‘efetividade’ busca estimar o impacto ou a mudança
efetiva nas condições prévias sobre as quais determinado programa ou
política foi aplicado.
Por fim, com base na análise comparativa recém exposta, optou-se
por trabalhar, na presente tese, com os seguintes conceitos para a análise de
políticas públicas:
eficiência - relação entre recursos, esforços ou insumos
empregados e os produtos obtidos.
eficácia – grau de alcance das metas e dos objetivos propostos.
efetividade - impacto ou mudança real nas condições iniciais de
uma situação ou público-alvo.
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4.1.2. APRESENTAÇÃO

DOS MODELOS DE GESTÃO DEFINIDOS NO

P.D.S./R.N. -

O

AGREGADO E O SETORIAL – E SUAS RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES

Nesta seção, serão introduzidos, num primeiro momento, a
concepção de modelo de gestão e os objetivos a ele atribuídos, segundo o
P.D.S./R.N.. Em seguida, será feita uma apresentação do modelo de gestão
agregado (definido para o Plano como um todo) e do modelo de gestão setorial
para a implementação da Política Ambiental, estas exposições serão
acompanhadas das atribuições definidas para as instâncias previstas em
ambos os modelos de gestão.
As configurações e as atribuições definidas para os modelos de
gestão no Plano serão posteriormente comparadas com a sua situação real
(aquela encontrada em campo), o que será feito para o nível agregado e para o
nível setorial respectivamente nas Seções 4.1.3. e 4.1.4..
No Plano de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte
(P.D.S./R.N.):

“O modelo de gestão do Plano é o instrumento
assegurador de uma estrutura que define a forma de
organização democrática, participativa e transparente,
capaz de permitir fluxos decisórios para detalhamento,
negociação, execução, acompanhamento e avaliação das
diretrizes e suas conseqüentes ações, voltados para a
legitimação e institucionalização do Plano.” (PLANO DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO RIO GRANDE
DO NORTE, 1997, p.161)

No P.D.S./R.N., propõe-se um modelo de gestão agregado para o
Plano como um todo e modelos de gestão setoriais para as políticas
específicas. O primeiro tem um caráter mais político, exigindo a participação e
a legitimação dos níveis de decisão superior, na sua concepção, aprovação e
implantação. Os modelos de gestão setoriais, por sua vez, privilegiam o
componente técnico, sem negligenciar, contudo, as implicações institucionais e
políticas.
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O P.D.S./R.N. aponta alguns objetivos para o modelo de gestão
proposto, dos quais destacam-se:
Democratização das instituições públicas e da sociedade civil,
com o envolvimento direto da sociedade na tomada de decisões
e no controle e acompanhamento de políticas e programas.
Descentralização da execução e do controle social sobre as
políticas e programas implementados pelo governo, com o
fortalecimento dos municípios e das instâncias descentralizadas.
Parceria e co-responsabilidade do Estado com a sociedade,
ficando

o

setor

público

concentrado

na

regulação,

no

planejamento, na fiscalização e nas atividades que não podem
ser repassadas, completamente ou em concessão, para a
sociedade.
Elevação da eficiência, eficácia e efetividade das atividades e
instituições públicas na condução das políticas e programas de
desenvolvimento, o que envolve a economia de meios e o
cumprimento de metas, resultados ou impactos positivos sobre a
realidade.

Abaixo, são apresentados os modelos de gestão – agregado e
setorial – e respectivas atribuições definidas no P.D.S./R.N.:

(I)- APRESENTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO AGREGADO E RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES
DEFINIDAS NO P.D.S./R.N.

No P.D.S./R.N., afirma-se que a estrutura institucional capaz de dar
suporte ao modelo de gestão deve ser um conjunto integrado de instâncias de
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natureza política e técnica, todas articuladas e operando com sincronismo e
canais formais e informais de comunicação.
No Plano, enfatiza-se que o conceito de planejamento contido em
seu modelo de gestão deve ser entendido como esforço permanente de
negociação e articulação. A atividade de planejamento governamental não se
limita ou se esgota no órgão específico de planejamento, constituindo na
verdade, um processo mais amplo de envolvimento de todo o governo.
É dentro desta concepção, que a Secretaria de Planejamento e
Finanças – SEPLAN - deve assumir a liderança do sistema por meio de um
grupo de gestão, cujo perfil coincide com a atual Coordenadoria de
Planejamento e Acompanhamento - COPLAC. Espera-se que a SEPLAN
funcione, assim, como animador do processo geral de planejamento e
responsável maior pelo modelo de gestão, respondendo pela articulação entre
e com as unidades setoriais, em consonância com os princípios do Plano.
O modelo de gestão do P.D.S./R.N. (ANEXO A) prevê a formação de
Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável, bem como de
Conselhos

Regionais

de

Desenvolvimento

Sustentável,

congregando

municípios em função do seu próprio agrupamento regional dado pelas
características físicas, econômicas e sociais.
Estes conselhos regionais e municipais devem ter um caráter misto,
na medida em que constituírem espaços de participação da sociedade nos
respectivos planos espaciais, como também, de integração das iniciativas e
instâncias governamentais, em diferentes patamares hierárquicos da sua
organização.
Segundo o modelo de gestão proposto, a participação da sociedade
no processo decisório para o alcance dos objetivos do Plano deve se dar por
meio de cinco grandes conselhos de caráter consultivo e deliberativo,
compostos pelos atores sociais diretamente interessados e envolvidos nas
respectivas temáticas e por instituições públicas governamentais em suas
diversas esferas.
Para tanto, recomenda-se que os conselhos existentes devam ser
reestruturados e reforçados; outros – que agrupam várias ações fragmentadas
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em segmentos fundamentais para o desenvolvimento sustentável – devem ser
criados.
Estes conselhos devem se estruturar por grandes funções e
dimensões, não devendo substituir os conselhos de menor porte e mais
setorializados já existentes e em operação.
No P.D.S./R.N., alerta-se, contudo, que a composição destes
Conselhos deve ser revista em consonância com os postulados do
desenvolvimento sustentável e em especial em atenção ao modelo de gestão,
quanto aos seus objetivos e diretrizes.
No Quadro 04, são apresentados os Conselhos e suas respectivas
composições e atribuições previstas, segundo o P.D.S./R.N.
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Quadro 4: Conselhos definidos no modelo de gestão agregado do P.D.S./R.N.
NOME DO CONSELHO
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO

COMPOSIÇÃO PREVISTA

ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS

(Continua)

Deve-se abrir para a participação de Deve-se transformar em instância maior
representantes
da
sociedade
civil do desenvolvimento sustentável, capaz de
organizada.
exercer o papel de integrador e
harmonizador das diversas dimensões do
Plano.

CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO Formado
por
representantes
dos
ECONÔMICO
empresários, dos trabalhadores e de
segmentos
profissionais,
além
das
Secretarias de Estado diretamente ligadas
ao campo econômico.

Deve discutir e negociar as grandes linhas
da política econômica a serem submetidas
ao Conselho de Desenvolvimento do
Estado.

CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO
HUMANO (Entre os conselhos definidos, é o
único que precisa ser criado, integrando
os Conselhos específicos da área de
desenvolvimento social)

Deve ser composto por representantes
dos empresários, trabalhadores e órgãos
de
classe
envolvidos
com
sua
competência, além das organizações nãogovernamentais e as Secretarias de
Estado correlatas.

Deve deliberar sobre as políticas e
programas ligados às áreas de saúde,
educação, assistência social, criança,
adolescente etc.

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Formado
por
representações
de Deve deliberar sobre a política ambiental e
empresários, dos trabalhadores, das as grandes diretrizes do desenvolvimento
organizações
ambientalistas,
das sustentável.
Universidades e das Secretarias de
governo afins.
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(Conclusão)

NOME DO CONSELHO
CONSELHO ESTADUAL DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

COMPOSIÇÃO PREVISTA

ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS

Composto
por
representantes
dos Deve deliberar sobre políticas e diretrizes
empresários, das Universidades, da de
desenvolvimento
científico
e
comunidade científica estadual e das tecnológico, incentivando e fomentando a
Secretarias envolvidas com C&T.
pesquisa e a difusão de tecnologias
modernas.

Fonte: P.D.S./R.N. Natal: IDEC/SEPLAN-R.N., 1997.
Nota: Quadro elaborado pela autora.
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Aos quatro últimos Conselhos acima apontados, cabe a função de
manter a compatibilidade e a consistência entre as diretrizes gerais emanadas
pelo Conselho de Desenvolvimento do Estado e os aspectos setoriais das
várias políticas e programas descritos no Plano. Eles também têm a
incumbência de recolher a participação das entidades setoriais da sociedade e
articulá-las com as grandes linhas de ação globais do Plano.
São ainda os Conselhos setoriais que têm a responsabilidade de
manter os canais de interação com suas interfaces nos níveis regional e
municipal, dando a devida coerência ao Plano. Em suma, as decisões e ações
de caráter mais geral do Plano devem ser “filtradas” da seguinte maneira:
Conselho do Estado, conselhos setoriais, conselhos regionais e conselhos
municipais. Vale ressaltar que este fluxo deve se dar em mão dupla.
Para obter a articulação intragovernamental, o modelo de gestão
prevê a criação dos Colegiados do Secretariado, com a função de articular
grupos de secretarias de governo e órgãos descentralizados que possuam
afinidades em torno das dimensões em que se distribui o Plano. (ANEXO B)
No Quadro 05, são apresentados os Colegiados que devem ser
criados e suas respectivas atribuições:

Quadro 5: Colegiados definidos no P.D.S./R.N.
NOME DO COLEGIADO

ATRIBUIÇÃO DEFINIDA

COLEGIADO DE SECRETÁRIOS DE Deve articular as deliberações e atividades
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
voltadas para o desenvolvimento econômico
e os investimentos que promovem o
dinamismo da economia.
COLEGIADO DE SECRETÁRIOS
DESENVOLVIMENTO HUMANO

DE

COLEGIADO DE SECRETÁRIOS
MEIO AMBIENTE

DE

COLEGIADO DE SECRETÁRIOS
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DE

Deve atuar nas áreas destinadas ao social e
ao desenvolvimento do cidadão e seu bemestar.
Deve atuar junto ao segmento ambiental.
Deve se voltar para o campo da promoção e
fomento do desenvolvimento da C&T.

Fonte: P.D.S./R.N. Natal: IDEC/SEPLAN-R.N., 1997.
Nota: Quadro elaborado pela autora.
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O funcionamento destes Colegiados, argumenta-se no P.D.S./R.N.,
permitirá

criar

um

processo

coletivo

e

articulado

de

formulação

e

implementação de atividades, gerando as condições internas para a ação do
governo segundo o modelo de gestão, além de aumentar os níveis de
racionalidade das ações. A Secretaria de Planejamento – SEPLAN – deve ter
um papel relevante no funcionamento dos Colegiados, participando de todos
eles e liderando o processo naqueles de sua área de atuação direta, como a
ambiental.
Os Colegiados do Secretariado terão seu rebatimento no nível
operacional, com a criação dos Colegiados Técnicos, que devem congregar
técnicos

especializados

representantes

das

diversas

secretarias.

Tais

instâncias funcionarão como unidades de assessoramento direto às estruturas
setoriais de planejamento, conferindo detalhamento e especialização ao
encaminhamento das questões relativas à gestão do Plano, nas respectivas
áreas de atuação.
Por fim, declara-se no P.D.S./R.N., ser indispensável instituir algo
que assegure a chegada do modelo de gestão até um ponto em que se
considere como definitivo e irreversível o processo de consolidação do Plano. É
proposta, portanto, a criação de uma instância de caráter provisório,
encarregada de executar tarefas voltadas direta e exclusivamente para garantir
a fase de operacionalização inicial do Plano, com as seguintes características:
instituída por decreto, inclusive com recursos previstos e
garantidos;
funcionando ad hoc junto à COPLAC;
reportando-se diretamente ao Secretário de Planejamento, por
intermédio da COPLAC;
composta por técnicos da estrutura do Estado, oriundos dos
grupos setoriais de elaboração do Plano;
prazo de seis meses para tornar o Plano operacional.
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(II)- APRESENTAÇÃO

DO MODELO DE GESTÃO SETORIAL DA POLÍTICA AMBIENTAL E

RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO P.D.S./R.N.

A política ambiental do Rio Grande do Norte deve ser coordenada e
executada pelo Sistema Estadual de Controle e Preservação do Meio Ambiente
– SISNEMA (ANEXO C)
O Conselho Estadual de Meio Ambiente – CONEMA – é o órgão
superior do Sistema; constituído por representantes do governo, sociedade civil
e entidades ambientalistas, deve deliberar sobre a política ambiental e as
grandes diretrizes do desenvolvimento sustentável no R.N. Ele deve ser
paritário e ter papel fundamental nas decisões da política ambiental,
assessorando o governo do Estado.
O CONEMA é composto pelas representações das seguintes
entidades:
• Secretaria Estadual do Planejamento e das Finanças;
• Secretaria Estadual de Recursos Hídricos;
• Secretaria Estadual do Turismo;
• Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento;
• Secretaria Estadual da Saúde Pública;
• Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente –
IDEMA;
• Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA;
• Assembléia Legislativa do Estado;
• Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte – FIERN;
• Ordem dos Advogados do Brasil – Seção R.N. – OAB/RN;
• Associação de Profissionais de Nível Superior;
• Instituições Educacionais de Nível Superior;
• Organizações Não Governamentais Ambientalistas Potiguares.
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A Secretaria de Planejamento e Finanças– SEPLAN – por meio da
autarquia Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – IDEMA –
é o órgão coordenador e executor da política ambiental e a Coordenadoria de
Meio Ambiente – CMA – a unidade administrativa responsável pela execução
das atividades de controle (licenciamento e fiscalização), proteção e
monitoramento ambiental, gerenciamento costeiro, desenvolvimento florestal,
planejamento e educação ambiental, além da operacionalização das atividades
da Secretaria Executiva do CONEMA.
A atual constituição do IDEMA (ANEXO D) como autarquia vinculada
à SEPLAN foi estabelecida pelas Leis Complementares nº139, de 25 de janeiro
de 1996 e nº163, de 05 de fevereiro de 1999, respectivamente, sob as siglas
IDEC (Instituto de Desenvolvimento Econômico) e IDEMA (Instituto de
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente).
De acordo com o Decreto nº14.338, de 25 de fevereiro de 1999 que aprova o regulamento do IDEMA - em seu Capítulo I, Artigo 2º, compete a
este órgão:
♦ produzir e difundir informações técnicas e estatísticas pertinentes
ao conhecimento da realidade estadual;
♦ realizar as pesquisas e os estudos e necessários à atividade do
planejamento público estadual ou mediante remuneração, a
preço de mercado, de interesse de terceiros;
♦ formular, coordenar, executar e supervisionar a política estadual
de preservação, conservação, aproveitamento, uso racional e
recuperação dos recursos naturais;
♦ fiscalizar o cumprimento das normas de proteção, controle,
utilização e recuperação dos recursos ambientais, aplicando as
penalidades disciplinares e/ou compensatórias às infrações
apuradas, e
♦ exercer outras atividades correlatas.
O Sistema de Gestão Ambiental do Estado deve ser coordenado
pelo IDEMA, em parceria com os diversos órgãos setoriais da administração
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estadual - Secretarias Estaduais de: Recursos Hídricos; Turismo; Agricultura e
Abastecimento e Saúde Pública - que desenvolvem atividades voltadas à
preservação e ao disciplinamento do uso dos recursos ambientais.
O Sistema prevê a descentralização da gestão ambiental, por meio
de unidades administrativas municipais dedicadas às questões do meio
ambiente, bem como a criação dos Conselhos de Defesa Municipal do Meio
Ambiente – CONDEMAS.
Por fim, o Ministério Público deve criar, nos municípios, Curadorias
do Meio Ambiente, as quais devem acompanhar e fiscalizar a atuação do poder
público na gestão ambiental.
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4.1.3. ‘INSTÂNCIAS

E RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS PARA O MODELO DE

GESTÃO AGREGADO VIS-À-VIS A SUA EFETIVA ATUAÇÃO’

No que diz respeito às instâncias e respectivas atribuições previstas
no P.D.S./R.N. para o modelo de gestão agregado, a situação é a seguinte:
Entre os Conselhos definidos, o único que deveria ter sido criado - o de
Desenvolvimento Humano – não o foi.
Os demais Conselhos – Desenvolvimento do Estado; Desenvolvimento
Econômico; Meio Ambiente18 Ciência e Tecnologia - estão funcionando,
porém, sem as devidas modificações previstas no Plano para se adequarem
ao planejamento do desenvolvimento sustentável.19
O Conselho de Desenvolvimento do Estado não cumpre o papel de
integrador e harmonizador das diversas dimensões do Plano, como previsto
no P.D.S./R.N., mas somente se concentra em sua função de rever e
atualizar o orçamento e a programação.

“No desenho do Plano se tentou aproveitar
aquilo que já existia, para você não mudar na estrutura
toda. Se você já tem lá o Conselho de Desenvolvimento
do Estado, não tem para que criar uma outra estrutur, né?
É um facilitador. A idéia seria aproveitar a estrutura, mas
redirecionar a sua atuação em função do Plano – o que
não está acontecendo.” (Gestor da Coplac)

Quanto aos Colegiados de Secretários, previstos em número de quatro –
Desenvolvimento Econômico; Desenvolvimento Humano; Meio Ambiente;
Ciência e Tecnologia - a única articulação feita, segundo o gestor da
COPLAC, é aquela por assunto econômico.

18
A atuação do Conselho Estadual de Meio Ambiente – CONEMA - será tratada com maiores detalhes
no item que avalia o modelo de gestão no nível setorial.
19
As modificações previstas já foram apontadas no Quadro 04.

227

Nenhum dos Colegiados Técnicos saiu do papel.
Não foram criados Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável,
tampouco os Conselhos Regionais. Alguns conselhos que existem nos
municípios são voltados para questões específicas, como saúde, mas não
para o tema de desenvolvimento sustentável.
Na verdade, o único Conselho Regional criado foi o do Seridó, mas como
um projeto independente e não como uma decorrência do Plano.

“Nós criamos agora o Conselho de
Desenvolvimento do Seridó, porque fomos fazer um Plano
do Seridó – ele foi criado não por conta do projeto inicial
do Plano, mas por conta de que a gente está se
aprofundando na questão das regiões e aí foi criado”.
(Gestor da COPLAC)

Dentro deste contexto, a SEPLAN não conseguiu cumprir o seu papel de
animador e condutor do modelo de gestão, como preconizado no Plano.
Por fim, o Grupo de Gestão do Plano, bem como, a instância de caráter
provisório para tornar o Plano operacional não se formaram.

228

4.1.4. ‘INSTÂNCIAS

E RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS PARA O MODELO DE

GESTÃO SETORIAL – POLÍTICA AMBIENTAL - VIS-À-VIS A SUA EFETIVA ATUAÇÃO’

Quanto às instâncias e respectivas atribuições previstas no
P.D.S./R.N. para o modelo de gestão setorial da política ambiental, a situação é
a seguinte:
O CONEMA, apesar de algumas controvérsias, reúne-se regularmente.
Críticas são feitas quanto ao seu funcionamento operacional: as pautas das
reuniões não são enviadas a tempo para discussão, algumas reuniões são
desmarcadas de última hora, as reuniões não são gravadas, não há
reuniões nos meses de janeiro e fevereiro; o CONEMA não tem orçamento
próprio.

“É um festival de desculpas lá, e gravação de
reuniões, agora não tinha gravador nessa última,
mandaram umas pessoas para anotar, [...]. Há uma
discussão que a ata tem que ser simples, mas se perdem
reivindicações importantes. O problema das atas é coisa
séria.” (Representante das ONG’s ambientalistas)

“A escolha da presidência do Conselho, nós
entendemos que deveria ser escolhido pelo próprio
colegiado (do CONEMA), mas não é. Já vem indicado
pelo governador do Estado. O CONEMA não tem
nenhuma dotação orçamentária própria.” (Representante
da Assembléia Legislativa do Estado)

A pesquisadora teve acesso a algumas atas do CONEMA – desde o
dia três de setembro de 1998 (Ata da 1ªReunião) até o dia vinte e quatro de
abril de 2001 (Ata da 19ªReunião). Os assuntos que com maior freqüência
apareceram nas pautas foram os seguintes:
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Questões emergenciais que não constam especificamente do
P.D.S./R.N., até porque algumas delas surgiram ou se agravaram após a sua
divulgação:
• problema da dengue em Natal, como uma questão ambiental;
• licenciamento da ponte Santos Reis – Redinha/Natal;
• revisão do Plano Diretor de Natal, no que tange à ocupação e
gabarito do entorno do Parque das Dunas;
• projeto de urbanização de Ponta Negra;
• carcinicultura (criação de camarão em cativeiro), como atividade
degradadora do meio ambiente;
• transposição das águas do Rio São Francisco;
• regulamentação sobre a política de resíduos sólidos no Estado;
• poluição nos rios Pitimbu e Potengi.

Questões que se referem a ações previstas no P.D.S./R.N.:
• degradação da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica;
• proposta de lei de zoneamento econômico-ecológico do litoral
oriental;
• criação da Área de Proteção Ambiental (APA) Bonfim-Guaraíra;
• educação ambiental – programação das atividades do IDEMA e
proposta das ONG’s ambientalistas;
• apresentação dos procedimentos para o licenciamento ambiental
aplicados pelo IDEMA;
• proposta de regulamentação do Fundo Estadual do Meio
Ambiente (FEPEMA);
• política florestal do Estado;
• definição de orçamento para o Meio Ambiente no Estado;
• competência da proteção dos manguezais;
• minuta relativa à criação da APA dos Recifes de Coral;
• questões de saneamento e água.
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Quanto ao IDEMA, embora se reconheça que o órgão possui alguns
técnicos capacitados, sua estrutura está fragilizada - não há pessoal e
equipamento suficientes para dar conta de toda a demanda do Estado.

“E a parte institucional também do IDEMA que
é muito fragilizada. Eles precisam ter uma organização
melhor, tanto institucional tipo as caixinhas de como
funcionar o organograma bem como institucional no que
diz respeito à parte de estrutura logística, a parte de
programas,
de
próprio
equipamentos
mesmo,
computador, acho que tudo isso, descentralização
também. Eles estão nessa política de descentralização,
mas vão enfrentar um grande problema, não adianta o
IDEMA querer descentralizar, eles estão sempre
colocando isso – não tem pessoal capacitado – se você
for contar tem 3 ou 4 que estão capacitados.” .”
(Representante da Associação dos Profissionais de Nível
Superior)

“Uma das dificuldades da gente como apoio do
Ministério ao Estado do R.N. é que eles, apesar da nossa
oferta de oportunidade, eles não estão tendo condições
de reagir à nossa oferta porque simplesmente a equipe
deles (do IDEMA) é muito pequena para dar conta de 7
Programas (da Política Ambiental).” (Consultor do
Ministério do Meio Ambiente)

“E eu acho que a política ambiental realmente
sobrevive graças ao empenho e ao esforço e ao
compromisso de algumas pessoas que querem levar as
coisas à frente, comprometidas. Principalmente o pessoal
da direção (do IDEMA) que tá aí, são pessoas da área
técnica, que conhecem profundamente os problemas, e
que sabem, têm uma responsabilidade grande e isso
muitas vezes também não fica no nível de decisão deles.”
(Gestora da CMA/IDEMA)

“...nas discussões eu tenho percebido que o
pessoal reconhece a fragilidade do IDEMA, apesar de ter
bons técnicos no IDEMA. Sem duvida nenhuma é um dos
órgãos que têm bons técnicos, desde o antigo IDEC, mas
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na verdade, o órgão vem passando por um processo de
esvaziamento muito grande que passa pela questão de
falta de pessoal.” (Representante da Assembléia
Legislativa do Estado)

A principal crítica sofrida pelo IDEMA diz respeito à frouxidão ou quase
inexistência de uma de suas principais atribuições – a fiscalização – que
deve ser executada pela Coordenadoria do Meio Ambiente.
A Coordenadoria do Meio Ambiente (CMA) vem cumprindo o seu papel de
Secretaria Executiva do CONEMA.
A participação dos órgãos setoriais – Secretarias Estaduais de: Recursos
Hídricos; Turismo; Agricultura e Abastecimento; Saúde Pública - se dá pela
própria representação que eles têm no CONEMA.
Com relação aos órgão locais, só há um trabalho mais efetivo com o
município de Natal. Nos demais, não há Conselhos de Defesa Municipal do
Meio Ambiente. Em alguns municípios, a área de meio ambiente é tratada
em órgãos como Secretaria de Obras ou Secretaria de Turismo e sempre
com uma infra-estrutura precária.
Não há Curadorias do Meio Ambiente. Nos municípios menores, há
promotores que respondem por vários assuntos, entre os quais, o meio
ambiente. Há, inclusive, processos contra municípios que são defendidos
pelos procuradores, que são advogados dos municípios.
.”..muitas vezes, p’ra defender o município, tem
que não defender o meio ambiente.” (Representante do
Ministério Público)
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4.1.5. DISCUSSÃO DA DIMENSÃO EM FOCO: ‘EFETIVIDADE DOS MODELOS DE GESTÃO –
AGREGADO E SETORIAL – DEFINIDOS NO P.D.S./R.N.’

Esta seção pretende, com base nos resultados exibidos nas seções
anteriores, apresentar uma discussão sobre a dimensão ‘Efetividade dos
modelos de gestão – agregado e setorial – definidos no P.D.S./R.N.’ de modo a
qualificá-la.
BACELAR et al.(s.d.) relatam que a avaliação de modelos de gestão,
em experiências recentes de planos de desenvolvimento sustentável do
Nordeste brasileiro, revela que alguns deles não foram plenamente
implementados, o que compromete o alcance dos objetivos propostos. O caso
do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte não fica
longe desta tendência, o que pôde ser constatado na descrição dos resultados
e é reforçado na avaliação crítica que segue.
Antes mesmo de partir para uma discussão mais específica sobre a
efetividade dos modelos de gestão, há que se colocar em xeque dois aspectos:
(i)- o entendimento do conceito de ‘modelo de gestão’ assumido pelo
P.D.S./R.N. e (ii)- a legitimidade do Plano junto aos níveis de decisão superior.
Com relação ao primeiro aspecto, o P.D.S./R.N. concebe ‘modelo de
gestão’ de maneira vaga e pouco elucidativa, definindo-o mais como os
objetivos a serem alcançados pelo mesmo – participação, transparência,
legitimação e institucionalização do Plano - do que a sua própria formulação.
Quanto à legitimidade, o P.D.S./R.N. ressalta o caráter político do
modelo de gestão agregado, o que exige a participação e a legitimação dos
níveis de decisão superior nas fases de concepção, implementação e
manutenção do Plano. Ora, do que se pôde depreender das entrevistas, estes
gestores pouco participaram das instâncias previstas no modelo de gestão, o
que compromete a legitimidade deste e, por conseguinte, a do próprio Plano.
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“Tem sido muita pressão p’ra botar o secretario
pr’a participar do processo. Ele nunca participa na hora de
fazer um orçamento. Como se o mundo dele fosse outro.
E a gente tem que chamar esse pessoal, porque são eles
quem decidem.”(Gestor da COPLAC)

Os dois aspectos abordados – concepção do ‘modelo de gestão’ e
legitimidade do Plano – dão indícios de que a efetividade dos modelos de
gestão pode se tornar um obstáculo ao sucesso do Plano, o que vai ser
corroborado pelas considerações apresentadas a seguir.
No que diz respeito ao modelo de gestão agregado, pode-se concluir
pelos resultados apresentados, que praticamente nada daquilo que foi previsto
pelo P.D.S./R.N. vingou. O modelo proposto mostrou-se extremamente
burocratizado – formal, rígido e pesado, com uma estrutura hierárquica vertical
e centralizada.
Objetivando tornar o P.D.S./R.N. democrático e participativo, foram
previstos

inúmeros

Conselhos

e

Colegiados,

como

instâncias

de

descentralização do Plano. Na prática, porém, o número excessivo de
Conselhos e Colegiados e a inabilidade do Estado em institucionalizá-los
inviabilizaram a operacionalização do Plano. A impressão é que todas estas
estruturas foram propostas mais como retórica democrática do que para
funcionar para valer.

“... como a gente falhou na questão do
desenho do Estado - houve um erro de formatação, não
funcionou, muitos conselhos, muita coisa, muita instância.
Não funcionou.” (Gestor da Coplac)

“... a institucionalização do sistema de gestão
do Plano foi onde nós fracassamos no Plano do Estado.”
(Gestor da Coplac)

234

Mesmo que todas estas instâncias fossem efetivamente criadas, há
que se questionar, contudo, a sua eficácia, pois, trata-se de modelo muito
centralizado que não permite agilidade para a tomada de decisões e para a
concretização das ações. Vide, por exemplo, o caminho que as decisões em
cada uma das áreas temáticas teriam que percorrer para serem concretizadas:
Conselho Estadual, Colegiado de Secretários e Colegiado Técnico, o que
caracteriza uma típica abordagem top-down para a implementação de políticas
públicas.
O modelo de gestão proposto não prevê mecanismos que permitam
a participação dos atores sociais na gestão e no controle do P.D.S./R.N. e que
obriguem o Estado a prestar contas e a assumir responsabilidades perante os
cidadãos sobre o desempenho do Plano. Em suma, o modelo de gestão
definido para o nível agregado não prevê instrumentos que garantam o controle
social do Plano e a responsabilização ou accountability do Estado.
Pelo exposto, pode-se concluir que o modelo de gestão preconizado
para o nível agregado não conseguiu cumprir os objetivos a ele atribuídos no
P.D.S./R.N., conforme demonstram os comentários abaixo apresentados para
cada um dos objetivos declarados no Plano:
Objetivo: ‘Democratização das instituições públicas e da sociedade
civil, com o envolvimento direto da sociedade na tomada de decisões e no
controle e acompanhamento de políticas e programas.’
O modelo de gestão proposto não prevê mecanismos que permitam
a participação dos atores sociais na gestão e no controle do P.D.S./R.N., o que
inviabiliza o envolvimento direto da sociedade na tomada de decisões e no
controle e acompanhamento de políticas e programas.
Objetivo: Descentralização da execução e do controle social sobre
as políticas e programas implementados pelo governo, com o fortalecimento
dos municípios e das instâncias descentralizadas.
Em primeiro lugar, o modelo de gestão previsto não permite o
controle social do Plano, uma vez que não viabiliza a participação dos usuários
na gestão e no controle das entidades públicas envolvidas, dispensando, desta
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forma, uma importante fonte de informações sobre a qualidade dos serviços
prestados. Além disto, trata-se de modelo caracterizado por uma gestão
centralizada, à qual a abordagem top-down melhor se adapta. O fato de os
Conselhos Municipais e Regionais de Desenvolvimento Sustentável não terem
sido efetivamente criados reforça estas observações.
Objetivo: Parceria e co-responsabilidade do Estado com a
sociedade, ficando o setor público concentrado na regulação, no planejamento,
na

fiscalização

e

nas

atividades

que

não

podem

ser

repassadas,

completamente ou em concessão, para a sociedade.
A inexistência de instrumentos que garantam (i)- o controle social do
Plano e (ii)- a responsabilização do Estado aliada à não legitimação do
P.D.S./R.N. pelo Poder Legislativo impedem qualquer tipo de parceria e de coresponsabilidade entre o Estado e a sociedade. Esta consideração é reforçada
pelo fato de a concessão de serviço público – entendida como um instrumento
instititucional do Plano no nível agregado – não ter sido praticamente utilizada.
(Vide Subcapítulo 4.2.)
Objetivo: Elevação da eficiência, eficácia e efetividade das
atividades e instituições públicas na condução das políticas e programas de
desenvolvimento, o que envolve a economia de meios e o cumprimento de
metas, resultados ou impactos positivos sobre a realidade.
Não há como avaliar a eficiência, a eficácia e a efetividade das
ações e dos programas propostos no P.D.S./R.N., pois inexistem indicadores
de desempenho e de avaliação do Plano, o que compromete a capacidade
gerencial do Estado. (Vide Subcapítulo 4.2.)
Com relação ao modelo de gestão setorial para a política ambiental,
as seguintes observações podem ser feitas:
Embora muitas das questões tratadas no CONEMA tenham
convergência com ações propostas para a política ambiental do Plano, a leitura
das atas mostra que nenhuma referência é feita a este documento nas
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reuniões do Conselho. Muitos conselheiros entrevistados, inclusive, assumiram
desconhecer o P.D.S./R.N.

“Eu acho que o Plano de Desenvolvimento
Sustentável é uma coisa p’ra se ver, mas tem tantas
coisas emergentes que fica difícil às vezes a gente levar
outras para o CONEMA.” (Representantes das ONG’s
ambientalistas)

“Mas os conselheiros, eu acho que nenhum
tem... (o P.D.S./R.N.), não conhecem. Eu tenho porque
um companheiro pegou pr’a mim, é até bom dar p’ros
colegas uma cópia” (Representantes das ONG’s
ambientalistas)

A leitura das atas do CONEMA e os discursos dos conselheiros
evidenciam que as questões colocadas na pauta têm, muitas vezes, caráter
emergencial, sem planejamento ou priorização. Não há continuidade dos temas
tratados na agenda do CONEMA, a qual se caracteriza por uma natureza
errática. É comum que assuntos tratados em uma sessão não sejam
retomados nas sessões seguintes, ficando em aberto; daí a insistência de
alguns atores sociais em cobrar assuntos pendentes. (Vide Seção 4.3.3.)

“Então no CONEMA [...] os temas que têm
chegado são os mais diversos e nós não conseguimos
ainda pautar de uma forma criteriosa e bem elaborada
quais os temas que serão primeiramente abordados –– as
prioridades” (Representante do IBAMA)

“...então termina muito sendo reunião de
discussão dos informes e uma apresentação, e aí nos
informes você aproveita para falar aquelas coisas mais
imediatistas e vai para a apresentação de uma coisa que
o IDEMA está fazendo” (Representante da Associação
dos Profissionais de Nível Superior)
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Em outras palavras, a agenda decisória prevalece sobre a agenda
governamental, o que pode ser explicado (i)- pelo fato de os atores sociais
envolvidos no processo de implementação da política ambiental não possuírem
um projeto orgânico e coeso e (ii)- pelo fato de os indivíduos que têm uma
certa influência na formação da agenda – os agenda setters – não se
interessarem ou não se mobilizarem o suficiente para a defesa das questões
ambientais. (Vide Subcapítulo 4.3.)
Alguns conselheiros, inclusive, colocam em xeque a postura e a
veracidade de alguns dados apresentados pelo governo.

“Então você vê que a própria condução do
Estado no CONEMA é muito mais para respaldar, para
financiamento perante o governo federal e perante
organismos
internacionais.”
(Representante
da
Associação dos Profissionais de Nível Superior)

“...agora o que nós temos, a nossa
preocupação é que os grandes projetos públicos eles
chegam maquiados, mas como o poder fiscalizador dos
projetos é o próprio Estado, então quando chega para o
CONEMA muitas vezes esses dados são muito bonitos,
que esses estudos de impacto ambiental são belíssimos,
bem projetados e que a realidade é diferente.”
(Representante da OAB/RN)

Pode-se concluir, enfim, que em vez de servir como campo de
negociação para deliberar sobre a política ambiental e as grandes diretrizes do
desenvolvimento sustentável do Estado – que é a sua atribuição - o CONEMA
acaba cumprindo mais um papel burocrático-formal. A exígua produção do
Conselho – duas únicas resoluções num período de quatro anos - atesta este
fato. (Vide Seção 4.3.3.)
Quanto ao IDEMA, o órgão vem cumprindo o seu papel de
coordenador e executor da política ambiental (que envolve as atividades de
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controle – licenciamento e fiscalização; proteção e monitoramento ambiental;
gerenciamento costeiro; desenvolvimento florestal e educação ambiental),
porém, de maneira ineficiente e ineficaz, o que se deve, em parte, à fragilidade
dos

instrumentos

operacionais

e

organizacionais

previstos

para

a

implementação da Política Ambiental (Vide Subcapítulo 4.2.). A insuficiência da
atuação do IDEMA pode ser constatada na avaliação do grau de cumprimento
das ações previstas nos sete Programas que compõem a Política Ambiental
contida no P.D.S./R.N.. (Vide Subcapítulo 4.4.).
O fato de não cumprir devidamente uma função tão primordial para a
preservação do meio ambiente – que é a fiscalização - faz com que a imagem
do IDEMA fique bem desgastada perante grupos da sociedade civil organizada.
Mais do que isto, o IDEMA, em alguns casos, é até acusado de ser conivente
com a degradação ambiental.

“Mas é sério, o IDEMA não fiscaliza nada. Esse
é o grande problema do IDEMA hoje chama-se
fiscalização. Não há infra-estrutura, recursos humanos,
técnicos, material, então isso aí eles não têm.”
(Representante da Associação dos Profissionais de Nível
Superior)

“Aliais o IDEMA, isso eu não tenho medo de
colocar, eu particularmente assumo, o IDEMA ele não
cumpre em nada o papel dele, ele muito mais colabora
para a degradação do meio ambiente. O Poder público é
o principal poluidor, principalmente o IDEMA, por que o
IDEMA não exige estudo prévio do impacto ambiental
para licenciar muitas atividades, ele licencia em locais que
não pode licenciar como, por exemplo, em atividades de
carcinicultura aqui em Natal, ele está licenciando na Zona
de Proteção Ambiental.” (Representante do Ministério
Público)

“Há uma preocupação muito grande com
relação à liberação dessas licenças de impacto ambiental.
Há muita reclamação sobre a forma como o governo do
Estado, através do IDEMA, tem se posicionado em alguns
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casos.” (Representante da Assembléia Legislativa do
Estado)
Ainda com relação ao IDEMA, não se pode deixar de fazer uma
observação quanto à sua estrutura organizacional (ANEXO D): o fato de as
questões relativas ao meio ambiente estarem restritas a uma Coordenadoria
(Coordenadoria de Meio Ambiente – CMA) que tem o mesmo status que a
Coordenadoria de Estudos Socioeconômicos pode denotar, no mínimo, que as
questões ambientais não são privilegiadas.
Outra consideração diz respeito às Subcoordenadorias subordinadas
à CMA: ‘Planejamento e Educação Ambiental’; ‘Licenciamento e Controle
Ambiental’ e ‘Gerenciamento Costeiro’. O desenvolvimento florestal – uma das
atribuições do IDEMA e que se configura como um dos Programas da Política
Ambiental – não está atrelado a nenhuma subcoordenadoria específica e foi
absorvido pelo ’Planejamento e Educação Ambiental’, o que caracteriza um
desfavorecimento

do

Programa

de

Desenvolvimento

Florestal

(Vide

Subcapítulo 4.4).
No que tange à descentralização da gestão ambiental, prevista pelo
SISNEMA-R.N.(ANEXO C), o modelo de gestão falha completamente – nem os
Conselhos de Defesa Municipal do Meio Ambiente, tampouco as Curadorias do
Meio Ambiente foram criados nos municípios.
Com relação à participação dos órgãos setoriais definidos no modelo
de gestão ambiental – Secretarias Estaduais de: Recursos Hídricos; Turismo;
Agricultura e Abastecimento; Saúde Pública – alguns trabalhos pontuais vêm
sendo razoavelmente sucedidos entre os mesmos e o IDEMA. O incremento da
intersetorialidade, porém, ainda esbarra num modelo de gestão caracterizado
pela rigidez e pela centralização na tomada de decisões, o que inviabiliza a
descentralização e a participação – essenciais à lógica intersetorial. (Vide
Subcapítulo 4.2.)
Por fim, com base nas considerações até aqui elucidadas, pode-se
concluir que os modelos de gestão – tanto o agregado como o setorial –
definidos no P.D.S./R.N. não foram efetivados, fato que aponta para a
ineficiência do Estado.
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4.2. CAPACIDADE

DE GOVERNO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA

POLÍTICA

AMBIENTAL CONTIDA NO P.D.S./R.N.
Este subcapítulo mostra como a dimensão ‘Capacidade de governo
para a implementação da Política Ambiental’ exprime a primeira variável
independente da hipótese – ‘a ineficiência do Estado’. Os aspectos
ponderados para apreciar a capacidade de governo referem-se à utilização que
o mesmo faz dos instrumentos fiscais, financeiros e institucionais definidos no
Plano, à existência de indicadores de desempenho e de avaliação do Plano; à
contratação de consultoria externa para a implementação da Política Ambiental
e ao grau de articulação das entidades responsáveis pela implementação desta
política.
Na primeira Seção– 4.2.1.- serão apresentados os conceitos de
capacidade de governo, governança e governance. As Seções seguintes
(4.2.2. a 4.2.8.) tratarão respectivamente dos indicadores em que a dimensão é
expressa, segundo o Quadro 02.
Em cada uma destas seções, será feita uma apresentação do
indicador - como o mesmo se inter-relaciona com a dimensão sob foco,
conceitos teóricos pertinentes a ele e por fim um relato dos resultados
encontrados.
Na Seção 4.2.9., serão retomados os resultados apontados nas
seções anteriores, de modo a discutir a dimensão analisada neste subcapítulo.
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4.2.1. O CONCEITO DE ‘CAPACIDADE DE GOVERNO’, ‘GOVERNANÇA’ E ‘GOVERNANCE’
Entende-se que a capacidade de governo é aspecto crucial para a
eficiência do Estado. Mas o que é ‘capacidade de governo?’
Para MATUS (1996b), a capacidade de governo expressa-se na
capacidade de direção, de gestão e de administração e controle.

“A capacidade de governo é a capacidade de
condução ou de direção e refere-se ao acervo de
técnicas, métodos, competências, destrezas e habilidades
de um ator e de sua equipe de governo para conduzir o
processo social a objetivos declarados, dados a
governabilidade do sistema [grau de dificuldade da
proposta] e o conteúdo propositivo do projeto de governo
[proposta de objetivos e de meios].’ (MATUS, 1996b,
p.52; as explicações entre colchetes são da
pesquisadora).

A capacidade - que pode ser decomposta analiticamente em termos
financeiros, gerenciais e técnicos – que um determinado governo tem para
formular e implementar as suas políticas também é conhecida pelo termo
‘governança’.
E aqui vale fazer a distinção entre ‘governança’ e ‘governabilidade’ –
conceitos que não têm uma definição muito clara e precisa.
A governabilidade pode ser concebida como a autoridade política do
Estado em si e refere-se às próprias condições substantivas/materiais do
exercício do poder e da legitimidade do Estado e de seu governo. A fonte ou
origem principal da governabilidade são os cidadãos e a cidadania organizada,
a partir dos quais surgem e se desenvolvem as condições para a
governabilidade plena. (ARAÚJO, 2002)
Já a governança pode ser entendida como a outra face do mesmo
processo – os aspectos adjetivos/instrumentais da governabilidade. Ao
contrário da governabilidade, a fonte da governança não são os cidadãos ou a
cidadania organizada em si, e sim, os próprios agentes públicos ou servidores
do Estado que possibilitam a correta formulação/implementação de políticas
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públicas e que representam o próprio Estado diante da sociedade civil. Cabe
salientar que a governança tem como postulado fundamental condições
mínimas de governabilidade. (ARAÚJO, 2002)
BRESSER PEREIRA (1998) faz uma distinção bem clara entre a
governabilidade e a governança em uma de suas obras, em que tece
comentários sobre o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado.

“A governabilidade e a governança são
conceitos mal-definidos, freqüentemente confundidos.
Para mim, governabilidade é uma capacidade política de
governar derivada da relação de legitimidade do Estado e
do seu governo com a sociedade; a governança é a
capacidade financeira e administrativa, em sentido amplo,
de um governo implementar políticas” (BRESSER, 1998,
p.33)

Na tipologia apresentada por MARINI FERREIRA20 (1996), os
conceitos de governabilidade e governança relacionam-se de forma profunda
com a crise do Estado e sua superação. Segundo o autor, a governabilidade
pode ser definida como sendo as condições de legitimidade de um governo
para empreender as transformações necessárias; a governança, por sua vez,
está relacionada à capacidade de implementação das reformas, nos seus
aspectos técnicos, financeiros e gerenciais.
Para DINIZ (1997), a governabilidade diz respeito às condições
institucionais e sistêmicas mais gerais sob as quais se dá o exercício do poder
em uma sociedade, tais como a forma de governo; a relação ExecutivoLegislativo; a composição, formação e dinâmica do sistema partidário; o
sistema de intermediação de interesses vigente na sociedade. Já para analisar
questões ligadas à capacidade de ação do Estado na implementação das
políticas públicas, a autora acha mais pertinente usar o termo governance (ou
governança).

20

Ex-diretor da Secretaria da Reforma do Estado do extinto Ministério da Administração e Reforma do
Estado – MARE.
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O termo governance foi introduzido no debate público internacional
como resultado de uma reflexão conduzida, sobretudo, pelo Banco Mundial,
tendo em vista aprofundar o conhecimento das condições que garantem um
Estado eficiente. Tal preocupação deslocou o foco da atenção das implicações
estritamente econômicas da ação estatal para uma visão mais abrangente, que
envolve as dimensões sociais e políticas da gestão pública. Neste sentido, a
capacidade de governo não seria mais avaliada em função apenas dos
resultados das políticas governamentais, mas sim, pela forma segundo a qual o
governo exerce o seu poder. (DINIZ, 1997)
Na

formulação

do

Banco

Mundial,

governance

é

definida

originalmente como “a maneira pela qual o poder é exercido na administração
dos recursos econômicos e sociais tendo em vista o desenvolvimento.”
(BANCO MUNDIAL, apud COSTA, 1995)
DINIZ (1997) aponta três dimensões em que a governance pode ser
expressa:
Capacidade de comando e de direção do Estado: capacidade de definir
estratégias gerais de ação e as grandes diretrizes norteadoras das decisões
governamentais, definindo e ordenando prioridades, bom como, garantindo
a sua continuidade ao longo do tempo.
Capacidade de coordenação do Estado: refere-se à integração entre as
diferentes áreas de governo, de forma a garantir a coerência e a
consistência das políticas governamentais. Implica ainda, a capacidade de
ajustamento e articulação de programas setoriais e focalizados, de um lado,
e programas mais abrangentes e de maior alcance, de outro lado. Por fim, a
coordenação também significa submeter a lógica dos interesses em jogo a
um sistema integrado capaz de compatibilizar as diferentes visões. Tratase, pois, não de eliminar o conflito, mas de administrá-lo de forma eficiente.
Capacidade de implementação: capacidade de mobilização de recursos
técnicos, institucionais, financeiros e políticos, aliados à competência
técnica do quadro administrativo, necessários à execução das decisões
estatais.
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Após a apresentação das tipologias de Bresser Pereira, Marini
Ferreira e Diniz, pode-se perceber que os conceitos de governança – entendida
como o aspecto adjetivo/instrumental da governabilidade – são bastante
convergentes.
BRESSER PEREIRA (1998) dá maior destaque à governança, até
pela sua ligação mais direta com o aparelho de Estado e entende que a atual
crise brasileira não é de governabilidade, visto que esta se cercou das
condições mínimas necessárias, dada a relativa estabilidade políticoinstitucional do país nos últimos anos. Trata-se, portanto, de uma crise de
governança, já que o Estado brasileiro teve a sua capacidade de
formulação/implementação de políticas públicas muito reduzida nos últimos
tempos por fatores como a crise fiscal e a rigidez e ineficiência do seu aparelho
burocrático. (ARAÚJO, 2002)
MARINI FERREIRA (1996) também dá destaque à governança no
momento em que a enxerga como um fator determinante para o enfrentamento
da crise do Estado brasileiro. DINIZ (1997), por sua vez, confere o devido valor
à governança ao afirmar que ela é condição para a reforma e construção de um
Estado sustentável.
Por fim, deve-se deixar claro que os termos ‘capacidade de
governo’, ‘governance’ e ‘governança’ são utilizados nesta tese como
sinônimos, pois pelo exposto até o momento, depreende-se que os três
confluem para um mesmo significado, qual seja, a capacidade que um
determinado governo tem para formular e implementar as suas políticas.
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Os Instrumentos fiscais/financeiros e institucionais do Plano introdução às Seções 4.2.2. a 4.2.5.:
Os quatro primeiros indicadores da dimensão focalizada - que serão
apresentados respectivamente a partir da Seção 4.2.2. até a Seção 4.2.5. versam sobre a utilização de instrumentos fiscais/financeiros e institucionais,
tanto no nível agregado (para viabilizar a implementação do Plano como um
todo), como no nível setorial (para viabilizar a implementação da política
ambiental).
O grau de mobilização e de utilização de recursos financeiros e
institucionais é um dos aspectos a serem considerados na avaliação da
capacidade de governo ou governance (BRESSER, 1998; DINIZ, 1997).
O P.D.S./R.N. dedica um capítulo aos ‘Instrumentos Gerais do
Plano’ – tanto de natureza financeira e fiscal quanto institucional. Os primeiros
são os recursos – públicos e privados – que podem ser mobilizados para
investimento direto do governo ou fomento ao investimento empresarial
produtivo no Estado. Já os instrumentos institucionais configuram-se como os
operacionais, os legais e os organizacionais.
Estes instrumentos – ferramenta básica para a ação e para a efetiva
implementação das políticas e programas – são definidos para cada política
setorial e para o Plano como um todo.
Em cada uma das seções citadas, será mostrada, de acordo com o
próprio P.D.S./R.N., a respectiva previsão para cada um destes instrumentos, a
qual será seguida de relato da sua condição atual (verificada na pesquisa de
campo).
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4.2.2.

INSTRUMENTOS

FISCAIS/FINANCEIROS

UTILIZADOS

VIS-À-VIS

ÀQUELES

DEFINIDOS NO PLANO – NÍVEL AGREGADO

Nesta seção, será avaliada a real utilização dos recursos
financeiros/fiscais definidos no Plano para o nível agregado, ou seja, para
viabilizar a implementação de todas as políticas e programas prioritários
previstos no P.D.S./R.N..
Para tanto, serão demonstrados, logo de início, no Quadro 06, os
instrumentos fiscais e financeiros (recursos estimados, aplicação prevista e
agente financeiro responsável) propostos para a implementação do Plano no
nível agregado. Cabe observar que de acordo com o P.D.S./R.N., a fim de
facilitar a padronização das diversas fontes, os valores monetários são
expressos em dólares (supondo paridade com o real).
Em

seguida,

serão

informadas,

segundo

o

P.D.S./R.N.,

a

necessidade e a viabilidade de investimento para o período de vigência do
Plano.
Por fim, na crítica à concepção dos recursos e investimentos
previstos, serão mostrados os resultados relativos ao indicador em questão, os
quais darão indícios para a caracterização da capacidade de governo.
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Quadro 6: Programas que compõem a Política Ambiental do P.D.S./R.N. e respectivas previsões de recursos (Continua)
RECURSOS ESTIMADOS
APLICAÇÃO
US$ milhões
600 para o triênio de 1997 a Trata-se, na essência, de um
1999.
instrumento organizacional que
vai catalisar e aglutinar alguns
instrumentos
financeiros
(descritos a seguir)

NOME DO INSTRUMENTO
DESAFIO 100

ROYALTIES
GÁS

SOBRE

PETRÓLEO

FUNDO DE INVESTIMENTO
NORDESTE (FINOR)

E

DO

FUNDO CONSTITUCIONAL DO
NORDESTE (FNE) – considerado
o mais importante instrumento
de financiamento da atividade
produtiva no NE, em termos de
volume de recursos e de
flexibilidade de aplicação

AGENTE FINANCEIRO
Governo do Estado do R.N.,
por meio da mobilização de
recursos
convergentes
de
agências de desenvolvimento e
de empresários.

ambiental, Governo do Estado do R.N.
Espera-se que a arrecadação Conservação
suba de 7,5 (em 1997) para 57 desenvolvimento tecnológico e
(em 2007).
investimentos sociais
28 ao ano (1998 a 2000), aos Indústria,
quais devem estar vinculados agroindústria
um investimento total das
empresas apoiadas da ordem
de 70 ao ano.

turismo

e Superintendência
Desenvolvimento
do
(SUDENE), hoje extinta

64 ao ano para os próximos Indústria, agropecuária, turismo Banco do Nordeste (BNB)
anos (??? - o Plano não define e agroindústria
o período). Este financiamento
deve representar 30% do
investimento total, os recursos
do FNE, portanto, devem levar
a um montante anual de 213.

de
NE
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(Continuação)

NOME DO INSTRUMENTO
NORDESTE COMPETITIVO

PRODETUR

PROGRAMA
DESENVOLVIMENTO
RECURSOS HÍDRICOS PARA O
SEMI-ÁRIDO (PROÁGUA)

RECURSOS ESTIMADOS
APLICAÇÃO
AGENTE FINANCEIRO
US$ milhões
35 ao ano (??? – o Plano não Turismo, agricultura irrigada e Banco
Nacional
de
determina a partir de quando). granitos
Desenvolvimento Econômico e
Este financiamento deve cobrir
Social (BNDES)
30% do investimento total, o
Nordeste Competitivo, portanto,
deve alavancar investimentos
totais de 116,7 ao ano.
24,7 nos próximos anos (??? - Saneamento, tratamento de Banco
Interamericano
o Plano não define o período). resíduos sólidos, transporte, Desenvolvimento (BID)
reforma e ampliação do
aeroporto, Parque das Dunas

de

Ampliação da oferta de água Banco Mundial (BIRD) e OECF
DE 23 em 3 anos (??? – o Plano de boa qualidade para o semi- do Japão
DE não determina a partir de árido nordestino
NE quando). Além disto, o governo
federal está destinando para o
R.N. 53,5 em Programa de
Recursos Hídricos (??? – o
Plano
não
determina
o
período).

PROGRAMA FEDERAL DE INFRA- 23,8 (??? – o Plano não Dinamização do transporte BID e BIRD
determina o período).
intermodal (aquele em que a
ESTRUTURA DE TRANSPORTE
carga é levada sucessivamente
por diferentes rotas – terrestre,
marítima, fluvial, aérea – até
chegar ao seu destino).
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NOME DO INSTRUMENTO
PROGRAMA DE GERAÇÃO DE
EMPREGO E RENDA (PROGER)
PROGRAMA DE APOIO
PEQUENO PRODUTOR (PAPP)
PROJETO
EDUCAÇÃO

NORDESTE

AO

RECURSOS ESTIMADOS
APLICAÇÃO
US$ milhões
pequena
9 ao ano (??? - o Plano não Fomento
à
define o período).
microempresa

AGENTE FINANCEIRO
e BNB

32 para o período de 1997 a Fomento a pequeno produtor e BIRD
2000.
financiamento
e
projetos
comunitários

– 36,14 para o biênio 1997 – Programas educacionais
1998.

BIRD

PLANO
PLURIANUAL
DE 345 ao ano para o período de Diversos projetos nas áreas Governo Federal
INVESTIMENTO (P.P.A) FEDERAL 1996 a 1999.
social,
de
infra-estrutura
econômica, de infra-estrutura
hídrica e de saneamento.
CAPACIDADE
DO ESTADO

DE

INVESTIMENTO 227,5 ao ano para os próximos Cumprimento de programas de Governo do Estado do R.N.
anos (??? - o Plano não define todos os segmentos
o período).

PROGRAMA DE APOIO AO 60 para o triênio de 1997 a Apoio
e
incremento
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 1999.
desenvolvimento industrial
Estado, constituindo-se
DO R.N. (PROADI)
incentivo à implantação
empresas no R.N.
Fonte: P.D.S./R.N. Natal: IDEC/SEPLAN-R.N., 1997.
Nota: Quadro elaborado pela autora.

ao Banco do Brasil
do
em
de
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Pelo exposto no quadro acima, verifica-se uma certa imprecisão na
estimativa dos recursos previstos: - ‘o Plano não define o período’ ou ‘o Plano
não determina a partir de quando’ os recursos devem viger. Uma outra crítica
que pode ser feita à previsão dos recursos financeiros é que os valores foram
estimados em dólares, supondo paridade com o real, o que os torna hoje
totalmente desatualizados.
No item

‘Necessidade

e viabilidade de investimento’, o

P.D.S./R.N. prevê a mobilização de investimentos públicos e, sobretudo,
privados de U$1,4 bilhão nos primeiros anos e volumes crescentes em termos
absolutos, durante todo o período de vigência do Plano.
Para chegar a estas estimativas, o documento partiu da premissa de
que o crescimento da economia norte-rio-grandense crescesse a uma taxa
média de 8% ao ano, no período de 1996 a 2010, o que requereria uma taxa de
investimentos de, aproximadamente, 21% do PIB estadual, resultando, nos
primeiros três anos, no volume médio de U$1,4 bilhão. (P.D.S./R.N., 1997,
p.159).
A previsão de que o Plano pudesse mobilizar investimentos públicos
e privados da ordem de U$1,4 bilhão em seus 3 primeiros anos, denota a
premissa super estimada que o P.D.S./R.N. fez a respeito do crescimento do
Estado - em torno de 8% ao ano, no período de 1996 a 2010 – quando, na
verdade, os índices reais do crescimento do PIB estadual ficaram bastante
aquém desta estimativa: 6,27% em 1997; 2,29% em 1998 e 3,21% em 1999.
(IDEMA, 2003). Esta é mais uma evidência de que os recursos financeiros
previstos no Plano estão descolados da realidade.
Uma última observação é que das seis políticas contidas no
P.D.S./R.N.

–

‘Desenvolvimento

‘Desenvolvimento

Humano’;

Integrado

e

‘Desenvolvimento

Equilibrado

do

da

Científica

Base

Espaço’;
e

Tecnológica’; ‘Reestruturação e Democratização do Estado’; ‘Dinamização da
Base Econômica’ e ‘Política Ambiental – Conservação e Uso dos Recursos
Naturais’ - somente a última tem explícito o total de recursos financeiros
necessários para a implementação da política como um todo e para cada um
de seus programas. Estes valores serão apresentados na próxima seção, que
trata justamente dos instrumentos financeiros/fiscais em âmbito setorial.
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4.2.3.

INSTRUMENTOS

FISCAIS/FINANCEIROS

UTILIZADOS

VIS-À-VIS

ÀQUELES

DEFINIDOS NO PLANO – NÍVEL SETORIAL

Avaliar

o

verdadeiro

grau

de

utilização

dos

recursos

fiscais/financeiros definidos no P.D.S./R.N. para a implementação dos
Programas que compõem a Política Ambiental é o objetivo desta seção.
De início, serão introduzidos, no Quadro 07, os sete Programas que
constituem a Política Ambiental e as respectivas previsões de recursos
financeiros para o decorrer do Plano.
Após esta apresentação, serão expostas as evidências inferidas da
análise do Plano Plurianual de Investimentos do Estado (P.P.A.)21 (cujas
diretrizes devem nortear a ação do governo estadual) quanto aos reais
investimentos monetários na Política Ambiental para o período de 2000 a 2003.
Em seguida, serão exibidos no Quadro 08, os instrumentos
fiscais/financeiros definidos pelo P.D.S./R.N. para a implementação da Política
Ambiental e suas devidas condições atuais
Por fim, com base nas avaliações prévias – inferências do P.P.A. e
análise do quadro de instrumentos – serão apresentados os resultados do
indicador sob foco, de modo a fornecer elementos para a caracterização da
capacidade de governo.
Os recursos financeiros totais necessários para a implementação da
Política Ambiental para o período compreendido entre 1997 e 2010 são, de
acordo com o P.D.S./R.N., da ordem de R$24.470.000,00 (este valor deve
provir dos instrumentos fiscais/financeiros, tanto do nível agregado como do
nível setorial), assim distribuídos entre os seus 7 Programas:

21

O Plano Plurianual (P.P.A.) é um instrumento constitucional que visa ordenar as ações governamentais
(Governo Federal, Estadual e Municipal) a fim de atingir as metas fixadas em uma programação
quadrienal (o documento vigente compreende o período que vai de 2000 a 2003). Segundo a Constituição
Federal, em seu Artigo 165, §1º:“A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma
regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de
capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.”
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Quadro 7: Programas que compõem a Política Ambiental do P.D.S./R.N. e
respectivas previsões de recursos
NOME DO PROGRAMA

RECURSOS
PREVISTOS EM
R$1000,00

RECURSOS HÍDRICOS – GESTÃO AMBIENTAL

4.610

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL – PDF

7.850

PROGRAMA RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA DO RIO
GRANDE DO NORTE – RBMA/RN

3.750

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE SOLOS AGRÍCOLAS
CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO DOS SOLOS DEGRADADOS

E

2.150

PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO
PROTEÇÃO AMBIENTAL E DE RISCOS ECOLÓGICOS

DE

ÁREAS

DE

1.610

PROGRAMA DE CRIAÇÃO DE SISTEMA MUNICIPAL
DE CONSERVAÇÃO – SMUC

DE

UNIDADES

1.350

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
GRANDE DO NORTE

DO

ESTADO

TOTAL

DO

RIO

3.150

24.470

Fonte: P.D.S./R.N. Natal: IDEC/SEPLAN-R.N., 1997.
Nota: Quadro elaborado pela autora.

Como já foi explicado na Seção 4.2.2., não é possível identificar o
quanto já foi gasto e a previsão de investimento referente a cada um destes
Programas para os próximos anos.
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Algumas evidências, no entanto, podem ser inferidas da análise do
Plano Plurianual de Investimentos do Estado – P.P.A - 2000 a 2003
(GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2000)
♦ O P.P.A. prevê para a sua Política de ‘Conservação e Uso dos Recursos
Naturais’ recursos da ordem de R$305.774.000,00 para o período de 2000
a 2003, o que dá uma média de R$76.443.500,00 ao ano.
♦ Dentro da Política de ‘Conservação de Uso dos Recursos Naturais’, o
P.P.A. inclui várias das ações previstas no ‘Programa de Ampliação e
Otimização da Infra-Estrutura Hídrica’ contida na ‘Política de Dinamização e
Reestruturação da Base Econômica’ do P.D.S./R.N. Curioso que no item
‘Dinamização e Reestruturação da Base Econômica’ do P.P.A. não está
incluída nenhuma das ações de construção de infra-estrutura hídrica, onde
elas deveriam, por sua natureza e por coerência ao Plano, estar.
♦ No P.P.A., os programas da Política de ‘Conservação e Uso dos Recursos
Naturais’ estão distribuídos em duas linhas de ação, a saber: ‘Prática
Ambiental’ e ‘Uso e Gestão dos Recursos Hídricos’.
♦ A primeira destas linhas – ‘Prática Ambiental’ – congrega realmente as
ações convergentes com as da Política Ambiental do P.D.S./R.N.:
desenvolvimento sustentável da zona costeira; preservação e recuperação
de áreas de proteção ambiental e de riscos ecológicos; conservação da
biodiversidade e educação ambiental. Os recursos previstos para estas
ações, no período de 2000 a 2003 são da ordem de R$11.323.000,00.
(GOVERNO DO ESTADO do R.N., 2000).
♦ A segunda linha – ‘Uso e Gestão dos Recursos Hídricos’ – privilegia ações
voltadas para a construção, ampliação e recuperação da infra-estrutura
hídrica – adutoras e canais, barragens, açudes e poços, projetos de
irrigação – em detrimento da gestão ambiental dos recursos hídricos, esta
sim contida na Política Ambiental do P.D.S./R.N..Até a reestruturação
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administrativa da Secretaria de Recursos Hídricos faz parte deste segundo
grupo de ações.
♦ No ‘Uso e Gestão dos Recursos Hídricos’, as ações voltadas para a
ampliação e otimização da infra-estrutura hídrica têm recursos previstos,
entre 2000 e 2003, em R$310.035.000,00, enquanto os recursos
esperados, no mesmo período, para as ações da gestão ambiental dos
recursos hídricos somam R$10.390.000,00. (GOVERNO DO ESTADO do
R.N. – 2000).
♦ As ações que realmente fazem parte da Política Ambiental, de acordo com
o P.D.S./R.N., devem despender, portanto, R$21.713.000 (R$11.323.000,00
mais R$10.390.000,00), enquanto que as ações direcionadas à otimização
da infra-estrutura hídrica devem consumir R$310.035.000,00. (GOVERNO
DO ESTADO do R.N., 2000).
♦ Não se pode deixar de notar, por fim, que a soma dos recursos previstos no
P.P.A. para as ações da ‘Prática Ambiental’ e para o ‘Uso e Gestão dos
Recursos

Hídricos’

–

R$331.748.000,00

(R$21.713.000

R$

mais

R$310.035.000,00) supera a previsão total de recursos para a Política de
‘Conservação e Uso dos Recursos Naturais’ – R$305.774.000,00.

Para a implementação da Política Ambiental, o P.D.S./R.N. define
ainda os seguintes instrumentos financeiros e fiscais, cuja situação é
apresentada no Quadro 08:
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Quadro 8: Instrumentos fiscais e financeiros definidos P.D.S./R.N. para a Política Ambiental
NOME DO INSTRUMENTO

STATUS

Fundo Estadual de Preservação do Meio Ambiente – O Fundo Estadual de Preservação do Meio Ambiente –
FEPEMA, cujo intuito é o de congregar os recursos advindos da FEPEMA não foi regulamentado, nunca funcionou.
arrecadação do órgão ambiental, como licenciamentos e
convênios, para subsidiar as ações do meio ambiente;
Incentivos fiscais para a conservação do meio ambiente (ICMS Não existe uma política de incentivos fiscais para a conservação
ecológico e outros);
do meio ambiente (ICMS ecológico e outros).
Financiamentos por meio de:
•
•
•
•
•

Quanto aos financiamentos:
• junto ao FNMA, há alguns projetos aprovados e outros
Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA,
em fase de aprovação;
Programa Nacional do Meio Ambiente - PNMA,
• o Estado já se envolveu com o PNMA I e está
negociando o PNMA II;
BIRD, BID,
• junto ao BIRD, está sendo discutido o ‘Programa
PRODETUR,
estadual de reforma do Estado e de desenvolvimento
CIDA (Canadá), UNIBANCO ecologia, Fundação Boticário de
sustentável convivendo com o fenômeno da seca’.;
Proteção à natureza;
• o Parque das Dunas foi implantado com recursos do
PRODETUR;
• com relação à CIDA, ao UNIBANCO ecologia e à
Fundação Boticário, nenhum projeto foi feito;

Implantação do cadastro de usuários de água em nível de A implantação do cadastro de usuários de água por bacia
bacia hidrográfica.
hidrográfica está sendo feita pela Secretaria de Recursos
Hídricos.
Fonte: P.D.S./R.N. Natal: IDEC/SEPLAN-R.N., 1997.
Nota: Quadro elaborado pela autora.
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4.2.4. INSTRUMENTOS

INSTITUCIONAIS (OPERACIONAIS, LEGAIS E ORGANIZACIONAIS)

UTILIZADOS VIS-À-VIS ÀQUELES DEFINIDOS NO PLANO – NÍVEL AGREGADO

O intuito desta seção é o de avaliar a utilização dos instrumentos
institucionais definidos no P.D.S./R.N. para o nível agregado, ou seja, para
viabilizar a implementação de todas as suas políticas e programas prioritários.
A

princípio,

faz-se

uma

apresentação

destes

instrumentos,

acompanhada por uma breve referência contextual e teórica dos mesmos.
Logo após, é relatada a situação real destes instrumentos de modo a
qualificar o indicador em questão e obter dados para a apreciação da
capacidade de governo.
Embora muitos dos mecanismos organizacionais já sejam tratados
de forma dinâmica no modelo de gestão, o P.D.S./R.N. destaca os principais
recursos do Plano no terreno institucional:
Concessão de serviço público22: segundo o P.D.S./R.N., este
instrumento possibilita que parte dos serviços públicos previstos pelo Plano,
sobretudo nas áreas de saneamento e infra-estrutura econômica, seja
assumida

pela

iniciativa

privada

–

empresas

ou

organizações

não

governamentais.

22

Segundo a Lei nº8.987 (Art.2º, Inciso II), de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de
concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art.175 da Constituição Federal, a
concessão de serviço público é “a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente (União,
Estado, Distrito Federal ou Município, em cuja competência se encontre o serviço público), mediante
licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre
capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado.”
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Organização social e contrato de gestão23: visa reforçar o controle
social e estatal na definição das políticas e sobre os resultados, permitindo
autonomia e flexibilidade gerencial no processo.
Fundo de Aval da Pequena Empresa: deve ser criado pelo
SEBRAE para assegurar o financiamento e suporte ao empreendedor.
Segundo

o

material

colhido,

pôde-se

constatar

que,

dos

instrumentos citados, somente a privatização da Companhia de Serviços
Elétricos do Estado do R.N. (COSERN) e as discussões acerca da privatização
da área de saneamento, ambas como expressão da ‘Concessão de serviço
público’, aconteceram.

23
Segundo a Lei nº9.637, de 15 de maio de 1998, as Organizações Sociais são entidades dotadas de
personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades são dirigidas ao ensino, à
pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à
cultura e à saúde.
O Contrato de Gestão é o instrumento firmado entre o poder público e a entidade qualificada como
Organização Social, a fim de formar uma parceria entre as partes para fomento e execução das atividades
acima relacionadas.
IBAÑEZ et al.(2001), definem o Contrato de Gestão – que prevê multas, resultados, prestação de contas,
processos de fiscalização e modelos de estrutura - como instrumento gerencial originado da administração
por objetivos (APO) ou administração sistêmica por objetivos e resultados.
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4.2.5. INSTRUMENTOS

INSTITUCIONAIS (OPERACIONAIS, LEGAIS E ORGANIZACIONAIS)

UTILIZADOS VIS-À-VIS ÀQUELES DEFINIDOS NO PLANO – NÍVEL SETORIAL

Nesta seção, pretende-se avaliar o verdadeiro grau de utilização dos
instrumentos institucionais definidos no P.D.S./R.N. para a implementação dos
programas que compõem a Política Ambiental.
Os

instrumentos

institucionais

são

classificados

em

legais,

operacionais e organizacionais. Os Quadros 09, 10 e 11 apresentam,
respectivamente, estes instrumentos e seus respectivos status.
Por fim, são apresentadas algumas considerações deduzidas da
análise dos quadros precedentes a fim de qualificar o indicador focado e obter
elementos para a caracterização da capacidade de governo.
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Quadro 9: Instrumentos legais previstos no P.D.S./R.N. para a Política
Ambiental
NOME DO INSTRUMENTO

STATUS

Alteração da Lei complementar nº140, que dispõe sobre a Alteração foi feita
Política e o Sistema Estadual de Controle e Preservação do – saiu a nova Lei,
Meio Ambiente
que é a 148
Regulamentação da Lei nº 6.950 e da Lei Complementar, Regulamentação
que trata do gerenciamento costeiro do Estado
feita
Lei de zoneamento econômico-ecológico do litoral oriental Lei aprovada (a ser encaminhado ao Legislativo o Projeto de Lei)
Lei nº 7871 de
20/07/2000
Regulamentação e implantação da Lei Estadual de Política Regulamentação
Florestal
não foi feita, está
sendo estudada
Institucionalização do Comitê Estadual da Reserva da Institucionalização
feita
Biosfera da Mata Atlântica - R.N., por meio de Decreto
Regulamentação dos Parques Estaduais do R.N.

Fonte: P.D.S./R.N. Natal: IDEC/SEPLAN-R.N., 1997.
Nota: Quadro elaborado pela autora.

Regulamentação
já saiu
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Quadro 10: Instrumentos operacionais previstos no P.D.S./R.N. para a
Política Ambiental
(Continua)

STATUS

NOME DO INSTRUMENTO
Estabelecimento de padrões de qualidade ambiental

Não é feito. Há
previsão de que
venha a ser feito
com os recursos
do PNMA*.

Zoneamento ambiental

Existe na zona
costeira
e
nas
APA’s**

Avaliação de impactos ambientais / análise de EIA/RIMAS*** É feita
Incentivos à aquisição e à instalação de equipamentos e à Não há
criação ou à absorção de tecnologias voltadas à melhoria
da qualidade ambiental
Criação de Unidades de Conservação Estaduais: assinatura Há áreas criadas,
de convênios de cooperação técnica e instrumentos como a APA
jurídicos em nível municipal
Bonfim-Guaraíra,
o Parque das
Dunas
e
a
RPPN**** Mata
da Estrela; outras
esperam
regulamentação.
Foram
feitos
convênios
com
os
municípios,
priorizando
o
litoral oriental e o
norte.
Policiamento extensivo de proteção ambiental, a cargo da O batalhão ainda
polícia militar
não foi criado
Instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente – Não foi feito
RQMA, a ser divulgado anualmente, pelo órgão executor do
Sistema
Garantia da prestação de informações relativas ao Meio Sim
Ambiente, obrigando-se o poder público a produzi-las,
quando inexistentes
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(Conclusão)

NOME DO INSTRUMENTO

STATUS

Cadastro técnico estadual de atividades e instrumentos de Em
fase
defesa ambiental
conclusão

de

Cadastro técnico estadual de atividades potencialmente Em
fase
poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais
conclusão

de

Licenciamento ambiental

Sim.
O
gerenciamento
costeiro exige o
licenciamento de
todas
as
atividades
da
zona
costeira,
porque elas são
potencialmente
poluidoras.

Foram tombadas
Tombamento de áreas representativas do ponto de vista a Mata da Estrela
ambiental
e o Pico do
Cabugi; a zona
costeira é toda
tombada
em
função de uma
reserva
da
Biosfera.
Utilização de imagens de satélites e fotos aéreas para o É
feita
monitoramento das áreas de proteção ambiental
maneira
incipiente

de

*PNMA – Programa Nacional de Meio Ambiente
**APA’s – Áreas de Proteção Ambiental
***EIA/RIMAS – Estudo de Impacto Ambiental / Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente
****RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural
Obs.: Muitos destes instrumentos fazem parte da Política Estadual de Controle e Preservação
do Meio Ambiente, definidos no artigo 7º da Lei Complementar nº 140 (27/01/96).
Fonte: P.D.S./R.N. Natal: IDEC/SEPLAN-R.N., 1997.
Nota: Quadro elaborado pela autora.
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Quadro 11: Instrumentos organizacionais previstos no P.D.S./R.N. para a
Política Ambiental
NOME DO INSTRUMENTO
Capacitação e reciclagem dos recursos humanos

STATUS
Os funcionários
podem
se
licenciar
com
remuneração
para cursos de
pós, o que não
lhes
garante
melhores
condições
de
trabalho quando
voltarem
ao
órgão de origem

Implantação de um sistema de informação para controle e Em
fase
fiscalização na área ambiental
conclusão
Pesquisa dos impactos das atividades produtivas

de

São feitos alguns
trabalhos neste
sentido, mas nem
todas
as
demandas
são
atendidas

Processo sistemático de informação e orientação aos Elaboração
de
empreendedores
cartilhas
e
manuais para a
divulgação
dos
procedimentos de
licenciamento
Estabelecimento de convênios e parcerias com empresas Existe
um
privadas e instituições ou setores municipais que atuem no convênio com a
monitoramento de áreas de proteção ambiental
Petrobrás
para
monitoramento e
proteção
do
Parque
das
Dunas
Obs.: Estes instrumentos visam fortalecer a estrutura de controle e fiscalização do órgão
ambiental do Estado – IDEMA.
Fonte: P.D.S./R.N. Natal: IDEC/SEPLAN-R.N., 1997.
Nota: Quadro elaborado pela autora.
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Da análise dos quadros precedentes, depreendem-se algumas
evidências:
♦ Instrumentos legais:
Seu grau de efetivação é bastante razoável – leis foram alteradas e
aprovadas, exceção feita à Lei Estadual de Política Florestal – que não foi
regulamentada.
♦ Instrumentos operacionais:
Embora se reconheça que haja pontos positivos – zoneamento
ambiental; criação de algumas Unidades de Conservação e tombamento de
áreas representativas do ponto de vista ambiental – também deve-se admitir
que ainda há falhas na execução de outros instrumentos essenciais, como o
estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, a instituição do Relatório
de Qualidade do Meio Ambiente e o policiamento extensivo de proteção
ambiental
♦ Instrumentos organizacionais:
Alguns dos importantes instrumentos organizacionais previstos não
estão sendo devidamente utilizados: não há nenhum incentivo para a
capacitação e reciclagem do corpo técnico; foi citado apenas um convênio
(com a Petrobrás) para o monitoramento de áreas de proteção ambiental; as
pesquisas sobre impactos de atividades produtivas e o sistema de informações
para controle e fiscalização na área ambiental são precários.
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4.2.6. NECESSIDADE

DE CONTRATAÇÃO

DE CONSULTORIA EXTERNA PARA A

IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL

Esta seção propõe-se a identificar a necessidade de contratação de
consultoria externa para a implementação da Política Ambiental, pois entendese que este fator está relacionado com a competência técnica do quadro
funcional do governo, item que compõe a ‘capacidade de implementação’ uma das facetas da governance. (DINIZ, 1997).
Em princípio, serão relatados os resultados captados nas entrevistas
de campo – quais são os programas que vêm utilizando serviços de consultoria
com mais freqüência e por quais motivos.
Em seguida, com base neste relato, será feita uma qualificação do
indicador sob foco, a qual, por sua vez, dará elementos para a apreciação da
capacidade de governo.

Dos sete programas contidos na Política Ambiental, aquele que mais
utiliza os serviços de consultoria é, sem dúvida, o Programa de Recursos
Hídricos. A justificativa alegada para esta situação é o fato de este programa
ser coordenado por órgão relativamente recente - Secretaria Estadual de
Recursos Hídricos, criada em 1995 - com um quadro técnico reduzido.
Entre os principais projetos realizados com contratação de
consultoria em Recursos Hídricos, pode-se citar:
• o próprio Plano Estadual de Recursos Hídricos, no qual o
P.D.S./R.N. se baseou para elaborar o seu Programa de
Recursos Hídricos – Gestão Ambiental;
• monitoramento e controle da qualidade da água dos rios
perenizados e dos principais reservatórios públicos do Estado;
• produção de folders, vídeos, documentários e jogos para
utilização em campanhas de educação ambiental com foco em
recursos hídricos;
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Outro Programa que chegou a ter o apoio de uma consultoria é o de
‘Desenvolvimento Florestal’, via convênio de cooperação entre o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e os Estados do Nordeste.
Antes mesmo de abordar a contratação da consultoria, o que se
evidencia nas entrevistas é uma grande desmotivação por parte do quadro
funcional do Estado em geral – reflexo da política que vem sendo aplicada ao
funcionalismo público como um todo – achatamento de salários, inexistência de
perspectivas de carreira, esvaziamento e não renovação dos quadros
administrativos.

“... então você precisa qualificar inclusive essas
pessoas, nós estamos fazendo o que é possível, mas
nem tudo é possível – tem uma série de problemas aí,
desmotivação do pessoal....” (Gestor da COPLAC)

“... você não tem como qualificar porque não
tem dinheiro para treinar ninguém, as pessoas também
não querem mais nem saber de nada, treinar para quê?
[...] são as conseqüências do ajuste fiscal, e isso vai
estourar mais na frente, mais cedo ou mais tarde estoura,
aí você é obrigado a usar consultorias.” (Gestor da
COPLAC)

Embora haja quadros competentes, o seu número é reduzido para
dar conta de todos os projetos e ações previstos no Plano, daí a necessidade
de contratação de consultoria externa.

“...mas nós já temos hoje no Estado técnicos
que dominam, sem problema nenhum, a metodologia. A
questão é mais de disponibilidade - o Estado está
perdendo técnico, essa história de ajustar, ajustar, daqui a
pouco não tem mais ninguém.” (Gestor da COPLAC)
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“Se houvesse condições para os técnicos do
Estado, pelo menos uma boa parte dos projetos poderia
ser feita sem ter as consultorias. Agora tem o problema
que você não tem gente, não tem uma equipe que possa
trabalhar aqui e lá fora, então não tem como.” (Gestor da
COPLAC)

Em outros casos, a contratação de consultoria se dá em razão da
inexistência mesmo de quadros qualificados.

“Alguns grupos estão qualificados, mas tem
algumas Secretarias que realmente deixam muito a
desejar [...] precisa realmente, para alguns trabalhos
maiores, normalmente você sempre precisa de um
consultor aqui ou ali, isso não tem como negar porque
quando você vai trabalhar algumas especializações o
técnico geral na verdade do Estado ele nunca é um
especialista ele é um generalista.” (Gestor da COPLAC)

Há que se reforçar, inclusive, que há técnicos do Estado que nem
conhecem o P.D.S./R.N.

“Aqui não são todos que falam nessa
linguagem. Nós tentamos até construir o orçamento do
Estado na linguagem do Plano, dimensão social, olhe foi
um parafuso, foi um parafuso. Desistimos na mesma
hora, as pessoas não entendiam, os técnicos do Estado
não entendiam aquele conceito de desenvolvimento
humano, econômico, social, aquelas direções do Plano.”
(Gestor da COPLAC)
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4.2.7. EXISTÊNCIA

DE

INDICADORES

DE

DESEMPENHO

E

DE

AVALIAÇÃO

DO

P.D.S./R.N.
Esta seção tem por objetivo identificar se existem indicadores de
desempenho e de avaliação do P.D.S./R.N.. Um conjunto bem definido de
indicadores de desempenho e de avaliação de um plano ou projeto revela o
domínio de uma técnica necessária para uma boa condução de um processo,
sendo, portanto, uma das facetas da capacidade de governo (MATUS, 1996b)
Em primeiro lugar, serão feitas algumas referências a este
instrumento que é o indicador: definição, relevância, tipos, obstáculos à sua
difusão e fatores de êxito para a sua utilização.
Num

segundo

momento,

serão

apresentados

os

resultados

coletados em campo: se existem de fato programas que utilizam indicadores de
avaliação dentro do P.D.S./R.N..
Enfim, com base nesta descrição, será feita uma qualificação do
indicador sob foco, a qual, por sua vez, dará indícios para a apreciação da
capacidade de governo.

As medidas de desempenho ou indicadores de avaliação de um
plano, programa ou projeto devem responder às seguintes perguntas básicas:
‘Como as coisas estão sendo feitas?’ e ‘Que resultados são obtidos?’
Na avaliação, o indicador é a unidade que permite medir o alcance
de um objetivo específico. (COHEN e FRANCO, 2000).
Os indicadores constituem atos, representações, eventos, materiais
ou obras que definem o desempenho padrão a ser alcançado de acordo com
os resultados previstos em um programa ou projeto. (MARTINIC, 1997).
Um indicador só pode ser compreendido, julgado válido ou não, se a
estratégia de execução para o alcance dos objetivos estabelecidos tiver sido
esclarecida.
Os indicadores não devem ser utilizados como absolutos – sem ser
superabundantes, eles devem ser cruzados, contrabalançados e conferidos
uns com os outros.
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Além disto, os indicadores quantitativos e os qualitativos podem, na
maioria dos casos, coexistir e se completar. Nada impede que se melhore a
eficiência e a qualidade ao mesmo tempo. (TROSA, 2001).
Os indicadores são necessários como prestação de contas, para
avaliar as ações, reprogramar, buscar resultados, dar transparência e
credibilidade às organizações e ainda, para a captação de recursos no
mercado. (NASSIF, 2002)
A montagem dos indicadores passa pelas seguintes etapas
(NASSIF, 2002):
definir a missão da organização e do programa a ser
implementado;
traduzir a missão em objetivos e metas operacionais gerenciáveis;
definir um conjunto de indicadores qualitativos e quantitativos
capazes de mensurar o impacto do programa (o que muda na
vida das pessoas);
montar um sistema de coleta e processamento das informações
de forma a permitir o monitoramento dos indicadores e a
avaliação dos resultados.
Os indicadores de avaliação podem ser empregados para dar conta
de atividades passadas, de operações em curso e para avaliar os progressos
alcançados em relação a objetivos previstos. (UNITED STATES GENERAL
ACCOUNTING OFFICE apud CAIDEN e CAIDEN, 2001).
Dentre as medidas de avaliação apresentadas por CAIDEN e
CAIDEN (2001), aquelas que merecem mais atenção são: os resultados
(outputs) e os impactos (outcomes), ambos pertinentes a uma avaliação expost.
TROSA (2001) afirma que ambos são necessários e aponta prós e
contras da utilização de indicadores de resultados (serviços e produtos) e de
indicadores de impactos (mudanças efetivas na vida das pessoas). (Quadros
12 e 13.)

269

Quadro 12: Prós e contras da utilização de indicadores de resultados
VANTAGENS

DESVANTAGENS

Responsabilidade clara

Concentração no curto prazo em
detrimento do médio e longo prazo

Custos calculáveis

Mentalidade de obediência mais do
que inovação (‘faço o que me
mandam’).

Os serviços e produtos são tangíveis e
mensuráveis.
Espécie de padrão mínimo do que
deve ser feito.

Fonte: TROSA, Sylvie. Gestão pública por resultados: quando o Estado se compromete. R.J.:
Revan; Brasília, DF: ENAP, 2001.
Nota: Quadro elaborado pela autora.

Quadro 13: Prós e contras da utilização de indicadores de impacto
DESVANTAGENS

VANTAGENS
Eles dão sentido
funcionários.

à

ação

dos Não é fácil mensurar os impactos
finais, em especial quando eles são
produtos de causas múltiplas. É
preciso, então, definir impactos
intermediários mensuráveis.

Permitem estabelecer a pertinência É mais difícil definir a responsabilidade
dos objetivos e das estratégias.
quando não se pode determinar uma
pessoa ou uma equipe que tenha
influência importante sobre o impacto.
Introduzem a perspectiva de efeitos
sobre o cidadão.
Fonte: TROSA, Sylvie. Gestão pública por resultados: quando o Estado se compromete. R.J.:
Revan; Brasília, DF: ENAP, 2001.
Nota: Quadro elaborado pela autora.
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A existência de indicadores – sejam eles de resultado ou de impacto
– não garante por si só o aprimoramento da gestão. Neste sentido, o uso que
se dá à informação gerada é aspecto crucial.
Uma distinção pode ser feita entre os termos ‘medição do
desempenho’ e ‘gestão do desempenho’: (RIST et al.apud BOZZI, 2001).
o Medição

do

desempenho:

sistema

de

indicadores

e

de

ferramentas que permitem medir o rendimento de um indivíduo,
de uma organização ou de um programa.
o Gestão do desempenho: uso das informações geradas por este
sistema de indicadores para a aprendizagem e para a tomada de
decisões estratégicas.
Para que os sistemas de medição se convertam em sistemas de
gestão, mais do que indicadores tecnicamente bem elaborados, há que se criar
mecanismos organizacionais e incentivos institucionais que comprometam os
formuladores e executores de políticas e programas.
Esta diferenciação entre ‘medição do desempenho’ e ‘gestão do
desempenho’ remete ao contraste que MATUS (1996b) faz respectivamente
entre ‘sistemas tradicionais de informação’ e ‘monitoramento’, como pode ser
apreciado sinteticamente no Quadro 14:
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Quadro 14: Contraste entre ‘Sistemas tradicionais de informação’ e
‘Monitoramento’:
ASPECTOS
CONSIDERADOS
Usuário

SISTEMAS TRADICIONAIS DE

MONITORAMENTO

INFORMAÇÃO

Indefinido e variado

Bem-definido, ator concreto
e atual

Massa de Informação Diversificada e extensiva

Ultra-seletiva

Atraso

Permitido, uma vez que a
informação não visa à
realimentação
de
um
processo em andamento

Informação
em
tempo
eficaz, pois ela é usada
para corrigir oportunamente
uma ação em andamento

Perecibilidade

Não-perecível, pois tem Perecível, pois não tem
valor histórico e não se valor se chegar fora do
degrada com o tempo
tempo

Produção e Uso

Produção
centralizada
mediante um fluxo vertical
e Uso generalizado em
todos os níveis de uma
organização

Tipo de Informação

Primária e não-processada Indicadores e Sinais

Produção descentralizada
para permitir a correção
oportuna em cada instância
e Uso específico – restrito
às necessidades de um
usuário

Fonte: MATUS, Carlos. Adeus, senhor presidente: governantes governados; tradução Luís
Felipe Rodriguez del Riego. S.P.: Fundap, 1996b.
Nota: Quadro elaborado pela autora.

CAIDEN e CAIDEN (2001) apontam alguns obstáculos à difusão do
uso de medidas de desempenho:
carência de pessoal capacitado nas organizações;
predomínio de uma cultura organizacional imediatista e que não
privilegia a avaliação, uma vez que esta não contribui
diretamente para a operação cotidiana das atividades da
organização;
dificuldade de se quantificar alguns tipos de atividades;
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qualidade duvidosa da informação, principalmente quando ela é
coletada por terceiros;
nos casos em que as medidas de desempenho têm por intuito
contribuir com a questão orçamentária, fica difícil determinar a
relação direta entre níveis de financiamento e os resultados
obtidos nos programas avaliados;
diferentes perspectivas dos legisladores – para quem, as medidas
de desempenho não são familiares – e dos funcionários
executivos – que muitas vezes, usam estas medidas de maneira
discricionária a fim de beneficiar as suas agências ou si próprios;
dificuldade de estabelecer uma relação direta entre atividades
governamentais e resultados obtidos – até que ponto os últimos
não seriam efeito de uma tendência ou fator externo?
dificuldade de se especificar medidas de impacto e, em muitos
casos, de diferenciá-las de medidas de resultados;
as medidas de desempenho têm um forte caráter político – os
programas não são entidades abstratas – são administradores,
políticos e clientes, que podem, muitas vezes, manipular os
indicadores,

focando

e

privilegiando

aspectos

que

lhes

interessem.
LOBO (2001) reforça os obstáculos acima apresentados ao citar dois
dificultadores para a avaliação de impactos de programas:
• capacidade explicativa de um único tipo de intervenção oriunda de
um programa para justificar determinada mudança: o efeito
positivo ou negativo pode se dar em função de um conjunto de
intervenções, simultâneas ou não;
• identificação dos

efeitos

produzidos

por uma intervenção

governamental: várias ações não resultam em curto prazo,
demandando
perceptíveis.

um

tempo

mais

longo

para

gerar

efeitos
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TROSA (2001), por sua vez, sugere alguns fatores de êxito para a
utilização de indicadores de desempenho:
eles devem ser úteis, sem ser ambiciosos;
como um instrumento de análise precioso, eles devem ser
utilizados por todos em uma organização ou projeto;
eles devem estar claramente vinculados aos objetivos de um
programa ou plano;
eles devem ser adaptados àqueles que os utilizam – cada nível de
serviço deve ter indicadores que lhe interessem;
O P.D.S./R.N. não propõe, em nenhum momento, indicadores de
desempenho e de avaliação das políticas e programas que o compõem.
Algumas poucas tentativas de acompanhamento do Plano foram infrutíferas.

“O duro é que essa discussão dos indicadores
surgiu na elaboração do documento do Plano, se chegou
a levantar alguns indicadores, mas eles não foram
inscritos no Plano enquanto indicadores nesse sentido”
(Gestora do CMA/IDEMA)

Por outro lado, a exigência do Governo Federal para que todos os
níveis da Federação trabalhem com a metodologia do Plano Plurianual vai, aos
poucos, embutindo no Estado o hábito de se trabalhar com indicadores.

“...eu invisto em tal área e não estou
preocupado se aquilo vai ter resultado, eu jamais faço
uma avaliação de resultados, isso está começando a
mudar, além de ser uma briga nossa interna, há um
reforço muito grande dado pelo Governo Federal quando
criou uma nova metodologia do Plano Plurianual, onde o
essencial são os indicadores, então você tem aí critérios
para avaliar esses indicadores, etc e tal. Isso está sendo
iniciado, é um trabalho difícil porque você não tem essa
cultura, não tem essa prática, mas nós vamos aos
pouquinhos chegar lá, vamos implementar.” (Gestor da
COPLAC)
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“...você tem que montar um sistema de
acompanhamento do Plano e isso não foi feito e é o que
estamos tentando montar para o PPA, não temos mais
como montar para o Plano, entendeu? Então eu vou
montar para o PPA, [...] só que eu vou esquecer aquelas
que já foram passadas, eu vou me preocupar agora daqui
para frente, porque se não eu não ando...” (Gestor da
COPLAC)
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4.2.8. GRAU

DE ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL DO

IDEMA,

DAS

SECRETARIAS

ESTADUAIS E DEMAIS ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA
AMBIENTAL

Avaliar

o

grau

de

articulação

intersetorial

das

entidades

responsáveis pela implementação da Política Ambiental é o objetivo desta
seção.
O grau de articulação intersetorial das entidades responsáveis pela
implementação de uma política, bem como a habilidade do Estado em ajustar e
articular programas setoriais e focalizados àqueles mais abrangentes e de
maior alcance são facetas da capacidade de coordenação do Estado, a qual
representa, por sua vez, um dos aspectos da capacidade de governo ou
governance. (DINIZ, 1997)
Em primeiro lugar, serão situados o conceito de intersetorialidade e
suas especificidades na administração pública.
Em seguida, serão referidas as evidências verificadas em campo –
as ações que exigem um tratamento intersetorial, principais obstáculos
enfrentados e experiências exitosas.
Por último, com base no exposto, será feita uma qualificação do
indicador a fim de se ter subsídios para a caracterização da capacidade de
governo.

Os problemas que as sociedades vêm enfrentando em nossos dias,
além de complexos, são interligados e interdependentes e não podem, pois,
ser entendidos isoladamente. Eles demandam uma nova abordagem que os
considere de maneira integrada, ou melhor ainda, sob uma ótica intersetorial.

276

A intersetorialidade é:

“...a articulação de saberes e experiências no
planejamento, realização e avaliação de ações para
alcançar efeito sinérgico em situações complexas visando
o desenvolvimento social, superando a exclusão social”.
(JUNQUEIRA e INOJOSA, 1997).

No campo da administração pública, a intersetorialidade constitui
uma concepção que enseja uma nova maneira de planejar, executar e controlar
a prestação de serviços à população. Tal concepção implica alterar a forma de
articulação dos diversos segmentos da organização governamental e de seus
interesses, o que exige mudanças nas práticas e na cultura das organizações
gestoras de políticas sociais. (JUNQUEIRA, L.A.P., 2000)
A estrutura governamental, de acordo com a lógica intersetorial,
supõe a articulação de planos e o compartilhamento de informações, além de
ser mais permeável à participação do cidadão, tanto no planejamento quanto
na avaliação. (INOJOSA, 1998).
JUNQUEIRA, R.G.P. (2000) constata que há profissionais de
diversas áreas que afirmam praticar algo intersetorial, quando o que se
observa, na realidade, é que a cultura setorial ainda impera e dirige as ações.
Um dos principais desafios da intersetorialidade diz respeito às
mudanças institucionais, que esbarram no tradicional modelo verticalizado de
tomada de decisão, inviabilizando a descentralização e a participação, tão
caras à lógica intersetorial (JUNQUEIRA, R.G.P., 2000).

O IDEMA é o grande articulador dos 7 Programas que compõem a
Política Ambiental, porém, não o executor de todos eles. Este modus operandi
aliado à complexidade e diversidade das ações contidas nestes Programas
exigem para o seu sucesso um certo grau de articulação e de integração entre
o IDEMA, Secretarias Estaduais e outros órgãos envolvidos na implementação
da Política Ambiental.
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Os maiores problemas de integração acontecem na relação entre o
IDEMA e o IBAMA, sobretudo na condução do ‘Programa de Desenvolvimento
Florestal’.
O IBAMA – executor da política nacional do meio ambiente – vem
passando por um processo de descentralização e a idéia é de que muitas das
ações na área florestal sejam repassadas para os órgãos responsáveis pelo
meio ambiente no nível estadual. O grande problema é que este processo de
descentralização não está completamente implementado e ainda há muita
indefinição quanto à responsabilidade por determinadas ações – se elas cabem
ao IBAMA ou ao Estado. Para piorar a situação, muitos órgãos estaduais, como
é o caso do IDEMA no R.N., não têm suporte e recursos financeiros suficientes
para responder por tais atribuições.

“...então
o
que
o
Programa
de
Desenvolvimento Florestal estabelece são ações que na
verdade deveriam ser desenvolvidas pelo órgão que
estivesse responsável por todas essa funções, só que a
gente tem essa coisa meio partida, o IBAMA continua
com parte das funções. E algumas coisas ficaram com o
IDEMA, com essa estrutura que eu falei p’ra você.”
(Gestora da CMA/IDEMA)

“É o grande problema que existe às vezes
entre Estado, município, e o governo federal - IBAMA no
meio ambiente, é que às vezes a gente fica naquela sem
saber o que é que cada um faz e na realidade a gente
está repassando para os Estados e municípios as
obrigações deles. Então licenciamento dentro do Estado
tem que ser o que? Tem que ser feito pelo Estado e nós
agimos supletivamente.” (Gestor do IBAMA)

“O grande problema são os desmates não
autorizados que têm muito, justamente por deficiência
nossa em termos de fiscalização, de pessoal, tudinho e
justamente essa briga de gato e rato entre IBAMA e –
IDEMA.” (Gestor do IBAMA)
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Por outro lado, os Programas que trabalham com Colegiados, como
a ‘Educação Ambiental’, por exemplo, são os mais bem sucedidos em termos
da articulação intersetorial, o que pode ser explicado pela própria natureza dos
Colegiados – os quais, ao promoverem um processo de interdisciplinaridade24,
enriquecem ainda mais este tipo de articulação.
Além disto, alguns trabalhos integrados vêm sendo razoavelmente
sucedidos entre o IDEMA e demais órgãos setoriais indicados no modelo de
gestão ambiental, como a Secretaria Estadual de Recursos Hídricos; a
Secretaria Estadual de Turismo, a Secretaria Estadual de Educação, a
Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento e a Secretaria Estadual de
Saúde, cujas atividades estão intrinsecamente ligadas à questão ambiental.
Não obstante estes relatos de parceria, tais articulações nem
sempre se dão de maneira tranqüila e harmoniosa. Para complicar a situação,
o IDEMA é visto, muitas vezes, pelos próprios órgãos do Estado, como um
censor.

“...e o nosso interesse é cada vez mais divulgar
as ações do IDEMA, porque veja o seguinte, trabalhar
com meio ambiente é antipático, eu digo assim, para
outros setores, mesmo para outros setores do governo,
apesar de nós sermos um órgão do governo, sempre
acham que a gente vem para restringir, para não fazer,
mas às vezes não, então a gente nunca é bem vindo.”
(Gestora do IDEMA)

Há ainda aquelas ações que ficam ‘soltas’ ou ‘perdidas’ em algum
órgão do Estado –quem as realiza, muitas vezes, não sabe dentro de que
contexto ou programa elas se integram, e quem por definição deveria se
responsabilizar pelas mesmas nem sabe que elas estão sendo realizadas.
Um exemplo disto é a atividade de sivicultura (reflorestamento para
fins comerciais), contida no Programa de Desenvolvimento Florestal, que vem
24

A interdisciplinaridade consiste na relação entre diversos saberes orientados para uma prática, trata-se
de uma negociação entre diferentes pontos de vista para se chegar a uma decisão que seja a mais
adequada face a uma questão ou problema. (JUNQUEIRA, L.A.P., 2000).
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sendo tocada por pesquisadores da Empresa de Agricultura do R.N.
(EMPARN). Estes técnicos não têm ciência de que esta atividade está
contemplada no P.D.S./R.N. e o IDEMA tampouco sabe que esta pesquisa vem
sendo feita no Estado. Tal situação nos remete a um outro problema já
apontado, que é o do desconhecimento e da pouca divulgação do Plano entre
os próprios técnicos do Estado.
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4.2.9. DISCUSSÃO

DA DIMENSÃO EM FOCO:

‘CAPACIDADE

DE GOVERNO PARA A

IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL CONTIDA NO P.D.S./R.N.’

Esta seção se propõe, com base nos resultados apresentados nas
seções precedentes, a apresentar uma discussão sobre a dimensão
‘Capacidade de governo para a implementação da Política Ambiental contida
no P.D.S./R.N.’ de modo a qualificá-la.
De início, cabe ressaltar que a análise da real aplicação dos
instrumentos financeiros e fiscais previstos no P.D.S./R.N. - tanto no nível
agregado, como no nível setorial - ficou inviabilizada pelo fato de os recursos
entrarem no Estado em uma conta única, sendo, portanto, difícil identificar a
sua origem, e mesmo que fosse possível identificá-la, não haveria como
discriminar o quanto foi investido nas ações do Plano.

“A dificuldade de você ter isso aqui, veja bem,
é que você tem no Estado uma conta única, tudo isso aí
vai pr’a uma conta só, você junta tudo. Mas aí você não
sabe o que realmente o que foi que saiu do Plano, se ele
veio dos royalties ou se ele veio do ICMS, ou se ele veio
do fundo de participação, então você não consegue
separar isso - a origem, porque vai tudo para conta
única.” (Gestor da COPLAC)

“... não tem, nem Jesus Cristo vai conseguir
separar isso aqui. Se você tem dificuldade de saber
quanto gastou por programa, você imagine você atrelar
ao programa a origem do dinheiro, é impossível. [...] É
uma tarefa inglória p’ra você conseguir isto.”(Gestor da
COPLAC)
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“Isso (saber o quanto realmente já foi investido
em cada um dos programas) é o problema e você não vai
ter. Veja bem, nós aqui não temos ainda este controle, e
se eu tiver, eu não vou nem resgatar o Plano, vai ser
daqui p’ra frente. Então essa informação p’ra trás vai ser
muito difícil você ter, porque são informações, digamos
um cara lá que arma um programa, hoje não é mais
aquele cara, é outro, você sabe que o Estado vai
perdendo memória, sabe, ele não guarda essas coisas,
faz tudo diferente do que está no Plano, há desvios de
programa, um secretário é mais forte que o outro ...”
(Gestor da COPLAC)

No que tange aos recursos fiscais/financeiros no nível agregado, os
seguintes fatores levam a crer, contudo, que muito pouco daquilo que foi
definido no P.D.S./R.N. para tais instrumentos tenha sido efetivamente
concretizado: (i)- imprecisão na estimativa dos recursos, cujo período de
vigência é, em muitos casos, indefinido; (ii)- a desatualização dos valores
monetários (estimados em dólar, supondo paridade com o real) e (iii)- a
premissa irreal em que os investimentos foram calculados (previsão de
crescimento de 8% do PIB estadual face a taxas reais em torno de 3% nos
últimos anos)
Quanto aos recursos fiscais/financeiros no nível setorial, a
impressão que se tem, em uma primeira análise do P.P.A., é que o Estado
privilegia as questões ambientais, pois destina a sua Política de ‘Conservação
e Uso dos Recursos Naturais’ uma média anual (entre 2000 e 2003) de
R$76.443.500,00

contra

um

valor

anual

médio

de

R$1.748.000,00

(R$24.470.000,00 divididos pelos 14 anos do Plano compreendidos entre 1997
e 2010) previsto pelo P.D.S./R.N. para a Política Ambiental.
As evidências inferidas de uma análise mais minuciosa do P.P.A,
porém, mostram que a situação real está bastante aquém desta primeira
avaliação. Tais evidências indicam claramente o privilégio da construção,
ampliação e recuperação de adutoras, canais, barragens, açudes, poços e
projetos de irrigação em detrimento das ações voltadas à preservação do meio
ambiente. A comparação dos valores destinados no P.P.A à ampliação e
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otimização da infra-estrutura hídrica – R$310.035.000,00 com as verbas
direcionadas às ações da Política Ambiental - R$21.713.000 comprovam o fato.
Esta constatação aliada aos indícios depreendidos do quadro que
apresenta o status dos instrumentos financeiros e fiscais previstos para a
política ambiental - (i)- o FEPEMA não foi regulamentado, (ii)- inexiste uma
política de incentivos fiscais para a conservação do meio ambiente e (iii)alguns dos financiamentos previstos não aconteceram – revelam que os
instrumentos fiscais/financeiros definidos no Plano no nível setorial para a
política ambiental foram pouquíssimo utilizados.
As colocações acima mencionadas para ambos os níveis –
agregado e setorial –não devem levar, contudo, à conclusão simplista de que o
Estado é incompetente na mobilização e na utilização de instrumentos
fiscais/financeiros. Há que se investigar se o posicionamento do Estado não
decorre mais de uma preferência política do que de sua inépcia.
Depoimentos que confirmam a primazia da escolha política na
utilização dos instrumentos fiscais/financeiros, em particular, em relação à
política ambiental, são os seguintes:

“Com relação à questão de verbas, nós
descobrimos muitos problemas foi na questão do
FEPEMA [...] não tem um centavo no fundo, que quando
a gente foi pressionar o Estado para que ele fizesse
alguma coisa, não, não tá regulamentado! Tem que
regulamentar. Mas são 2 anos já que a gente cobra e
podia também o Estado fazer, mas não tem interesse em
regulamentar
“
(Representante
das
ONG’s
Ambientalistas)

“...existe legalmente a criação de um fundo
estadual em defesa do meio ambiente, porém nunca foi
regulamentado, portanto até hoje nunca foi alocado um
recurso, um tostão sequer para esse fundo, o Estado não
tem interesse” (Representante da Assembléia Legislativa
do Estado)
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“O Estado ainda não está priorizando a
discussão em torno destes instrumentos (incentivos
fiscais para a conservação do meio ambiente).”
(Gestora do IDEMA)

Há evidências de que recursos existem, o direcionamento dos
mesmos, porém, não é guiado pela previsão de planos e programas, mas sim,
pela priorização que o governo do Estado confere a certas atividades, algumas
das quais, inclusive, são predadoras do meio ambiente.
Consulta ao documento ‘Mensagem Governamental – 2002’ dá
claros sinais das atividades privilegiadas: construção e ampliação da infraestrutura hídrica e a carcinicultura (cultura do camarão).
Segundo este documento, que usa como fonte os dados da
SEPLAN/R.N., os investimentos em infra-estrutura hídrica acumulados de 1995
a 2001 foram de R$504,6 milhões. Para se ter um grau de comparação, os
investimentos sociais (aí incluídos três Programas: o do leite, o de combate à
pobreza rural e o de habitação popular) ficaram, no mesmo período
considerado, em R$283,2 milhões.(GOVERNO DO ESTADO DO R.N., 2002,
p.39).
A supremacia dos investimentos relacionados à construção e à
ampliação da infra-estrutura hídrica é reforçada pela comparação já citada
entre os recursos destinados pelo P.P.A. (2000 a 2003) a estas ações R$310.035.000,00 e aqueles direcionados à política ambiental - R$21.713.000.
Não é por acaso que o último governador do Estado (1994 – 2002)
seja conhecido como o ‘Governador das Águas.’
No que se refere à carcinicultura, de acordo com a ‘Mensagem
Governamental – 2002’, a maior parte dos incentivos do Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Industrial do R.N. (PROADI) foi direcionada para as
atividades do camarão, cuja produção aumentou de 443,4 toneladas em 1997
para 12.000 toneladas em 2001 (dados da Associação Brasileira dos Criadores
de Camarão). Neste ano, o camarão ocupou a segunda posição da pauta de
exportações do Estado, gerando divisas de U$20 milhões.
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Vale ressaltar que a questão da carcinicultura, cujo aumento da
produção no período citado (de 1997 a 2001) foi de surpreendentes 2.600%,
entrou na pauta das questões emergenciais do CONEMA por se tratar de
atividade altamente depredadora do meio ambiente, ao devastar extensas
áreas de mangues. Pelo que consta, o aumento vertiginoso da carcinicultura se
deve à expansão contínua de áreas utilizadas, não há referência ao
desenvolvimento de tecnologias inovadoras ou poupadoras de recursos
naturais que justifiquem o crescimento da capacidade produtiva do setor nos
níveis identificados.

No que diz respeito aos instrumentos institucionais, o exame do nível
agregado mostra que praticamente nada do que foi definido no P.D.S./R.N.
está sendo cumprido. Já em relação ao nível setorial, as seguintes
observações podem ser feitas:
Do ponto de vista legal, o estabelecimento de vários dos
instrumentos previstos é ponto positivo. Há que se ponderar, no
entanto, que, embora a existência de um arcabouço jurídico-legal
propicie a implementação da política ambiental, ela não assegura, na
prática, a execução de suas ações. Esta situação é coerente com a
tradição político-institucional do país, que é a de tudo regulamentar,
sem se preocupar com a factibilidade e a operacionalidade daquilo
que se torna lei.
A análise dos instrumentos operacionais indica, em última instância,
uma avaliação do próprio desempenho do IDEMA, uma vez que
estes instrumentos nada mais são do que alguns dispositivos da
Política Estadual de Controle e Preservação do Meio Ambiente.
Neste sentido, embora se reconheça que haja conquistas, também
não se pode deixar de considerar as falhas do IDEMA, o que acaba
se refletindo no próprio cumprimento das ações previstas nos
Programas que compõem a Política Ambiental. (Vide Subcapítulo
4.4.)
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O

fraco

desempenho

dos

instrumentos

organizacionais

–

insuficiência de pessoal capacitado e de equipamento adequado,
precária pesquisa sobre os impactos das atividades produtivas e
incipiente sistema de informações na área ambiental - acarreta uma
fragilidade do aparato organizativo do IDEMA, o que pode ser
comprovado pelas críticas feitas a este órgão a respeito de sua débil
estrutura de controle e fiscalização.

Quanto à contratação de consultoria externa para a implementação
da política ambiental, pôde-se constatar que ela realmente foi necessária. Até a
promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal25, a contratação de consultoria
representava uma vantagem financeira para o Estado, pois o custo de serviços
terceirizados não entrava como despesa de pessoal e esta era uma forma de
burlar a Lei Camata, que fixa um teto para a folha de pagamento do Estado.
Hoje, mesmo sem esta vantagem financeira – já que o custo da consultoria
entra como despesa de pessoal – a consultoria ainda é utilizada.
Uma outra observação a ser feita é que o fato de o Programa de
Recursos Hídricos – Gestão Ambiental ser o mais agraciado com serviços de
consultoria não é mero acaso, pois trata-se de área privilegiada em termos de
recursos e de investimentos por parte do Estado. A título de lembrança,
segundo o P.P.A. (2000 a 2003), os recursos previstos para as ações da
gestão ambiental dos recursos hídricos somam sozinhas R$10.390.000,00;
enquanto os valores preconizados para as demais ações da Política Ambiental
(desenvolvimento sustentável da zona costeira; preservação e recuperação de
áreas de proteção ambiental e de riscos ecológicos; conservação da
biodiversidade e educação ambiental) totalizam R$11.323.000,00.

25

Trata-se da Lei Complementar nº101, de 04 de maio de 2000, que regulamenta os artigos 163 e 169 da
Constituição Federal de 1988 e tem por objetivo estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade da gestão fiscal. Pode-se traduzir responsabilidade fiscal “como sendo o cuidado, o zelo
na arrecadação das receitas e na realização das despesas públicas.” Por se tratar de lei complementar de
caráter nacional, ela é aplicável a todos os entes da Federação. (FIGUEIRÊDO, 2001, p.15)
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Com relação aos indicadores de desempenho e de avaliação do
Plano pode-se claramente deduzir, pelos resultados apresentados, que eles
inexistem - nem os de resultado, tampouco os de impacto, para qualquer nível
analítico considerado – micro, intermediário e macro.
Ainda que se considere a dificuldade de se definir indicadores
adequados para a gestão pública (cujos aspectos são, muitas vezes, abstratos
e intangíveis), as evidências encontradas comprometem a capacidade
gerencial do Estado, não permitindo qualquer forma de acompanhamento ou
controle do Plano.
As razões apontadas para o fato de o P.D.S./R.N. não adotar o uso
de indicadores são: a inexistência de uma cultura de avaliação no Estado, a
inexperiência das equipes técnicas e a premência de outras questões,
sobretudo as de natureza financeira.

“... já tentamos esboçar uma avaliação do
Plano, o que do Plano foi realmente feito ou não, mas
como nós temos uma Secretaria que envolve
planejamento e finanças, a parte de finanças, ela leva
muito tempo do planejamento [...] e aquilo ficou p’ra lá.”
(Gestor da COPLAC)

“...porque nós não tínhamos nenhum sistema
de acompanhamento, aí eu disse não, então vamos
deixar os indicadores, vamos montar um sistema de
acompanhamento dos resultados físicos e financeiros,
quando isso tiver montado, aí eu vou discutir os
indicadores.” (Gestor da COPLAC)
“Se eu pedir uma informação a um órgão
desses de um ano atrás, não tem mais, entendeu? A
memória do Estado é muito pobre, é curtíssima,
normalmente ela está na cabeça de uma pessoa, de um
indivíduo, aí o cara saiu, foi embora, mudou de órgão, ou
brigou com o chefe aí não passa a informação aí acabou,
ela não é uma coisa institucional, é uma coisa pessoal,
entendeu?” (Gestor da COPLAC)
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As causas acima apontadas confirmam alguns obstáculos sugeridos
por CAIDEN e CAIDEN (2001) para a difusão do uso de medidas de
desempenho: carência de pessoal capacitado nas organizações e predomínio
de uma cultura organizacional imediatista e que não privilegia a avaliação, uma
vez que esta não contribui diretamente para a operação cotidiana das
atividades da organização.
A despeito da recente influência da metodologia do P.P.A, se não
forem empreendidos esforços para a capacitação das equipes técnicas e para
a introdução da cultura de se trabalhar com indicadores no Estado, a avaliação
do Plano – última fase do policy making – e a conseqüente aferição de sua
eficiência, eficácia e efetividade ficarão comprometidas.
Em

se

tratando

da

intersetorialidade,

apesar

de

algumas

experiências pontuais exitosas, o grau de articulação intersetorial das
entidades responsáveis pela implementação da Política Ambiental ainda é
bastante precário e incipiente, fruto mais da iniciativa pessoal de técnicos e
gestores do que de uma postura institucional.

“...as Secretarias, de uma forma geral, elas
perpetuam uma atividade paralela, cada órgão setorial faz
aquilo que lhe dá na cabeça, sem que haja uma direção,
uma integração ou uma linha do que você quer alcançar.”
(Gestor da COPLAC)

“O problema de integração interinstitucional
ainda continua sendo muito difícil, porque às vezes a
integração se dá muito mais entre pessoas de instituições
diferentes do que com a postura da instituição [...] há uma
certa ciumeira entre as instituições.” (Gestor da Secretaria
da Agricultura)
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A articulação intersetorial da gestão ambiental esbarra num modelo
de gestão setorial rígido e verticalizado na tomada de decisão, o que inviabiliza
a descentralização e a participação, “tão caras à lógica intersetorial.”
(JUNQUEIRA, R.P.G., 2000).
Há pouco espaço para a articulação de planos e para o
compartilhamento de recursos, de experiências e de informações. Grande parte
das ações se dá de maneira isolada, dispersa e desarticulada, muitas delas
não têm sequer ‘dono’ ou responsável, acarretando transferências indevidas de
responsabilidades.
Esta situação é agravada pelo fato de muitos técnicos do Estado
desconhecerem o Plano, o qual fica insulado e restrito a alguns setores da
administração pública. Em outras palavras, inexiste no Estado uma linguagem
comum quanto ao P.D.S./R.N. e quanto à Política Ambiental, em particular. Tal
contexto evidencia os obstáculos para a construção da intersetorialidade, uma
vez que não há espaço para o compartilhamento de objetivos comuns e para o
estabelecimento do compromisso e da cumplicidade entre as entidades
responsáveis pela implementação da Política Ambiental.

Em suma, pelo exposto nesta seção, pode-se concluir que a
capacidade de governo para a implementação da Política Ambiental
contida no P.D.S./R.N. é baixa. Os fatores que justificam este julgamento
estão sinteticamente relacionados abaixo:
No que diz respeito aos instrumentos fiscais/financeiros, ainda que (i)- a
análise de sua real utilização tenha ficado prejudicada e (ii)- mesmo
reconhecendo a supremacia da escolha política no direcionamento dos
investimentos do Estado, há fortes indícios de que muito pouco daquilo que
foi preconizado para estes instrumentos, tanto no nível setorial – para a
Política Ambiental, como no nível agregado – para o Plano como um todo foi concretizado, o que prenuncia, sob este aspecto, a baixa capacidade de
governo.
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Quanto aos instrumentos institucionais, no nível agregado, quase nada do
que havia sido definido está sendo cumprido; no nível setorial, embora haja
êxitos, não se pode desconsiderar o fraco desempenho dos instrumentos
operacionais e organizacionais (que se evidencia na fragilidade do aparato
organizativo do IDEMA e na sua própria performance, que deixa a desejar).
Sob o quesito da utilização dos instrumentos institucionais, portanto,
também pode-se igualmente declarar que há uma baixa capacidade de
governo
A necessidade de contratação de consultoria externa para a implementação
da Política Ambiental é justificada pela insuficiência ou mesmo pela total
ausência de quadros qualificados no Estado, fato que denota uma baixa
capacidade de governo. Esta consideração só não seria cabível se a
contratação de consultoria fosse dispositivo já previsto no modelo de
gestão, o que não acontece nem para o modelo de gestão agregado, nem
para o setorial.
A inexistência de indicadores de desempenho e de avaliação do Plano
revela a ausência do domínio sobre uma técnica essencial para a eficiência
de sua implementação, comprometendo, igualmente, a sua avaliação.
Sendo assim, também sob este prisma, pode-se afirmar que a capacidade
de governo é baixa.
O débil grau de articulação intersetorial na implementação da Política
Ambiental indica (i)- a baixa capacidade de coordenação do Estado no que
diz respeito à integração das diversas entidades envolvidas neste processo,
de modo a garantir a coerência e a otimização das ações desta política e
(ii)- a inabilidade do Estado em ajustar e articular programas setoriais
focalizados àqueles mais abrangentes e de largo alcance. Sob a ótica da
intersetorialidade, pois, a capacidade de governo é baixa.
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4.3.

CAPACIDADE

DE

INFLUÊNCIA

DOS

ATORES

SOCIAIS

NA

IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL CONTIDA NO P.D.S./R.N.

Este subcapítulo expõe como a dimensão ‘Capacidade de influência
dos atores sociais na implementação da Política Ambiental contida no
P.D.S./R.N.’ exprime a segunda variável independente da hipótese – ‘a baixa
capacidade de articulação dos atores sociais’.
A presença dos atores sociais nas instâncias consultivas e
decisórias responsáveis pela implementação da Política Ambiental, bem como
as suas respectivas contribuições para a efetivação desta política são os
aspectos examinados para qualificar a capacidade de influência dos atores
sociais.
Na Seção 4.3.1., serão apresentados conceitos relativos a atores
sociais e suas formas de atuação. Nas Seções seguintes – 4.3.2. e 4.3.3. –
serão examinados, de acordo com o Quadro 02, os dois indicadores em que a
dimensão sob foco se manifesta. Na última Seção – 4.3.4., serão retomados os
resultados apresentados nas seções anteriores a fim de discutir a dimensão
focalizada neste subcapítulo
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4.3.1. SOBRE ATORES SOCIAIS E SUAS FORMAS DE ATUAÇÃO
Nesta seção, serão vistos os conceitos de ‘ator social’ e de
‘stakeholder’ (definições e características); seguidos da apresentação da
concepção de ator social adotada no P.D.S./R.N. e daquela a ser empregada
na tese.
Num segundo momento, serão expostos os conceitos de ‘estratégia’
(como forma de atuação dos atores sociais) e de ‘jogo social’ e ‘arenas
decisórias’ (enquanto espaços e formas de disputa social).
A idéia de ‘participação social’ e sua importância em planos de
desenvolvimento sustentável, acompanhados de um breve relato sobre a
participação dos atores sociais nas fases de formulação e de implementação
do P.D.S./R.N. são os últimos aspectos a serem tratados nesta seção.

(I)- O CONCEITO DE ATOR SOCIAL
O conceito de ator social pode gerar múltiplas interpretações. Nas
ciências humanas, há várias categorias relativas a aglomerados humanos de
natureza bastante distinta que, muitas vezes, são empregadas como se fossem
sinônimas.
O ator social possui características singulares que o distinguem de
conceitos como: agente (teoria econômica); classe social (teoria política);
estrato social (sociologia), estrato demográfico (demografia) e outros, como a
categoria multidão e alguns de seus sinônimos, que se referem a grupos
humanos pouco estáveis ou circunstanciais. O conceito de ator social, portanto,
requer uma definição prévia.
Nesta acepção, o ator social é a cúpula ou a direção de uma
organização (ator-grupo) ou até mesmo uma personalidade (ator-pessoa) que
devem preencher os seguintes requisitos: (MATUS, 1996a)
•

agir de maneira criativa e singular, não seguindo leis;

•

ter um projeto que oriente sua ação;
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•

ter uma organização estável, que lhe permita atuar com o peso de
um coletivo razoavelmente coerente, ou, em se tratando de uma
personalidade, ter presença forte e estável de modo a atrair, com
suas idéias, uma coletividade social;

•

participar de algum jogo social26, inclusive com a capacidade de
produzir fatos, não sendo um analista ou simples observador.
De acordo com esta definição, não são atores sociais os grupos que

correspondem às convenções analíticas, tais como as categorias da
contabilidade nacional – empresários, consumidores etc. – ou outras como
trabalhadores e capitalistas identificados geralmente como classes sociais, ou
ainda, certos estratos demográficos, como a população feminina ou menor de
25 anos de idade. São atores sociais, por exemplo, os dirigentes de partidos
políticos, os grupos de pressão organizados, os dirigentes de instituições ou
organizações de qualquer natureza, sindicatos, associações de classe,
organizações religiosas e militares, por possuírem capacidade de ação e peso
coletivo. (MATUS, 1996a)
É importante não confundir o ator social com o centro de poder que
ele controla. Assim, não se deve confundir, por exemplo: a direção do Governo
Municipal com o Município; um Grupo X com a empresa sob seu controle; a
direção da Igreja Católica com a instituição Igreja Católica.
SUBIRATS (1994) apresenta uma classificação dos papéis que
podem ser desempenhados pelos atores: aquele que inicia o processo; o
propulsor – que faz com que o assunto avance; o gatekeeper – que estabelece
condições para que o processo continue, controlando a passagem das
sucessivas fases; aquele que se opõe às decisões e o mediador – mais
interessado na efetivação da decisão do que no seu próprio conteúdo. Esta
classificação possibilita relacionar objetivos e lógicas de atuação com o papel
jogado pelo ator num processo de interação; tendo sempre em mente que um
mesmo ator pode jogar papéis distintos em diferentes fases de uma política.

26

O conceito de ‘jogo social’ será apresentado em breve, ainda nesta Seção.
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RUA (1997) denomina os atores sociais de ‘atores políticos’ – todos
aqueles que têm algo a ganhar ou a perder com as decisões relativas a uma
política. De maneira análoga à definição de Matus, os atores políticos são
sempre específicos e nunca entidades genéricas como a ‘sociedade’ ou ‘o
governo’.
RUA (1997) distingue os atores políticos entre os públicos e os
privados. Os primeiros são aqueles que exercem funções públicas e mobilizam
os recursos associados a essas funções. Entre os atores públicos, pode-se
diferenciar, a grosso modo, duas categorias: os políticos e os burocratas.
Os políticos são os atores cuja posição resulta de mandatos eletivos,
sua atuação é condicionada principalmente pelo cálculo eleitoral e por
questões partidárias.
Os burocratas, por sua vez, devem sua posição à ocupação de
cargos que requerem conhecimento especializado e que se situam em um
sistema de carreira pública. Controlam, sobretudo, recursos de autoridade e de
informação. Além disto, eles têm projetos políticos, que podem ser pessoais ou
organizacionais – como a ascensão profissional e o crescimento da
organização à qual pertencem. É comum haver disputas entre políticos e
burocratas, o que remete à já referida relação principal-agente.
Os atores privados são todos os que não têm como referência a
esfera pública – empresários, trabalhadores, agências internacionais, a mídia
impressa ou eletrônica.
A análise dos atores permite: conhecer os interesses e estratégias27
daqueles que devem ser levados em conta; definir alianças possíveis; conhecer
e gerenciar as resistências e executar os acordos.
As características dos atores que devem ser conhecidas são:
(TROSA, 2001).
o as limitações – de recursos, tecnológicas, de métodos de
organização do trabalho, de cultura organizacional;

27

O conceito de ‘estratégia’ será apresentado em breve, ainda nesta Seção.
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o os recursos – o conjunto de trunfos que podem ser: tecnológicos,
organizacionais, apoio da direção, credibilidade, legitimidade;
o as estratégias ou interesses – a atitude que os atores adotam
para lidar com as limitações e os recursos e também com fatores
de incerteza que existem nas organizações;
o os objetivos – que decorrem das escolhas feitas nas estratégias
dos atores sociais e aí é interessante comparar estes objetivos
com aqueles oficiais, determinados no início de um projeto ou
programa. Se houver divergências e as estratégias dos atores
não forem negociadas, há grande chance de que os objetivos
iniciais não sejam alcançados.
Além

disto,

também

é

desejável

analisar

previamente

a

representatividade e o peso relativo dos atores no que diz respeito aos
seguintes aspectos: (BACELAR, s.d.)
os atores têm suas próprias e complexas formas de organização e
representação – entidades e associações de classe ou grupo
social – que devem ser consideradas, em princípio, como os
efetivos representantes, a despeito dos conhecidos mecanismos
de manipulação e distorção das representações;
é muito difícil, a priori, definir quais os grupos que devem ter mais
presença nos mecanismos de participação;
como tratar dos grupos desorganizados e marginalizados, muitas
vezes sem uma forma própria de organização e representação e
que, apesar de importantes, não podem ser incluídos em um
processo sistemático e estruturado de participação.
Uma outra forma de se referir àqueles indivíduos que têm interesse
em uma política, podendo por ela ser afetados é o uso do conceito de
‘stakeholder’.
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(II)- O CONCEITO DE STAKEHOLDER
Os stakeholders ou grupos de interesses são aqueles grupos ou
indivíduos que vão ganhar ou perder algo com a instalação de um projeto ou
programa. Estes ganhos e perdas podem ser de distintas naturezas:
econômica, status, poder político, reconhecimento profissional, a satisfação de
ajudar os outros etc. Os stakeholders vão reagir a um programa proposto ou
atual de acordo com as suas percepções e expectativas quanto a ganhos e
perdas.
A percepção dos stakeholders pode diferir das expectativas dos
formuladores de um programa. Alguns pretensos beneficiários podem não
reconhecer ou não acreditar nos seus possíveis ganhos e portanto não se
virem como tendo um interesse no programa. Por outro lado, um grupo pode se
sentir ameaçado ou ainda ver oportunidades em um programa que não foi
desenhado para ele.
A análise dos stakeholders não é simplesmente uma fotografia
momentânea e sim um processo dinâmico. Em sucessivas fases de um
programa, alguns stakeholders podem sair e novos podem entrar. Para cada
stakeholder, deve-se identificar seus interesses, recursos e alianças - avaliação
esta que pode mudar durante a implementação de um programa. (NELSON,
1997).
A análise de stakeholders pode ser justificada pelos seguintes
aspectos: (WELSH e MCGINN, 1997):
•

o processo de tomada de decisão pode ser aprimorado se houver
mais informações a respeito das preocupações, objetivos e
comprometimentos dos pretensos usuários dos programas;

•

o

envolvimento

dos

grupos

de

interesse

aumenta

a

sua

compreensão sobre os objetivos e restrições dos programas,
concorre para a legitimação das políticas escolhidas e contribui para
a mobilização de apoio na fase de implementação dos programas.
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Apesar da relevância do tema, há pouca literatura a respeito de
métodos desenvolvidos para determinar quem são os stakeholders e os
interesses que eles representam. Na maior parte das publicações, a seleção
dos possíveis grupos de interesse é ad hoc, baseada em circunstâncias
específicas e não derivada de um método formal de identificação. (WELSH e
MCGINN, 1997)
NELSON (1997) sugere algumas questões que podem ser feitas
sobre os stakeholders na fase de implementação de um programa:
Que agências ou grupos se envolveram na implementação do
programa ou projeto?
Qual o interesse destes grupos no sucesso destes programas /
projetos?
Qual o grau de comprometimento dos principais gestores?
Que pontos do programa foram bem sucedidos e quais falharam?
Os problemas se deveram à resistência (ativa ou passiva) de
grupos particulares, à inadequação do desenho inicial ou a
problemas de ordem administrativa? Se os obstáculos foram de
natureza administrativa, que autoridade deveria ter enfrentado
estes problemas e por que não o fez?
O desenho inicial contemplou táticas para reduzir possíveis
oposições ou para prover incentivos à implementação? E estas
táticas funcionaram?
Como as reações dos vários stakeholders afetaram as decisões e
posturas dos gestores dos programas? Os gestores tentaram
obter apoio de lideranças políticas ou de níveis hierárquicos
superiores? Tiveram sucesso – por quê? Os gestores tentaram
algum apoio fora do governo (organizações não-governamentais,
contatos informais, mídia)? Os gerentes alteraram algum aspecto
do programa / projeto?
Se o programa / projeto foi colocado em operação, ele gerou
novos apoios? E as oposições – resistiram, fortaleceram-se ou
enfraqueceram-se?
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Se

um

programa

foi

abandonado

ou

só

parcialmente

implementado devido a problemas políticos ou burocráticos,
estes obstáculos poderiam ter sido minimizados por uma
proposta mais inclusiva ou por um desenho diferente?
Dados os possíveis e distintos conceitos que podem ser aplicados
àqueles indivíduos que têm interesse em uma política, podendo influenciá-la ou
ser por ela atingidos, é importante esclarecer qual a concepção de ator social
adotada no P.D.S./R.N. e aquela que será utilizada na tese.

(III)- A

CONCEPÇÃO DE ATOR SOCIAL ADOTADA NO

P.D.S./R.N.

E AQUELA A SER

EMPREGADA NA TESE

O P.D.S./R.N. não esclarece o conceito de ator social concebido no
Plano. No entanto, a partir da leitura da obra de BACELAR et al. (s.d.), que faz
uma avaliação das experiências de desenvolvimento sustentável nos Estados
do Nordeste, fica claro que a acepção de ator social utilizada nestes planos é
aquela definida por BUARQUE (1999), que distingue o Estado (instituições
públicas governamentais) dos demais atores sociais, como fica claro nas
reproduções abaixo:

“Atores sociais são os grupos e os segmentos
sociais diferenciados na sociedade que constituem
conjuntos relativamente homogêneos, segundo sua
posição na vida econômica e sociocultural, e que, por sua
prática coletiva, constróem identidades, interesses e
visões de mundo convergentes, procurando espaços de
influenciação no jogo de poder.” (BUARQUE, 1999, p.48)

Os atores sociais organizam-se e manifestam-se por intermédio de
entidades, organizações, associações, lobbies e grupos de pressão política,
expressando sempre interesses e visões de mundo diferenciados. (BUARQUE,
1999).

298

Já o Estado:

“É a instância jurídico-política que sintetiza o
jogo de interesses e de poderes dos atores sociais, em
conflito e cooperação, consolidando e expressando uma
estrutura de poder na sociedade. O Estado não é um ator
– da mesma natureza dos grupos e dos segmentos
sociais -, mas uma expressão dos seus interesses e
poderes diferenciados e uma representação do projeto e
da vontade dominante na sociedade em cada momento.”
(BUARQUE, 1999, p.49-50)

A justificativa para tal definição é a de que limitando os atores aos
grupos e aos segmentos da sociedade (excluindo, portanto, as instâncias
públicas), há um grande ganho já que se pode trabalhar apenas com os
interesses diferenciados da sociedade, evitando, num primeiro momento, o
confronto com a racionalidade técnica. Alega-se também que, desta forma, é
possível realizar workshops de maior efetividade, com um número reduzido de
participantes nos eventos. (BACELAR et al., s.d.)
A despeito do P.D.S./R.N., o conceito de ator social utilizado na tese
é aquele que se aproxima da definição de MATUS (1996a), ou seja, ator social
é aqui entendido como o indivíduo ou a cúpula de uma organização que
preenchem as seguintes exigências:
agir de maneira criativa e única;
ter um projeto que guie a sua ação;
ter uma organização estável;
deter recursos (técnicos, cognitivos, poder político e econômico)
essenciais

ao

funcionamento

de

uma

organização

ou

ao

desenvolvimento de uma política;
participar efetivamente de um jogo social, tendo a capacidade de
produzir fatos, não sendo um mero observador.
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Além disto, distintamente do P.D.S./R.N., esta tese parte da
perspectiva de que o Estado (representado por suas instituições e órgãos), se
atendidas as exigências acima mencionadas, é um ator social como os demais.
Esta noção de ‘Estado’ reconhece o papel discricionário dos burocratas na
implementação de políticas públicas, o que remete à relação principal-agente.
Enfim, mais do que definir o conceito de ‘ator social’, interessa
também investigar a sua forma de atuação, ou seja, a sua estratégia.

(IV)- O CONCEITO DE ESTRATÉGIA
O principal desenvolvimento do pensamento estratégico foi gerado
como um corpo teórico isolado e limitado ao campo militar. O primeiro e mais
importante pensador militar que contribuiu para a fundamentação do
pensamento estratégico sobre o conflito foi Karl von Clausewitz. Sua obra –
“Da Guerra” – é estudada até hoje como um clássico sobre o tema.
Ao definir ‘estratégia’, CLAUSEWITZ (1994) contrapõe este conceito
ao de ‘tática’: enquanto a tática ensina a usar as forças armadas nas batalhas,
a estratégia é a utilização das batalhas para alcançar o objetivo da guerra.
A partir desta definição, pode-se fazer uma analogia para abordar a
estratégia e a tática em relação ao jogo social. Neste sentido, as forças
armadas seriam substituídas pelos recursos que os atores detêm; as batalhas
seriam

entendidas

como

qualquer

jogada

cooperativa

ou

conflitiva

empreendida por um ator e o objetivo da guerra corresponderia à meta ou
objetivo final a ser alcançado por uma política ou projeto, este objetivo pode ser
de natureza econômica, política, social ou cognitiva.
A estratégia é a arte de lidar com a incerteza, com a imprecisão e a
névoa do amanhã, ainda que com indivíduos bem identificáveis situados num
jogo que envolve a cooperação e o conflito. Seu campo de reflexão é o pólo
oposto à certeza dogmática que supõe conhecer o futuro. Pelo contrário, cada
jogada é única e pessoal, dependendo da personalidade e da criatividade do
jogador, bem diferente da média anônima que surge do equilíbrio nos grandes
agregados humanos.
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Um ator recorre à reflexão estratégica toda vez que necessita da
cooperação de outro para alcançar um objetivo ou em que precisa, quando a
cooperação é negada, anular ou minimizar a ação que perturba o seu projeto.
Neste sentido, o conceito de estratégia refere-se ao “modo de lidar
ou cooperar com o outro em um jogo social para vencer sua resistência ou
obter sua colaboração.” (MATUS, 1996 a, p.28)
Toda estratégia é situacional – responde à leitura diferenciada que
um ator faz da realidade concreta que o envolve e que ele ajuda a construir.
Isto significa que a leitura situacional é própria de um ator, provavelmente
distinta da leitura de outros atores e com certeza contraditória à leitura de seus
adversários. Cada ator vê, observa e explica a realidade a partir de valores,
ideologias e modelos teóricos particulares que já estão pré-estabelecidos em
sua mente. A explicação de um ator não nos diz como o mundo é, mas como o
ator o vê e aqui entra o conceito de cegueira situacional – nenhum ator é capaz
de compreender completamente a leitura que os outros fazem de uma
realidade compartilhada. (MATUS, 1996a)
Explicar a realidade em que se vive supõe, pois, considerar o papel
dos outros e penetrar em suas explicações. De outro modo, a explicação é
incompleta e desligada de seu contexto situacional.
Além disto, a completa compreensão da interação entre os atores
exige o reconhecimento dos espaços e das formas sob as quais se dá a
disputa social.

(V)- JOGO SOCIAL E ARENAS DECISÓRIAS
O jogo social constitui um tipo de associação entre dois ou mais
atores, na qual eles desenvolvem relações de interesse e relações causais.
Relações de interesse – porque o jogo divide os atores em facções alinhadas
segundo os seus objetivos de cooperação ou conflito. Relações causais –
porque a eficácia da ação de um jogador depende do jogo do outro e viceversa.
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Os jogadores não são livres para controlar o resultado de suas
ações, pois participam de um jogo no qual os outros limitam, anulam ou
ampliam a eficácia de suas ações. No jogo social, nenhum participante joga por
si mesmo, cego à ação do outro, mas sim, em interação com o cooperante e
com o adversário. Neste sentido, uma jogada é sempre inconclusa até que o
outro jogue e acrescente um significado àquela jogada, que também é
incompleta porque o jogo continua e nenhuma jogada tem sentido se não
estiver inserida na corrente do jogo. Ou seja, o jogo social é interativo – a ação
de um ator é incompleta sem a ação anterior ou posterior do outro.
(MATUS,1996a)
É importante destacar que num jogo social, não participam somente
atores, mas também a população não-organizada, os indivíduos. Por exemplo,
entre a polícia de trânsito (organização) e os indivíduos que circulam
motorizados, estabelece-se um jogo social.
A influência dos atores sociais pode-se dar sob três formas de
comportamento: não participar do jogo, participar de forma passiva, ou tentar
participar ativamente das discussões (CAMPOS, AVILA, SILVA JR., 2000).
Contudo, para efetivar sua influência, o poder precisa estar alicerçado em
bases concretas. MINTZBERG (1983) agrupou as bases de poder em três
grandes categorias: o domínio sobre recursos essenciais ao funcionamento de
uma organização, a autoridade legal para fazer escolhas ou controlar decisões,
e o acesso privilegiado a detentores de alguma das outras duas bases.
Os atores sociais vão tentar reduzir e se proteger dos possíveis
riscos e paralelamente, aumentar as possibilidades vislumbradas. Para tanto,
eles vão se valer de recursos que possuem, como: autoridade formal,
informação, experiência, contatos e número de membros. (NELSON, 1997).
Em função das preferências e das expectativas de resultados –
vantagens e desvantagens – de cada alternativa na solução de um problema,
os atores fazem alianças entre si e entram em disputa. Daí se formam as
arenas políticas - distributivas, regulatórias e redistributivas (RUA, 1997).
As distributivas são aquelas que mobilizam reduzido potencial de
conflito, já que tratam, basicamente, da alocação de recursos e da distribuição
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de benefícios, sem que haja clareza sobre quem paga os custos ou perde algo
com as decisões.
As arenas regulatórias estabelecem imperativos seletivos: quem
pode ou não pode ter ou fazer alguma coisa, quem paga o quê e em que
situações. Desta forma, desencadeiam reações diversas de adesão e de
rejeição.
Já

as

arenas

redistributivas

são,

por

definição,

altamente

conflituosas, pois, para que certos benefícios sejam alocados, atores e
interesses claramente definidos terão que arcar com perdas. Ou seja, um
benefício só poderá ser alocado a um ator à custa da imposição de uma perda
objetiva para outro ator.
Para RAPPOPORT apud RUA (1997), a dinâmica das relações entre
os atores pode obedecer a três padrões:
Lutas – acontecem geralmente em arenas redistributivas, nas quais
se tem o chamado “jogo de soma zero”, ou seja, uma situação na
qual, para que um ator ganhe, o outro perde.
Jogos – situações em que a lógica é vencer o adversário em uma
situação específica, sem eliminá-lo totalmente do processo, de
maneira que ele possa vir a ser um aliado, no futuro. Esta situação,
típica do mundo político, é expressa por negociações, barganhas,
conluios e coalizões de interesses.
Debates – situações em que cada ator procura convencer o outro da
conveniência de suas propostas, a lógica aqui é a da persuasão, que
envolve análise, argumentação e domínio de conhecimento técnico.
De acordo com LINDBLOM (1980), são diversos os procedimentos
ou táticas utilizados pelos atores no jogo do poder:
Persuasão – tentativa de buscar a adesão pela avaliação das
possibilidades de um determinado curso de ação.
Intercâmbio – a troca de favores, de apoios, benefícios, como
dinheiro, cargos e bens materiais.
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Ameaças – imposição de danos ou de prejuízos ou pela suspensão
de favores ou de benefícios.
Obstrução – poder de impedir, atrasar, confundir, entre outros
expedientes, de sorte a tornar o custo de determinadas alternativas
tão elevado a ponto de levar ao abandono, pelo menos temporário,
por parte dos atores, da luta em torno de uma demanda ou
alternativa.
Pressão pública – inclui desde manifestações pela imprensa, até
atitudes radicais como greves de fome, além de manifestações
coletivas

–

pacíficas

ou

violentas

–

capazes

de

causar

constrangimento, de mobilizar a opinião pública e de chamar a
atenção da mídia.
Exercício da autoridade – imposição da obediência.
Negociações e compromissos – tentativa de encontrar soluções
negociadas nas quais todas as partes se sintam razoavelmente
satisfeitas com o que obtiveram, de maneira a que todos saiam do
processo acreditando que ganharam alguma coisa e ninguém saia
com a sensação de ter perdido tudo.
Ao se falar de jogos sociais e de arenas decisórias, não se pode
desconsiderar a maneira pela qual se dá a participação social dos atores.

(VI)- PARTICIPAÇÃO SOCIAL
Característica central das políticas públicas (sobretudo as sociais)
vigentes no Brasil até os anos 1980, a exclusão da sociedade civil do processo
de formulação das políticas, da implementação dos programas e do controle da
ação governamental denota um padrão não democrático de articulação Estadosociedade.
O debate sobre a reforma da ação do Estado na área social ganha
impulso nos anos 1980, no âmbito do processo de democratização do país. A
agenda de reforma que então se definiu, inspirando iniciativas inovadoras por
parte de governos estaduais de oposição a partir de 1982 e se consolidando na
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Constituição de 1988, teve como eixos a democratização dos processos
decisórios e a eqüidade dos resultados das políticas públicas. As propostas
enfatizadas naquele momento foram a descentralização e a participação dos
cidadãos na formulação e na implementação das políticas públicas, o que
aponta para o reconhecimento do jogo político como essencial à vida
democrática e fundamental para o controle social da ação do governo.
Neste processo de descentralização e de participação, a inclusão de
novos atores se dá de forma diferenciada, segundo a área de intervenção. Na
área ambiental, por exemplo, experiências indicam que o equacionamento dos
problemas deve passar pelo envolvimento da sociedade civil e do mercado. Em
programas desta área, nota-se que, de um lado, a parceria com o setor privado
é crucial, deixando as empresas de serem vistas como meras cumpridoras da
legislação, sob pena de punição, para serem percebidas e se perceberem
como co-responsáveis pela situação ambiental do entorno onde atuam. Por
outro lado, a população em geral também deve ser estimulada a participar, por
meio de programas de educação ambiental, como co-responsável na busca de
soluções para os problemas enfrentados. (FARAH, 2001).
Para BUARQUE (1999), que diferencia o Estado dos demais atores
sociais, as instâncias de participação:

“são os espaços públicos de participação dos
atores sociais e de negociação de interesses
diferenciados da sociedade entre si e de influenciação
sobre o Estado e as instituições públicas.” (BUARQUE,
1999, p.50)

Os Conselhos – instância de participação por excelência –
constituem-se em um dos campos de disputa política e de jogo de interesses
dos atores. Eles podem ser limitados à representação dos atores sociais ou
juntá-los a representações de órgãos públicos para negociação.
A presença de técnicos dos diversos níveis de governo em eventos
e atividades destinados a concretizar o processo participativo é muito
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importante, pois são eles que vão sistematizar os resultados dos debates e das
consultas que envolvem os atores sociais. (BUARQUE, 1999)
Há que se fazer uma distinção entre processos de mobilização e de
participação. No primeiro, consegue-se montar um envolvimento amplo da
sociedade, que se mostra interessada em discutir seu futuro e fica disponível
para participar de distintas formas de discussão e de negociação. Mas somente
com a mobilização, não se consegue aprofundar a negociação e chegar à
tomada de decisão de questões relevantes.
No processo de participação, ao contrário, pode até não haver
grande

mobilização,

mas

consegue-se

reunir

pessoas

ou

entidades

representativas dos diversos segmentos da sociedade e montar processos de
consulta e decisão que podem dar sustentação política às propostas de planos
ou projetos. O fato de não existir mobilização não inviabiliza a participação,
mas o ideal é que ambas coexistam.
A forma de se obter a participação da sociedade e a intensidade em
que ela ocorre dependem, além da natureza da área de intervenção, da cultura
e do momento político de cada lugar. Não há uma receita para organizá-la e
promovê-la. Daí a importância, em planos de desenvolvimento sustentável, de
se ter, desde o início, um diagnóstico das dificuldades e das condições
favoráveis à montagem e ao desenvolvimento de processos participativos e de
instâncias de negociação. (BACELAR et al., s.d.)

(VII)- A

PARTICIPAÇÃO

SOCIAL

NO

DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL

E

A

PARTICIPAÇÃO DOS ATORES SOCIAIS NA FORMULAÇÃO E NA IMPLEMENTAÇÃO DO

P.D.S./R.N.
Como desdobramento do conceito de desenvolvimento sustentável,
a participação destaca-se como componente central de todas as iniciativas de
planejamento recente do Nordeste.
Alguns desafios importantes a serem enfrentados pelos instrumentos
e

mecanismos

de

envolvimento

dos

atores

sociais

em

planos

desenvolvimento sustentável são os seguintes (BACELAR et al., s.d.):

de
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•

Amplitude das dimensões e diversidade dos interesses envolvidos no
desenvolvimento sustentável;

•

Perspectiva temporal orientada para as “gerações futuras” – estas
gerações deveriam estar, de alguma forma, presentes no jogo
político contemporâneo, influenciando suas escolhas, o que é
evidentemente uma abstração. A “representação de interesses” das
gerações futuras deveria ocorrer, portanto, por meio de sua
internalização nas escolhas dos atores sociais contemporâneos, pela
via da solidariedade e da ética. Mas a cultura prevalecente do ‘curto
prazo’, expressa no peso dos interesses imediatos, aliada à falta de
informações sobre seus impactos no futuro, podem reduzir a
solidariedade

intergerações,

reforçando

os

interesses

e

as

demandas dos atores contemporâneos.
A fim de minimizar o risco de as instâncias de participação não
representarem a correlação de forças real da sociedade, continuam os autores,
é preciso realizar eventos de diversos tipos (seminários, entrevistas, consultas
organizadas) de forma a obter o máximo da participação possível, dadas as
posturas diferenciadas do atores sociais.
Na fase de formulação do P.D.S./R.N., tendo como premissa a
distinção entre o Estado (instituições públicas governamentais) e demais atores
(grupos ou segmentos da sociedade com posições e interesses diversificados),
foram realizados dois workshops – o primeiro com técnicos e instâncias
públicas, incluindo órgãos federais, e o outro, com atores sociais, envolvendo
vários segmentos da sociedade norte rio-grandense.
Estes dois eventos refletiram, separadamente, os problemas e
potencialidades do Estado e geraram propostas de estratégias para alimentar o
trabalho dos grupos temáticos constituídos de acordo com as dimensões do
Plano e compostos por técnicos de todas as secretarias de governo,
responsáveis pela produção técnica.
Houve ainda um terceiro workshop, onde se juntaram atores e
instituições públicas em um mesmo evento, para discutir e criticar uma primeira
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versão do Plano que tinha sido gerada pelo IDEC (atual IDEMA). Este terceiro
workshop priorizou trabalhos em grupos para aprofundamento da estratégia
geral, das políticas, dos programas e, principalmente, do modelo de gestão.
Segundo o modelo de gestão agregado proposto no P.D.S./R.N., a
participação da sociedade no processo decisório para o alcance dos objetivos
do Plano deve se dar por meio de cinco grandes Conselhos de caráter
consultivo e deliberativo, compostos pelos atores sociais diretamente
interessados e envolvidos nas respectivas temáticas e por instituições públicas
governamentais em suas diversas esferas.
Além destas instâncias, também está prevista a formação de
Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável, bem como de
Conselhos

Regionais

de

Desenvolvimento

Sustentável,

congregando

municípios em função do seu próprio agrupamento regional, dado pelas
características físicas, econômicas e sociais.
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4.3.2. PRESENÇA DOS ATORES SOCIAIS NAS INSTÂNCIAS CONSULTIVAS E DECISÓRIAS
RESPONSÁVEIS PELA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL

Por ser o órgão superior do Sistema Estadual de Controle e
Preservação do Meio Ambiente (SISNEMA), o CONEMA - que deve ser
paritário e ter papel fundamental nas decisões da política ambiental, ao
assessorar o governo do Estado - foi escolhido como lócus de observação da
presença e da participação dos atores sociais na implementação da política
ambiental.
O Quadro 15 mostra as entidades que têm representação no
CONEMA. Uma apreciação mais criteriosa sobre o equilíbrio da composição
deste Conselho e de algumas de suas inconsistências será discutida na última
seção deste Subcapítulo.
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Quadro 15: Composição do CONEMA
ENTIDADES REPRESENTADAS

PAPEL

DESEMPENHADO PELAS ENTIDADES

REPRESENTADAS

SECRETARIA ESTADUAL DO PLANEJAMENTO E Animador e condutor do modelo de gestão
DAS FINANÇAS – SEPLAN

do P.D.S./R.N.

SECRETARIAS ESTADUAIS DE: RECURSOS

Estas

HÍDRICOS; TURISMO; AGRICULTURA E

intrinsecamente ligadas ao meio ambiente,

ABASTECIMENTO; SAÚDE PÚBLICA

seja na geração de impactos positivos ou

Secretarias

realizam

atividades

negativos.
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO

Coordenador

do

Sistema

de

Gestão

ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE – IDEMA

Ambiental do Estado.

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

Executor da política nacional do meio

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS –

ambiente.

IBAMA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO

A Assembléia Legislativa dá um caráter
democrático / representativo ao CONEMA,
além de respaldo político.

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO RIO

Representante

GRANDE DO NORTE – FIERN

organizada.

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL –

Representante

SEÇÃO R.N. – OAB/RN

organizada.

ASSOCIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL

Representante

SUPERIOR

organizada.

INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DE NÍVEL

Representante

SUPERIOR

organizada.

ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS

Representante

AMBIENTALISTAS POTIGUARES.

organizada.

da

sociedade

civil

da

sociedade

civil

da

sociedade

civil

da

sociedade

civil

da

sociedade

civil

Fonte: CONEMA/R.N.. Atas de reuniões – 1ª a 19ª Reunião. Natal, 03 set. de 1998 a 24 abr.
de 2001.
Nota: Quadro elaborado pela autora.
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Mesmo sem representação oficial no CONEMA, foram considerados
outros dois atores sociais que desempenham importante papel na sociedade
norte rio-grandense – o Ministério Público Estadual e o Pacto pelo
Desenvolvimento do Rio Grande do Norte (PACTO), cuja análise das
contribuições consta da Seção 4.3.4.
A Promotoria do Meio Ambiente no R.N. foi criada em 1996. No
início só havia um promotor; à época da entrevista, já eram oito os promotores
responsáveis por esta área.
Vale a pena relembrar a apresentação do PACTO, que já foi feita no
Capítulo 3. O PACTO é uma associação sem fins lucrativos e de direito
privado, cujo objetivo é o de envolver a população na construção do Rio
Grande do Norte, articulando parcerias e agindo como formador de opinião
dentro da comunidade; não se trata, pois, de uma instituição executora de
políticas. A meta principal desta entidade é promover o desenvolvimento do
Estado, com atuação plena da cidadania de modo que os participantes e a
população percebam as potencialidades do Estado.
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4.3.3. CONTRIBUIÇÕES

DOS ATORES SOCIAIS À IMPLEMENTAÇÃO DA

POLÍTICA

AMBIENTAL
Segundo a Gestora do IDEMA, a grande parte das propostas sai do
governo; por parte dos representantes da sociedade civil, o que há são
demandas, até porque o Estado ainda tem muitas falhas na execução da
Política Ambiental.
Em consulta a atas do CONEMA que datam de três de setembro de
1998 (ata da 1ª reunião) até o dia vinte e quatro de abril de 2001 (ata da 19ª
reunião), constata-se que a maior parte das colocações é feita pelo
Representante das ONG’s Ambientalistas – é sempre ele que instiga, que
cobra, que lembra de assuntos pendentes, como as seguintes solicitações:
discussão sobre a atividade de carcinicultura (cultura do camarão)
no Estado;
regulamentação do FEPEMA;
revisão sobre o Plano Diretor de Natal;
informações sobre o licenciamento da ponte Santos Reis –
Redinha/Natal;
discussão sobre a política florestal do Estado;
discussão sobre o orçamento do Meio Ambiente do Estado;
solicitação de que todos os licenciamentos do Estado passem
pelo CONEMA.
Em uma segunda posição, está o Representante das Associações
de Profissionais de Nível Superior, que também levanta alguns temas
pertinentes e importantes, como:
cobrança de que todos os licenciamentos ambientais passem pelo
CONEMA;
denúncia, inclusive com fotos, de que o rio Pitimbu, no seu
entorno, está sofrendo agressões, como desmatamentos e
loteamentos, e sugestão de que o governo crie um decreto
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delimitando uma área à margem do leito do rio, a fim de controlar
a ocupação e uso do solo;
preocupação quanto à preservação de mananciais de água
(Lagoa

de

Extremoz,

Lagoa

do

Jiqui

e

Rio

Pitimbu),

empreendimentos imobiliários e resíduos sólidos na Grande
Natal;
solicitação de que o IDEMA apresente os procedimentos de
fiscalização relativos à PETROBRÁS.
A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental
(ABES), na representação da Associação de Profissionais de Nível Superior,
também vem sendo consultada para a elaboração da política de resíduos
sólidos do Programa Nacional de Meio Ambiente (PNMA). Esta consulta, no
entanto, é feita muito mais em função do perfil profissional e técnico do
representante no CONEMA, que entende sobre resíduos sólidos do que em
função da representação da entidade em si.
O IDEMA coloca-se, em grande parte das vezes, em uma postura
defensiva, dando um retorno às demandas destes conselheiros.

“O Estado tem uma posição muito defensiva.
Como o IDEMA participa do CONEMA, então qualquer
problema ambiental que tenha, é com o IDEMA, então fica
aquela coisa nas reuniões – o IDEMA está sempre
respondendo” (Representantes da Associação dos
Profissionais de Nível Superior)

Em outros momentos, o IDEMA toma a iniciativa em apresentar
projetos e ações do Estado, como:
ações do IDEMA na área de educação ambiental – criação da
Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do R.N. e
realização do 1ºFórum de Educação Ambiental do R.N.;
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distribuição do manual com os procedimentos de licenciamento
ambiental aplicados pelo IDEMA;
zoneamento ecológico-econômico dos estuários do litoral norte do
Estado, a fim de orientar a atividade de criação naquela região;
prioridades ambientais do R.N. – Programa Nacional de Meio
Ambiente (PNMA);
ações ambientais previstas no Plano Plurianual (P.P.A.) para os
anos de 2000 a 2003.
Nas atas consultadas, não se verifica nenhum comentário ou
proposição dos representantes das Secretarias Estaduais, com exceção,
logicamente, do IDEMA. Os demais conselheiros, representantes da sociedade
civil, pouco se pronunciam.
Até outubro de 2002, só foram promulgadas 2 resoluções pelo
CONEMA:
• a Resolução 01/99 - que aprova o regimento interno do Conselho
Estadual do Meio Ambiente (CONEMA) - e que foi homologada
pelo Decreto nº15.117, de 29 de setembro de 2000.
• a Resolução 02/99 – que aprova o manual do licenciamento
ambiental do IDEMA – e que foi homologada pelo Decreto
nº16.171, de 05 de julho de 2002.
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4.3.4. DISCUSSÃO DA DIMENSÃO EM FOCO: ‘CAPACIDADE DE INFLUÊNCIA DOS ATORES
SOCIAIS NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL CONTIDA NO P.D.S./R.N.’

Esta seção tem por intuito, com base nos resultados expostos nas
seções precedentes, apresentar uma discussão sobre a dimensão ‘Capacidade
de influência dos atores sociais na implementação da Política Ambiental
contida no P.D.S./R.N.’ de modo a qualificá-la.
BACELAR et al. (s.d.), no capítulo em que apresentam as lições
sobre experiências recentes de planos de desenvolvimento sustentável no
Nordeste brasileiro, relatam que uma das principais dificuldades constatadas foi
a realização de amplo processo de envolvimento de múltiplos atores sociais. A
participação - abaixo do nível desejado - gerou um patrocínio restrito aos
planos e foi vista como uma das limitações destas experiências. O caso do
P.D.S./R.N. enquadra-se nesta avaliação, o que pôde ser detectado no relato
dos resultados e é corroborado pela avaliação crítica que segue.
Ao analisar a capacidade de influência dos atores sociais na
implementação da política ambiental, logo chama a atenção o entendimento
que o P.D.S./R.N. dá ao conceito de ‘ator social’, distinguindo o Estado
(instituições públicas

governamentais) dos demais atores (grupos

ou

segmentos da sociedade com posições e interesses diversificados).
Segundo esta visão, o Estado não tem, teoricamente, vontade
própria e serve, de fato, ao projeto dominante, construído, a cada momento,
pelos atores sociais em suas relações de poder na sociedade.
Ora, fica bastante nítido que esta abordagem simplifica uma
realidade que é complexa e multifacetada, pois o Estado - representado por
suas instituições e dirigentes – ao (i)- mobilizar recursos associados às suas
funções públicas (autoridade, informação, poder político e econômico), (ii)- ter
um projeto que oriente a sua ação, (iii)- ter uma organização estável e (iv)- ser
capaz de produzir fatos, não sendo um mero observador - participa igualmente
do jogo social, devendo, portanto, para um retrato mais fiel à realidade, ser
considerado um ator social como os demais.
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Além disto, esta abordagem não reconhece o relevante papel
exercido pelas burocracias públicas na implementação de planos e projetos,
ignorando a problematização da relação principal-agente: as políticas
implementadas

pelos

burocratas

não

são

necessariamente

aquelas

inicialmente definidas pelos políticos. Os burocratas têm razoável grau de
discricionariedade no desempenho de suas funções e podem ter interesses
próprios, diferentes daqueles dos cidadãos e dos políticos que representam.
Para uma melhor avaliação da capacidade de influência dos atores
sociais na implementação da política ambiental, há que se fazer uma referência
à participação social tanto na fase de formulação, como na fase de
implementação do P.D.S./R.N..
Na fase de formulação do Plano, os trabalhos concentraram-se
muito na capital, limitando-se às representações estaduais, as quais
dificilmente conseguem expressar os anseios de todo o Estado, privilegiando
aqueles municípios e grupos que são mais fortes. Não houve um empenho por
parte do governo em envolver toda a população, o que é agravado pelo fato de
o Plano não ter sido sequer discutido na Assembléia Legislativa.

“Falta ao Plano legitimidade, porque não se
ampliou a discussão e não se estimulou a participação
junto à população” (Representante da Assembléia
Legislativa do Estado)

Some-se a isto a separação, condizente com a concepção de ator
social adotada pelo P.D.S./R.N., entre atores (segmentos da sociedade norte
rio-grandense) e técnicos da administração pública nas instâncias de
participação, o que, certamente, diminuiu a intensidade e a riqueza das
discussões sobre os problemas e as potencialidades do Estado.
Na fase de implementação, a sociedade teve uma postura passiva –
ela não se organizou e não se mobilizou para cobrar a execução das ações
previstas no Plano, em outras palavras, o controle social não aconteceu.
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Esta constatação é coerente com a análise feita sobre o modelo de
gestão agregado proposto no P.D.S./R.N. – formal, rígido e centralizado, não
prevendo mecanismos que permitissem a participação dos atores sociais na
gestão e no controle do Plano.

“Ninguém cobrou, as coisas foram indo de
acordo com os ventos, o que aconteceu é fruto mais de
um grupo técnico que tem interesse em que a coisa
aconteça, a sociedade perdeu-se por inteiro nisso aí. A
sociedade ela até que se organizou para fazer o Plano,
mas ela não se organizou para implementar o Plano.”
(Gestor da COPLAC)

“A sociedade ficou numa posição passiva, ela
realmente não se organizou para fazer o seu controle e o
Estado também não tem interesse de entregar controle a
ninguém, se eu sou Governador eu não quero que
ninguém fica no meu pé o todo tempo dizendo o que eu
vou fazer ou não.” (Gestor da COPLAC)

No âmbito da Política Ambiental, a ausência de controle social é
potencializada em função da inexistência de canais formais para a participação
de representantes de órgãos locais. É bom lembrar que no que tange à
descentralização da gestão ambiental, prevista pelo Sistema Estadual de
Controle e Preservação do Meio Ambiente (SISNEMA), o modelo de gestão
setorial falha completamente.
Seria simplista, no entanto, atribuir os baixos níveis de participação
social somente ao fracasso da descentralização na gestão da Política
Ambiental. Outras prováveis causas que merecem destaque são:
a

desconfiança

e

o

descrédito

dos

atores

sociais

nas

oportunidades de participação, uma vez que os resultados
propostos nem sempre são bem definidos;
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insuficiência das informações detidas pelos atores sociais para
sistematizar suas propostas, fundamentar seu discurso e ampliar
sua capacidade de persuasão;
irrelevância do tema em pauta se confrontado com outras
demandas e interesses dos atores sociais envolvidos.
Este último item ganha especial peso se o assunto tratado é a
preservação do meio ambiente quando contraposta a outras prioridades
econômicas e de subsistência, sobretudo num Estado caracterizado por baixos
indicadores sociais, como é o caso do Rio Grande do Norte.
No que diz respeito à presença dos atores sociais nas instâncias
consultivas e decisórias responsáveis pela implementação da Política
Ambiental – primeiro aspecto a ser observado na qualificação da capacidade
de influência dos atores sociais na implementação desta política - o lócus de
observação, como já foi justificado, é o CONEMA.
Neste sentido, algumas observações devem ser feitas, a primeira
dela diz respeito à natureza da composição do CONEMA:
6 representantes do governo estadual no nível executivo: as
Secretarias Estaduais de: Planejamento e Finanças; Recursos
Hídricos; Turismo; Agricultura e Abastecimento; Saúde Pública e
o IDEMA;
1 representante do poder legislativo – Assembléia Legislativa do
Estado;
1 representante do governo federal no nível executivo – IBAMA;
5 representantes da sociedade civil organizada do Estado: FIERN;
OAB/RN; Associação dos Profissionais de Nível Superior;
Instituições

Educacionais

de

Nível

Superior

e

ONG

‘s

Ambientalistas.
Esta composição, a princípio, equilibrada, peca pela inexistência de
espaço formal para a participação de representantes de órgãos locais, os quais
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têm direito à palavra, porém, não ao voto. Esta situação é agravada pelo fato
de os Conselhos de Defesa Municipal do Meio Ambiente (CONDEMAS) não
terem sido criados, conforme previsto no modelo de gestão setorial.
Outras inconsistências dignas de atenção são as seguintes:
A Secretaria Estadual de Educação – entidade primordial para a
divulgação e conscientização sobre a importância das questões
ambientais – não possui assento no CONEMA.
A representação da FIERN é feita por uma técnica, que não tem
poder de decisão política - o seu papel é mais o de ouvir e levar
as questões e pendências para serem decididas na FIERN. (A
FIERN se fortaleceria e o CONEMA ganharia se esta
representação fosse feita por alguém com poder de decisão).
A OAB tem um assento próprio, enquanto todos os outros
profissionais de nível superior estão agregados em uma única
representação – a razão deste desequilíbrio não pôde ser
captada em nenhuma entrevista, tampouco pode ser justificada
por uma contribuição superior deste órgão às questões tratadas
no CONEMA. O representante da OAB, inclusive, admitiu
desconhecer o P.D.S./R.N..
A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental
– (ABES/R.N.)28– representante, à época das atas coletadas e
pelo segundo mandato consecutivo, da Associação dos
Profissionais de Nível Superior – não mantém uma articulação
coesa com as demais representações desta categoria; a única
exceção é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
(CREA) que se mostra mais interessado.

28

Trata-se de organização não-governamental de caráter nacional, que atua na área de saneamento básico
e ambiental no país.
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O titular das Instituições Educacionais de Nível Superior, à
época da coleta das atas, era da Universidade Federal do Rio
Grande

do

Norte

(UFRN),

que

também

representa

a

Universidade Estadual do R.N. e a Universidade Potiguar
(particular), com as quais faz rodízio no CONEMA. Segundo este
representante, que desconhece o P.D.S./R.N., não há nenhum
debate ou fórum prévio entre estas instituições, tampouco dentro
de cada uma delas para se levar uma pauta ao CONEMA.

“Representar instituições é muito complicado,
imagine se eu posso levar conhecimento da Universidade
como um todo para lá.” (Representante das Instituições
Educacionais de Nível Superior)

O

titular

das

Ambientalistas

Organizações
Potiguares

Não

representa

Governamentais
a

Federação

das

Entidades Ambientalistas do R.N., da qual se mostrou resistente
em passar muitas informações, só se sabe que tal Federação foi
formada no final de 2000 e que sua atuação ainda é bastante
incipiente.

Embora

tenha

participado

da

elaboração

do

P.D.S./R.N., o representante afirmou que nunca se apóia nele, e
que depois de pronto, nunca mais viu o Plano.

Na

análise

das

contribuições

dos

atores

sociais

à

implementação da Política Ambiental – segundo aspecto a ser examinado
na qualificação da capacidade de influência dos

atores

sociais na

implementação desta política – ressalta a exígua produção do CONEMA.
Durante quatro anos de atuação – de três de setembro de 1998 (ata da 1ª
reunião) até outubro de 2002 (último contato com a diretoria do IDEMA) – só
foram promulgadas duas resoluções, sendo a primeira delas de cunho
meramente burocrático: a aprovação do regimento interno do CONEMA.
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Outra consideração a ser feita quanto às contribuições dos atores
sociais à implementação da Política Ambiental é a de que o Estado,
representado pelo IDEMA, é o ator hegemônico, pois, apesar (i)- de sua
ineficiência, (ii)- de se pautar por uma agenda errática, emergencial e sem
priorizações, (iii)- de uma conduta mais preocupada com o respaldo de
financiamentos perante o governo federal e organismos internacionais e (iv)de uma postura, muitas vezes, reativa face a demandas de outros atores, o
IDEMA é aquele que mais apresenta projetos e propostas de ações, além de
ser o ator que mais recursos detém para implementá-las.
O fato de ser o ator hegemônico permite ao Estado, muitas vezes,
impor a sua própria agenda, que nem sempre é compatível com as premissas
da Política Ambiental, podendo até contrariá-las, como atestam os altos
investimentos em construção e ampliação da infra-estrutura hídrica e em
carcinicultura.
Os demais atores não são propositivos, eles não apresentam uma
política consistente nem para implementar, nem para se contrapor à do Estado.
Na cobrança de demandas, na lembrança de pendências e na
declaração de denúncias, destacam-se dois dos atores que têm assento no
CONEMA: o representante da Associação dos Profissionais de Nível Superior e
o das ONG’s Ambientalistas.
Chama a atenção a postura de outros dois atores sociais
considerados, os quais não têm representação no CONEMA - o Ministério
Público Estadual e o PACTO. Tal consideração pode ser constatada nas
evidências abaixo assinaladas:
(i)- Embora relativamente recente, a Promotoria tem atuado de
maneira bastante ativa nas questões que afetam o meio ambiente e com uma
postura crítica em relação ao próprio IDEMA.

“...estão me dando o maior trabalho, porque o
que tem mais é ação do Ministério Público aqui. Eles
estão dando um apoio assim, grande, mas também
complica, [...] tudo que é denúncia, eles pedem que o
IDEMA apure, que faça perícia, que responda a ela, então
essa é uma demanda a mais.” (Gestora do IDEMA)
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“Aliais o IDEMA, isso eu não tenho medo de
colocar, eu particularmente assumo, o IDEMA ele não
cumpre em nada o papel dele, ele muito mais colabora
para a degradação do meio ambiente. O Poder público é
o principal poluidor, principalmente o IDEMA, por que o
IDEMA não exige estudo prévio do impacto ambiental
para licenciar muitas atividades, ele licencia em locais que
não pode licenciar como, por exemplo, em atividades de
carcinicultura aqui em Natal, ele está licenciando na Zona
de Proteção Ambiental.” (Representante do Ministério
Público)

(ii)- O PACTO, por sua vez, foi o ator que se mostrou um pouco
mais atuante, pelo menos, no sentido de cobrar do Estado algumas das ações
previstas no Plano, o que pode ser comprovado nos discursos abaixo:

“Ao meu ver, o que tem hoje no Estado que
representa a participação de grupos é o PACTO...”
(Gestor da COPLAC)
“Olhe, quem cobrou algumas coisas do Plano
foi o PACTO. Eu fui lá umas duas ou três vezes fazer
palestras sobre o Plano, ele fez uma cobrança. Depois
ficou só nisso de apresentar não sei o que e tal, depois
nunca mais cobrou resultado, avaliação e tal. Então de
setor organizado da sociedade, o único que incomodou
um pouquinho foi o PACTO.” (Gestor da COPLAC)

Por outro lado, embora o PACTO tenha realizado seis reuniões para
apresentação e discussão do P.D.S./R.N. junto a representantes da SEPLAN,
no 1º semestre de 1998, desde lá, segundo a gestora entrevistada, a entidade
nunca foi consultada formalmente para a implementação do Plano, ainda que
tenha sido chamada a participar de algumas reuniões pertinentes ao tema de
meio ambiente, como a Agenda 21 estadual, por exemplo.
A própria gestora do PACTO reconhece que, muitas vezes, a
entidade não foi suficientemente agressiva e ativa na cobrança de resultados
do Plano, como deveria.
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Enfim, a despeito (i)- de uma representação social razoavelmente
equilibrada no CONEMA (apesar do fracasso da descentralização, de algumas
inconsistências na sua composição e da apatia de muitos atores); (ii)- de
cobranças e de denúncias regulares por parte de alguns atores e (iii)- da
proposição de algumas ações por parte do IDEMA, as colocações feitas nesta
seção sugerem que:
os atores sociais não têm um projeto claro e definido em relação à
gestão ambiental;
os atores sociais não conseguem articular os segmentos que
representam; muitos titulares do CONEMA acabam sendo
representantes de si próprios (vide, em especial, os casos da
FIERN, da Associação dos Profissionais de Nível Superior, das
Instituições Educacionais de Nível Superior e das ONG’s
Ambientalistas Potiguares);
o CONEMA - como lócus privilegiado da presença dos atores
sociais – não consegue dar direcionalidade e materialidade à
Política Ambiental: (i)- a agenda do Conselho caracteriza-se pela
pulverização dos temas tratados, dos quais muitos têm caráter
emergencial, sem guardar coerência com as prioridades do Plano
e (ii)- a produção de resoluções é quase nula.
As considerações acima permitem afirmar que inexiste uma
organicidade no projeto dos atores sociais - eles não dão consistência à sua
intervenção e não constróem capacidade de negociar, pactuar e de concertar
coalizões - o que resulta na sua frágil capacidade de influência na
implementação da Política Ambiental e indica a sua baixa capacidade de
articulação.
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4.4. CUMPRIMENTO

DAS AÇÕES PREVISTAS NOS

PROGRAMAS

QUE

COMPÕEM A POLÍTICA AMBIENTAL CONTIDA NO P.D.S./R.N.

Este subcapítulo mostra como a dimensão ‘Cumprimento das ações
previstas nos Programas que compõem a Política Ambiental contida no
P.D.S./R.N.’ exprime a variável dependente da hipótese – ‘a implementação
da Política Ambiental contida no P.D.S./R.N.’ O grau de cumprimento destas
ações será determinado a partir da contraposição entre as ações efetivamente
executadas nos Programas da Política Ambiental e aquelas definidas no Plano.
Na primeira Seção – 4.4.1., será feita uma exposição da Política
Ambiental: seus objetivos, diretrizes e os sete Programas em que ela se
desdobra.
A Seção 4.4.2. examinará, segundo o Quadro 2, o indicador em que
esta dimensão é expressa, ou seja, as ações executadas nos Programas da
Política Ambiental em relação àquelas definidas no Plano. Para tanto, serão
apresentados quadros detalhados dos Programas que compõem a Política
Ambiental – seus subprogramas, linhas de ação e respectivos status.
Na última Seção – 4.4.3., serão resgatados os resultados
apresentados na seção anterior com o intuito de discutir a dimensão focalizada
neste subcapítulo.
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4.4.1. APRESENTAÇÃO

DA

POLÍTICA AMBIENTAL –

OBJETIVO,

DIRETRIZES

E

PROGRAMAS QUE A COMPÕEM
A Política Ambiental, cuja denominação completa é: Política
Ambiental – Conservação e Uso dos Recursos Naturais, tem como objetivo
geral, segundo o P.D.S./R.N.:

“...promover
a
sustentabilidade
do
desenvolvimento do Rio Grande do Norte, assegurando a
capacidade de auto-reprodução e recuperação dos
ecossistemas, em consonância com o crescimento
econômico e o aumento das condições de vida da
população. (P.D.S./R.N., 1997, p.62)

Esta Política orienta-se, de acordo com o Plano, por um conjunto de
diretrizes, dentre as quais, destacam-se:
descentralização da gestão da Política Ambiental, envolvendo os
municípios;
participação da sociedade civil, por meio do estímulo à criação de
canais de participação popular;
fortalecimento dos órgãos responsáveis pela implementação da
política de controle e preservação do meio ambiente;
estímulo à elaboração de planos de gestão ambiental e de Planos
Diretores Municipais;
estabelecimento

de

mecanismos

que

obriguem

o

poluidor/predador a recuperar ou indenizar os danos causados.
Antes de apresentar os Programas em que a Política Ambiental se
desdobra, cabem duas observações:
O aspecto financeiro relacionado aos Programas – previsão de
recursos para investimento, quantia realmente orçada para os
próximos anos e montante aplicado – já foi discutido na Seção
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4.2.3.–‘Instrumentos

fiscais/financeiros

utilizados

vis-à-vis

àqueles definidos no Plano – nível setorial’.
No que tange à necessidade de articulação intersetorial entre o
IDEMA e demais Secretarias para a execução de algumas das
ações previstas nestes Programas, estas questões também já
foram

abordadas

na

Seção

4.2.7.–‘Grau

de

articulação

intersetorial das Secretarias estaduais e demais entidades
responsáveis pela implementação da Política Ambiental.’
A seguir, são apresentados os sete Programas que fazem parte da
Política Ambiental, seus respectivos objetivos e órgãos responsáveis:
(I)- Programa Estadual de Recursos Hídricos - Gestão Ambiental
Este programa, cujo responsável direto é a Secretaria Estadual de
Recursos Hídricos, tem por base o Plano Estadual de Recursos Hídricos
(elaborado no ano de 1995 com o apoio da consultoria ‘Hidroservice
Engenharia Ltda.) e:

“...objetiva, basicamente, fornecer todos os
elementos que possibilitem praticar uma política
consistente e eficiente de gestão dos recursos hídricos do
Estado.” (P.D.S./R.N., 1997, p.63)

(II)- Programa de Desenvolvimento Florestal – PDF
Este programa, cujos responsáveis diretos são o IDEMA e o IBAMA,
foi baseado no ‘Programa de Desenvolvimento Florestal para o Estado do Rio
Grande do Norte – Projeto PNUD / FAO/ BRA /87 /007, Natal – R.N., maio de
1994’. Seu objetivo geral “é o desenvolvimento integral e equilibrado do setor
florestal, em harmonia com os outros setores produtivos do Estado...”
(P.D.S./R.N., 1997, p.65)
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(III)- Programa Reserva da Biosfera da Mata Atlântica do Rio
Grande do Norte – RBMA/RN
Em 1993, a UNESCO declarou como parte da Reserva da Biosfera
da Mata Atlântica brasileira as porções de mata atlântica do Nordeste, inclusive
a Mata Atlântica e Ecossistemas Associados do Rio Grande do Norte.
Este programa, cujo responsável direto é o IDEMA, tem como
objetivo:

“...a implantação da Reserva da Biosfera da
Mata Atlântica no Estado, visando à proteção,
conservação, recuperação e uso racional desses
remanescentes.” (P.D.S./R.N., 1997, p.68)

O Comitê Estadual da RBMA, criado por decreto do Governador,
deve ser a instância de apoio e articulação junto aos órgãos dos governos
federal, estadual e municipais para a efetiva implantação desta Reserva.

(IV)- Programa de Monitoramento de Solos Agrícolas e
Conservação/Recuperação dos Solos Degradados
Este programa, cujo responsável direto é a Secretaria Estadual de
Agricultura, tem como objetivo:
“Monitorar os solos agrícolas do Estado [...], o
acompanhamento
da
implantação
de
projetos
agropecuários, [...] visa, ainda, à conservação desses
solos através de práticas conservacionistas e da
recuperação dos solos que se encontram degradados...”
(P.D.S./R.N., 1997, p.70)
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(V)- Programa de Preservação e Recuperação de Áreas de
Proteção Ambiental e de Riscos Ecológicos
Os objetivos deste programa, cujo responsável direto é o IDEMA:

“...se voltam para a proteção das Unidades de
Conservação do Estado [...]; monitoramento, manutenção
e recuperação dessas unidades de conservação e das
áreas de dunas, bordas de tabuleiro-falésias, matas
ciliares, encostas íngremes e áreas tombadas.”
(P.D.S./R.N., 1997, p.72)

(VI)- Programa de Criação de Sistema Municipal de Unidades de
Conservação – SMUC
Grande parte dos municípios do R.N., segundo a gestora da
Coordenadoria de Meio Ambiente (CMA)/ IDEMA, é carente de arborização
urbana e de áreas verdes; muitas áreas que poderiam ser conservadas como
pequenos bosques, por exemplo, não o são por pura falta de conhecimento e
de uma estrutura mínima das prefeituras.
Neste contexto, o Programa de Criação do SMUC, que é de
responsabilidade direta do IDEMA, pretende:

“...estimular e assessorar as prefeituras
municipais, na preservação e conservação de amostras
representativas de ecossistemas locais, de forma a
fomentar nessas áreas atividades de pesquisa científica,
interpretação e educação ambiental, lazer e turismo
ecológico.” (P.D.S./R.N., 1997, p.74)
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(VII)- Programa de Educação Ambiental do Estado do Rio
Grande do Norte
Este programa, que é de responsabilidade direta do IDEMA, com
apoio da Secretaria Estadual de Educação, objetiva:

“...implantar a educação ambiental formal e
informal no Estado [...], despertando a comunidade
escolar e a população em geral para uma consciência
crítica dos problemas ambientais, levando-os a uma
participação mais efetiva na busca da resolução dos
mesmos ...” (P.D.S./R.N., 1997, p.75)

Em julho de 2000, foi criada, por decreto do governador, uma
Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental – responsável pela
articulação, coordenação e gestão do Programa Estadual de Meio Ambiente do
R.N.. Os trabalhos desta Comissão têm privilegiado a capacitação de recursos
humanos, a produção de material didático e informativo e a comunicação e
mídia em educação ambiental.
Embora se previsse, quando da formulação do P.D.S./R.N., uma
instância gestora do Programa de Educação Ambiental, ainda não estava claro
que deveria se tratar de uma Comissão Interinstitucional – exigência feita
posteriormente a todos os Estados da Federação pelo Ministério do Meio
Ambiente.
Na mesma época em que a Comissão Interinstitucional foi
oficializada, o governo do Estado lançou um Programa de Educação Ambiental,
que se referenciou na Política Ambiental do P.D.S./R.N., sendo, inclusive mais
completo e tendo contado com uma participação popular mais expressiva do
que este.
Cada um dos Programas apresentados, por sua vez, desdobra-se
em subprogramas e linhas de ação, os quais serão apresentados na Seção
4.2.2.
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4.4.2. AÇÕES

EXECUTADAS NOS

PROGRAMAS

DA

POLÍTICA AMBIENTAL

VIS-À-VIS

ÀQUELAS DEFINIDAS NO PLANO

A fim de identificar quais foram as ações efetivamente executadas
na Política Ambiental, serão apresentados, a seguir, nos quadros mais
detalhados de seus sete Programas: subprogramas, linhas de ação e
respectivos status. (Quadros de nº16 a nº22).
Cada um destes Programas está classificado por um marcador que
pode variar entre ‘muito bom’, ‘satisfatório’ e ‘insatisfatório’. Estes
marcadores são atribuídos aos Programas em função do grau de cumprimento
de suas ações, diferenciando-se aquelas mais importantes – que causam maior
impacto – daquelas menos relevantes – cujos impactos não são muito
significativos.
Merecem a classificação de ‘muito bom’ aqueles programas cuja
grande parte das principais ações esteja sendo executada, relevando-se o fato
de, eventualmente, algumas ações de menor importância não estarem sendo
cumpridas.
O conceito ‘satisfatório’ é aplicado aos programas que têm pelo
menos algumas de suas principais ações sendo executadas, relevando-se
igualmente o fato de ações de menor importância não estarem sendo
efetuadas.
O conceito ‘insatisfatório’ cabe àqueles programas que não têm
nenhuma de suas principais ações colocada em prática, ainda que algumas
ações de menor importância estejam sendo operacionalizadas.
Uma análise mais criteriosa de cada Programa, inclusive com a
justificativa do respectivo marcador, será apresentada na Seção 4.4.3., a qual
discute a dimensão sob foco.
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Quadro 16: Programa Estadual de Recursos Hídricos - Gestão Ambiental
Subprograma

Linhas de Ação

Marcador: Satisfatório (Continua)
Status

Avaliação de forma global dos
impactos
decorrentes
da
implementação da infra-estrutura
hídrica

desenvolver projeto a fim de levantar A avaliação é feita, pois trata-se de
os impactos ambientais decorrentes da exigência da legislação ambiental.
implantação da infra-estrutura hídrica. Não há, porém, um projeto
específico e formal com esta
finalidade.

Monitoramento
e
Controle
da
Qualidade da água dos rios
perenizados
e
dos
principais
reservatórios públicos do Estado –
acima de 5 milhões m³ de água, em
nível de bacias hidrográficas.

levantamento sistemático da qualidade O levantamento da qualidade de
da água a ser consumida pela água é feito, porém, não de maneira
população;
sistemática.

Monitoramento dos poços nos
aqüíferos* costeiros para estudar o
comportamento da cunha salina.**

elaboração de cadastro de poços na
região costeira;
construção de piezômetros – poços de
observação;
nivelamento altimétrico dos poços e
piezômetros
–
levantamento
topográfico dos poços em relação ao
nível do mar para elaborar o mapa
piezométrico da área a ser estudada

O monitoramento dos poços não
está sendo feito, embora já se tenha
realizado um estudo sobre a cunha
salina.
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Subprograma

Linhas de Ação
análises físico-químicas para definir a
qualidade da água e o grau de
potabilidade***;
elaboração de perfis geofísicos
(método de eletroresistividade) para
delimitar a pluma salgada;
instalação de estações telemétricas
em
piezômetros
(linímetro
e
condutivismo) parra medir a vazão e a
condutividade da água;
elaboração de um método matemático
de simulação para permitir antever as
conseqüências das intervenções dos
sistemas água doce/água salgada;
simulação
do
comportamento
hidrodinâmico da cunha salina –
aplicação de modelo de simulação
para avaliar o comportamento da
cunha salina face às intervenções do
sistema água doce/água salgada.

Status
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Subprograma

Educação Ambiental e Divulgação
na área de Recursos Hídricos.

*Lençóis d’água
**Interface entre água doce e salgada
***Grau de pureza da água
Fonte: P.D.S./R.N.. Natal: IDEC/SEPLAN-R.N., 1997.
Nota: Quadro elaborado pela autora

Linhas de Ação
desenvolvimento de atividades junto
às
escolas
e
à
comunidade,
motivando-as a participarem do
processo de valorização e proteção
dos recursos hídricos;
incentivo à formação de associações
de usuários de água;
produção, montagem e catalogação de
documentários sobre preservação,
qualidade e uso da água para
utilização em campanhas educativas;
promoção de campanhas educativas,
cursos e monografias, cartazes e
fotografias, assim como visitas a
lugares considerados de interesse
ecológico pedagógico;
elaboração de um manual de
orientação aos líderes comunitários,
associações de usuários de água para
agirem como agentes multiplicadores
dos programas de capacitação de
recursos humanos, na área de
recursos hídricos.

Status

O Programa de Educação Ambiental
vem sendo realizado, inclusive com a
formação
de
associações
de
usuários, que é um modelo em nível
nacional. A produção de material
para campanhas educativas foi feita
por empresa contratada.
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Quadro 17: Programa de Desenvolvimento Florestal – PDF
Subprograma
Pesquisa Florestal
Responsável: IBAMA

Linhas de Ação
criação de um banco de dados;
manejo
florestal,
sivicultura*
sistemas agrosilvopastoris;
tecnologia da madeira;
biodiversidade.

Regularização da Produção, do
Processamento
e
da
Comercialização
de
produtos
florestais: lenha e carvão vegetal;
varas, mourões e estacas; produtos
não madeireiros; serraria, movelaria
e carpintaria.
Responsável: IBAMA

(Continua)

Status
O próprio IBAMA não dispõe de
e recursos para tocar estas atividades.
Parte da pesquisa florestal, no
entanto, deve ser viabilizada por
meio de um grupo que atua junto ao
Ministério do Meio Ambiente.
Os
levantamentos
estão
desatualizados. O monitoramento da
cobertura vegetal é incipiente, pois o
IBAMA não dispõe de equipamento
suficiente e de pessoal técnico
capacitado.

Levantamentos
Básicos:
monitoramento da cobertura vegetal;
consumo e fluxo de produtos
florestais; cobertura vegetal das
bacias hidrográficas.
Responsável: IBAMA
Manejo Florestal e Reflorestamento
Responsável: IBAMA

Marcador: Insatisfatório

manejo florestal da mata nativa;
reflorestamento;
agrosilvicultura.

Atividade realizada de
precária e insuficiente.

maneira

Esta regularização é feita de maneira
satisfatória, sobretudo em relação à
lenha e ao carvão vegetal, que são
os produtos mais presentes no
Estado.
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Linhas de Ação
Conservação e Preservação
Responsável: IDEMA

Extensão, Educação e Capacitação
(este subprograma é a base de todo
o PDF): produtores florestais;
técnicos; escolas de 1º e 2º graus e
universidades;
administradores
públicos, autoridades, políticos e
público em geral; processadores
industriais e artesanais.
Responsável: IDEMA; o IBAMA só dá
apoio logístico
Fiscalização e Legislação
Responsável: IDEMA

*Reflorestamento para fins comerciais
Fonte: P.D.S./R.N.. Natal: IDEC/SEPLAN-R.N., 1997.
Nota: Quadro elaborado pela autora

Subprograma
recuperação de áreas degradadas;
implantação
de
unidades
de
conservação já criadas;
criação e implantação de um Sistema
Estadual de Unidades de Conservação
– SEUC.

Status
O Ministério do Meio Ambiente
aprovou
um
projeto
para
a
recuperação de áreas degradadas.
Algumas unidades de conservação
foram implantadas.
O SEUC, que deve ser instituído por
lei, está em foro jurídico, após ter
sido discutido no IDEMA.
O
grupo
privilegiado
nas
capacitações é o de professores de
1º e 2º graus, na expectativa de que
eles se tornem multiplicadores. Os
demais públicos-alvo não têm sido
devidamente atingidos.

avaliação e regulamentação da Lei de
Política Florestal;
criação do Batalhão Florestal do Rio
Grande do Norte.

A Lei de Política Florestal ainda não
foi regulamentada e a fiscalização do
IDEMA
precisa
ser
bastante
aprimorada.
O Batalhão não foi criado, apenas
uma Companhia de polícia e de
proteção ambiental no Parque das
Dunas.
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Quadro 18: Programa Reserva da Biosfera da Mata Atlântica do Rio Grande do Norte – RBMA/RN
Marcador: Satisfatório
(Continua)

Subprograma

Linhas de Ação

Status

Implantação de um Sistema de
Gestão da RBMA/RN

elaboração de um Plano de Gestão da
RBMA-RN;
levantamento, análise e divulgação de
experiências concretas e positivas de
desenvolvimento sustentável, existentes na
área de domínio da mata Atlântica norte-riograndense.
conservação/recuperação de corredores
biológicos do zoneamento da RBMARN;
conservação de sítios geológicos,
geomorfológicos,
paleontológicos
e
arqueológicos na área de domínio da
Mata Atlântica.

O Comitê Estadual da RBMA – que
faz parte do Sistema de Gestão da
RBMA//RN – foi institucionalizado
por meio de Decreto.

Implantação
de
Projetos
de
Conservação e Recuperação em
três áreas-piloto da reserva: Mata
da Estrela; Parque Estadual Dunas
de Natal e Complexo Lagunar
Nísea Floresta

Pesquisa
Científica
em
remanescentes significativos da
Mata Atlântica e Ecossistemas
Associados (Manguezal, Tabuleiro*
e Brejos de Altitude)

realização de estudos relativos à
avaliação de estoques e dinâmica
populacional das principais espécies
(fauna e flora), de valor econômico e
ecológico
da
Mata
Atlântica
e
ecossistemas associados;

O Parque das Dunas de Natal é um
posto avançado, categoria superior à
da área-piloto.
A Mata da Estrela foi considerada
Reserva Particular do Patrimônio
Natural (RPPN).
O Complexo Lagunar está inserido
em uma área maior que é a Área de
Proteção Ambiental (APA) BonfimGuaraíras.
Estas pesquisas deveriam ser feitas
junto com a Universidade, o que vem
acontecendo apenas de maneira
precária, mais em função de alguns
acadêmicos do que de uma atitude
institucional.
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(Continuação)

Subprograma

Linhas de Ação

Status

inventariar e efetuar estudos relativos à
flora e à fauna, envolvendo aspectos de
sistemática e biogeografia;
conservação e ampliação da capacidade
populacional das áreas depauperadas.
Banco de Dados e Monitoramento

Educação Ambiental e Cidadania
nas áreas da Reserva da Mata
Atlântica
e
Ecossistemas
Associados

estabelecimento e manutenção de um
registro de dados referentes à
conservação da Mata Atlântica;
acompanhar as alterações da cobertura
vegetal remanescente, por meio do uso
do sensoriamento remoto.

O banco de dados em nível local é
bastante
incipiente.
Além
da
estrutura
precária
para
o
levantamento destes dados no
Estado, o Conselho Nacional de
Meio
Ambiente
(CONAMA)
centralizou a sistematização e
divulgação destas informações.
.
conscientização
e Algumas
destas
ações
foram
mobilização,
envolvimento
da
comunidade
na incorporadas ao Programa de
valorização da Reserva;
Educação Ambiental e vêm sendo
treinamento e capacitação de recursos desempenhadas
de
maneira
humanos para a gestão da RBMA-RN;
razoavelmente satisfatória.
divulgação da RBMA-RN;
ecoturismo na RBMA-RN, de forma
equilibrada e sustentável.
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(Conclusão)

Subprograma
Regularização Fundiária das áreas
relevantes da Reserva da Biosfera
da Mata Atlântica

Linhas de Ação
diagnóstico da situação fundiária dos
relevantes remanescentes da mata
Atlântica e ecossistemas associados da
Reserva, visando à sua legalização e
efetivo tombamento;
regularização fundiária da Mata da
Estrela;
implantação das zonas-núcleos da
RBMA-RN.

*Terreno pouco elevado de solo arenoso e vegetação rarefeita
Fonte: P.D.S./R.N.. Natal: IDEC/SEPLAN-R.N., 1997.
Nota: Quadro elaborado pela autora

Status
A regularização fundiária é questão
delicada,
pois
envolve
desapropriações
e
depende
essencialmente de vontade política.
Como conquista, pode-se citar a
transformação da Mata da Estrela
em RPPN.
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Quadro 19: Programa de Monitoramento de Solos Agrícolas e Conservação/Recuperação dos Solos Degradados
Marcador: Insatisfatório
Subprograma
Uso e conservação
agrícolas

Linhas de Ação
dos

solos

monitoramento dos solos agrícolas, a
fim de acompanhar o uso atual e
projetado dos solos;
acompanhar a implantação de projetos
agropecuários, de modo a influenciar
as instituições financeiras quanto à
necessidade de controle na utilização
dos recursos naturais;
inclusão da análise do impacto
ambiental nos projetos agropecuários
de maior porte.
difusão de tecnologias no que diz
respeito ao uso de práticas agrícolas
adequadas (mecanização, rotação
cultural etc) ao tipo de solo;
acompanhar
o
regime
de
aproveitamento dos solos de vazantes
de rios, várzeas de irrigação e, ainda,
de solos componentes das matas
ciliares da região semi-árida.

Status

(Continua)

Não há um programa específico para
o uso, o monitoramento e a
conservação dos solos agrícolas,
porém, as atividades desenvolvidas
na
agricultura
têm
como
preocupação básica a questão
ambiental.
O governo está buscando recursos
para o monitoramento ambiental do
Estado, onde se pretende incluir o
monitoramento dos solos.
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(Conclusão)

Subprograma
Conservação e Controle dos solos
degradados

Recuperação dos Solos degradados,
utilizando-se
de
tecnologias
apropriadas para cada caso

Fonte: P.D.S./R.N.. Natal: IDEC/SEPLAN-R.N., 1997.
Nota: Quadro elaborado pela autora

Linhas de Ação
aplicação de sistemas de conservação
adequados – uso de técnicas de
terraceamento, curvas de níveis e
“cordões protetores” com plantas
herbáceas, arbustivas e arbóreas - a
fim de eliminar/minimizar os agentes
causadores dos processos de erosão
mais freqüentes e com maiores riscos
de degradação;
qualificação de pessoal em práticas
conservacionistas;
intervenção de políticas, via programas
de
crédito
dos
organismos
internacionais
e
instituições
ambientais.

Status
A aplicação de sistemas de
conservação adequados é quase
inexistente.
É
feito
um
trabalho
de
conscientização
dos
produtores
quanto à importância da questão
ambiental.
As
práticas
conservacionistas, no entanto, ainda
não são difundidas.
Alguns
agentes
financeiros,
sobretudo, no caso da cajucultura e
da caprinocultura, estão participando
de debates sobre a questão
ambiental.

solos
salinizados:
técnicas
de Esta atividade
gessagem, plantas extratoras, manejo incipiente.
correto da água em irrigação;
solos de regiões semidesérticas:
implantação de projetos florestais;
solos de matas ciliares: utilização do
potencial de forrageiras nativas,
manejo adequado de plantas frutíferas.

ainda

é

muito
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Quadro 20: Programa de Preservação e Recuperação de Áreas de Proteção Ambiental e de Riscos Ecológicos
Marcador: Insatisfatório
Subprograma

Linhas de Ação

Status

(Continua)

Preservação e Recuperação de áreas
de riscos, reservas ecológicas e de
conservação ambiental

reforço e expansão da capacidade de
fiscalização dos órgãos ligados à
preservação das áreas de proteção
ecológica;
levantamento das áreas de proteção
ambiental a serem recuperadas e
daquelas sob risco ecológico;
implementação e manutenção de
projetos para recuperação de áreas de
proteção e riscos ecológicos;
avaliação das áreas potenciais para
criar e ou implantar Unidades de
Conservação.

As áreas de fragilidade
aquelas com potencial
conservadas
foram
poucas ações, porém,
papel’.

Educação
Ambiental
comunidade do entorno

desenvolver
junto
à
população
envolvida direta ou indiretamente com
as
Reservas
ecológicas
uma
consciência
crítica
quanto
ao
uso/importância e problemas dessas
áreas; estimulando-lhe o uso racional
dos recursos naturais;

Algumas
destas
ações
foram
incorporadas ao Programa de
Educação Ambiental e vêm sendo
desenvolvidas
de
maneira
razoavelmente satisfatória.

para

a

ambiental e
para serem
levantadas;
‘saíram do
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(Conclusão)

Subprograma
Monitoramento de áreas de proteção
ambiental e de riscos ecológicos

Implementação de um sistema de
informatização para as reservas
ecológicas do Estado protegidas por
legislações federal, estadual e
municipal
Fonte: P.D.S./R.N.. Natal: IDEC/SEPLAN-R.N., 1997.
Nota: Quadro elaborado pela autora

Linhas de Ação

Status

levantamento da situação atual das Este monitoramento vem sendo feito
áreas de proteção ambiental e de de maneira precária.
riscos ecológicos (diagnóstico);
acompanhamento do processo de
degradação ambiental e evolução dos
riscos ecológicos, na busca de
soluções adequadas à sua proteção.
Isto não aconteceu
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Quadro 21: Programa de Criação de Sistema Municipal de Unidades de Conservação – SMUC
Marcador: Insatisfatório
Subprograma
Definição de um Sistema Municipal
de
Unidades
de
Conservação
Municipal

Institucionalização
Municipal
de
Conservação

do
Sistema
Unidades
de

Linhas de Ação
identificação de áreas de relevante
interesse ecológico que justifiquem a
realização de um inventário preliminar
dos recursos naturais locais;
seleção das áreas estudadas para
efeito da criação de Unidades de
Conservação, observando critérios de
localização, dimensão, potencialidade
dos recursos naturais e situação
fundiária;
elaboração de planos de manejo para
as áreas selecionadas, visando a dotálas de instrumentos de ordenamento
de uso e ocupação do solo, definindo
programas específicos de preservação
e conservação.
criação, através de lei, do Sistema
Municipal
de
Unidades
de
Conservação – SMUC;
criação, através de decreto, de
Unidades de Conservação em áreas
previamente selecionadas, que se
constituam
em
ecossistemas
prioritários para conservação.

Fonte: P.D.S./R.N.. Natal: IDEC/SEPLAN-R.N., 1997. Nota: Quadro elaborado pela autora

Status
Já foi feito um levantamento prévio
das
áreas
estratégicas
para
conservação no Estado, envolvendo
vários municípios.

O
SMUC
ainda
não
foi
institucionalizado, até porque ele
depende da promulgação do SEUC,
que ainda está em fase de
negociação.
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Quadro 22: Programa de Educação Ambiental do Estado do Rio Grande do Norte
Subprograma

Linhas de Ação

Marcador: Satisfatório
Status

(Continua)

Democratização da Educação básica
permitindo
acesso
a
novos
conhecimentos e nova postura com
relação ao meio ambiente

integração entre órgãos, visando ao
esforço conjunto de adequação da
educação
às
exigências
do
desenvolvimento;
implementação de ações de educação
ambiental para os vários setores da
sociedade, de forma a criar atitudes
favoráveis à proteção ambiental;
disseminação
de
informações
educativas sobre o meio ambiente;
fortalecimento de uma consciência
crítica sobre a problemática ambiental
do Estado.

A disseminação de informações
educativas sobre o meio ambiente,
bem como, a implementação de
algumas
ações
de
educação
ambiental vêm acontecendo.

Educação Ambiental

de
implantar
um
Sistema
planejamento, acompanhamento e
avaliação de todas as atividades do
programa;
elaborar
material
didático
para
subsidiar as atividades de educação
ambiental nas escolas oficiais do R.N.;
formação e capacitação de recursos
humanos para viabilizar e implementar
políticas e ações de educação
ambiental, no âmbito do governo e da

As ações de planejamento, produção
de material didático, capacitação de
recursos humanos e comunicação /
mídia em educação ambiental vêm
sendo realizadas sob a coordenação
da Comissão Interinstitucional de
Educação Ambiental.
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(Conclusão)

Subprograma

Linhas de Ação
sociedade;
implantar um Sistema de Informação,
Comunicação e Mídia em Educação
Ambiental, visando a subsidiar e
divulgar o programa;
promoção de campanhas e eventos,
visando a despertar a população para
ações de proteção da qualidade
ambiental;
implantação de oficinas pedagógicas
para trabalhar a educação,
realização de ações educativas,
visando à participação da sociedade
na
efetiva
implantação
do
desenvolvimento sustentável.

Fonte: P.D.S./R.N.. Natal: IDEC/SEPLAN-R.N., 1997.
Nota: Quadro elaborado pela autora

Status
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4.4.3. DISCUSSÃO

DA DIMENSÃO EM FOCO:

‘CUMPRIMENTO

DAS AÇÕES PREVISTAS

NOS PROGRAMAS QUE COMPÕEM A POLÍTICA AMBIENTAL CONTIDA NO P.D.S./R.N.’

Esta seção objetiva, com base nos resultados mostrados na seção
anterior, apresentar uma discussão sobre a dimensão ‘Cumprimento das ações
previstas nos Programas que compõem a Política Ambiental contida no
P.D.S./R.N.’, a fim de qualificá-la.
Antes de partir para a avaliação do grau de cumprimento destas
ações, é preciso fazer três considerações:
a presente discussão não pretende fazer uma avaliação técnica
da pertinência das ações contidas nos Programas da Política
Ambiental, mas sim, uma análise do seu grau de implementação;
a dificuldade de estimar a consecução de muitas das ações
previstas no Plano, pois o seu horizonte de atuação vai até 2010;
a

dificuldade

de

definir

precisamente

aquilo

que

já

foi

implementado, aquilo que está sendo implementado e aquilo que
ainda não saiu do papel - algumas ações são executadas apenas
parcialmente; outras não são executadas dentro dos programas
onde haviam sido previstas, mas sim, em outros programas
paralelos ou mais abrangentes.
Outro aspecto a ser observado é o de que as diretrizes que,
segundo o P.D.S./R.N., devem orientar a Política Ambiental não estão sendo
atendidas, o que pode comprometer o sucesso desta política.
Segue abaixo uma justificativa para tais diretrizes não estarem
sendo cumpridas:
Diretriz:

‘Descentralização

da

gestão

da

Política

Ambiental,

envolvendo os municípios.’’
O modelo de gestão ambiental falha completamente no que diz
respeito à descentralização desta política, o que pode ser comprovado pelo
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fato de os Conselhos de Defesa Municipal do Meio Ambiente, bem como as
Curadorias Municipais do Meio Ambiente não terem sido criados.
Diretriz: ‘Participação da sociedade civil, por meio do estímulo à
criação de canais de participação popular.’’
Como afirmado acima, o modelo de gestão ambiental não cria
canais que estimulem a participação popular, contribuindo, desta forma, para a
ausência de controle social do Plano.
Diretriz:

‘Fortalecimento

dos

órgãos

responsáveis

pela

implementação da política de controle e preservação do meio ambiente.’’
O IDEMA – coordenador e executor da política ambiental no R.N. –
está com a sua estrutura fragilizada: não há pessoal e equipamento suficientes
para dar conta de toda a demanda do Estado. Além disto, o fato de não cumprir
devidamente uma função tão primordial à preservação do meio ambiente – que
é a fiscalização – faz com que o IDEMA fique desacreditado perante a
sociedade civil organizada.
Para completar, o grau de articulação entre o IDEMA e demais
entidades responsáveis pela implementação da Política Ambiental (IBAMA,
Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Estadual de Turismo, entre
outras) ainda é bastante precário e incipiente, fruto mais de iniciativas pessoais
do que de uma postura institucional.
Diretriz: ‘Estímulo à elaboração de planos de gestão ambiental e de
Planos Diretores Municipais.’’
O único plano de gestão ambiental criado foi o do litoral oriental do
Estado. Não há Planos Diretores Municipais, o que denota falta de capacidade
técnica.
Diretriz:

‘Estabelecimento

de

mecanismos

que

obriguem

o

poluidor/predador a recuperar ou indenizar os danos causados.’
Não existe nenhum instrumento que obrigue a recuperação ou a
indenização de danos causados ao meio ambiente. Aliás, à época da pesquisa
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de campo, o cadastro técnico estadual de atividades potencialmente poluidoras
e utilizadoras de recursos ambientais ainda estava em fase de conclusão.
A seguir, será feita uma apreciação do cumprimento das ações
previstas nos Programas que compõem a Política Ambiental:
Dos sete Programas da Política Ambiental, nenhum é julgado ‘muito
bom’, quatro são classificados como ‘insatisfatórios’ e somente três são tidos
como ‘satisfatórios’.
Entre os Programas considerados ‘satisfatórios’, ganha destaque o
Programa de Educação Ambiental; o que pode ser atribuído, sobretudo, a
três fatores:
a inter-relação deste Programa com os demais da Política
Ambiental, uma vez que são todos permeados pelo tema da
educação ambiental;
perfil

da Subcoordenadora

de

Planejamento

e

Educação

Ambiental – apaixonada pelo tema e abnegada pelo seu trabalho;
o

fato

de

o

Ministério

do

Meio

Ambiente

ter

exigido,

posteriormente à divulgação do Plano, a formação de Comissões
Interinstitucionais de Educação Ambiental em todos os Estados
da Federação.
Este terceiro fator – a exigência da Comissão - ao promover um
processo de interdisciplinaridade, favorece, inclusive, a articulação intersetorial
na implementação do Programa de Educação Ambiental, característica em
que este Programa se diferencia em relação aos demais.
Sob a coordenação da Comissão Interinstitucional de Educação
Ambiental, o planejamento, a produção de material didático, a capacitação de
recursos humanos e o desenvolvimento de mídia em educação ambiental vêm
acontecendo razoavelmente de acordo com o esperado. Além disto, a
disseminação das ações educativas conta com o apoio da capilaridade da rede
escolar.
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Não obstante estes aspectos positivos, uma crítica que pode ser
feita à concepção da educação ambiental no P.D.S./R.N. refere-se à sua
pulverização, pois, além deste Programa específico de Educação Ambiental, os
demais Programas da Política Ambiental contemplam subprogramas setoriais
de educação ambiental: recursos hídricos, reservas florestais, biosfera da mata
atlântica e áreas de proteção ambiental.
Esta dispersão das ações dirigidas à educação ambiental tende a
um desperdício de recursos e energia. O que acaba acontecendo, muitas
vezes, é que, de fato, parte destas ações setoriais é encampada pelo
Programa de Educação Ambiental, o que, na prática e em última instância,
pode até fortalecer este Programa.
Outro Programa considerado satisfatório é o da Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica do Rio Grande do Norte – RBMA/RN. Suas
principais conquistas são:
a institucionalização do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera
da Mata Atlântica – instância de apoio e articulação junto aos
órgãos do governo federal, estadual e municipais - para a efetiva
implantação desta Reserva;
implantação de projetos de conservação e recuperação em áreaspiloto da reserva: Parque das Dunas de Natal, Mata da Estrela e
Complexo Lagunar.
A maior fragilidade deste Programa é a regularização fundiária de
áreas

relevantes

da

RBMA,

uma

vez

que

esta

questão

envolve

desapropriações e depende de vontade política. Outros problemas dizem
respeito à precariedade da pesquisa científica e à incipiência de um banco de
dados e do conseqüente monitoramento de áreas de conservação da Mata
Atlântica.
A despeito de a avaliação da suscetibilidade de poluição dos
aqüíferos aluviais a agrotóxicos e fertilizantes e de o levantamento da
qualidade de água não serem feitos sistematicamente, o Programa de Gestão
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Ambiental de Recursos Hídricos também é considerado satisfatório em
função do bom desempenho da educação ambiental na área de recursos
hídricos e sobretudo pela formação de associações de usuários de água em
nível de bacia hidrográfica – modelo organizativo exigido em nível nacional.
Embora a ampliação e a otimização da infra-estrutura hídrica seja
nitidamente privilegiada em detrimento do Programa de Gestão Ambiental
dos Recursos Hídricos, este Programa, quando comparado aos demais da
Política Ambiental, desfruta de uma posição favorável. Tal situação pode ser
constatada pela análise do Plano Plurianual de Investimentos do Estado – 2000
a 2003 (P.P.A.).
o os recursos previstos para as ações da gestão ambiental dos
recursos hídricos somam sozinhas R$10.390.000,00;
o enquanto os valores preconizados para as demais ações da
Política

Ambiental

(desenvolvimento

sustentável

da

zona

costeira; preservação e recuperação de áreas de proteção
ambiental e de riscos ecológicos; conservação da biodiversidade
e educação ambiental) totalizam R$11.323.000,00,
o por outro lado, as ações direcionadas à otimização da infraestrutura hídrica devem consumir R$310.035.000,00.
Entre os Programas que merecem o conceito de insatisfatório, o de
Desenvolvimento Florestal (PDF) é considerado o mais prejudicado, o que
pode ser verificado pelas colocações abaixo.
O desempenho de todos os subprogramas do PDF está bastante
aquém de um mínimo esperado: a pesquisa florestal não é realizada por falta
de

recursos;

os

levantamentos

básicos

da

cobertura

vegetal

estão

desatualizados; a fiscalização, o manejo florestal e o reflorestamento são
precários e insuficientes; o Sistema Estadual de Unidades de Conservação
(SEUC) – essencial para a atividade de conservação e preservação – não foi
criado.
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No que tange ao grau de articulação intersetorial entre as entidades
responsáveis pela implementação da Política Ambiental, o Programa de
Desenvolvimento Florestal foi o que enfrentou maiores obstáculos, sobretudo
devido à relação conflituosa entre o IDEMA e o IBAMA – responsáveis pela
implementação deste Programa.
Outros dois fatores concorrem para o desfavorecimento do PDF: (i)a não regulamentação e implantação da Lei Estadual de Política Florestal –
instrumento legal previsto pelo Plano para a implementação deste Programa e
(ii)- a extinção da Subcoordenadoria Florestal, na reestruturação do IDEMA
(regulamentada pelo Decreto nº14.338, de 25 de fevereiro de 1999) e a
conseqüente passagem do PDF para a Subcoordenadoria de Planejamento e
Educação Ambiental (que já tem um leque abrangente de atribuições) que
fizeram com que as ações deste Programa tivessem um recuo.
Por fim, uma consideração que pode ser feita ao PDF, é que a
Política Ambiental no R.N. trata a questão florestal separadamente da
agricultura, o que para o consultor do Ministério do Meio Ambiente
entrevistado, é uma distorção, pois a floresta, no Nordeste brasileiro, está
intrinsecamente ligada à agricultura.

“...no R.N., a coisa é tratada separadamente, a
agricultura não conhece a floresta e o pessoal da floresta
não conhece a agricultura, então a coisa fica
completamente quebrada.” (Consultor do Ministério do
Meio Ambiente)

A seguir, são avaliados os outros três Programas também
considerados insatisfatórios:
Quanto ao Programa de Criação de Sistema Municipal de
Unidades de Conservação

– SMUC,

este

Sistema

ainda não

institucionalizado. Apenas alguns levantamentos preliminares foram feitos.

foi
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O fato de o SMUC não ter sido institucionalizado não surpreende,
pois este programa insere-se na ótica de descentralização da gestão
ambiental, e como já foi observado, o modelo de gestão ambiental falha
completamente quanto à descentralização desta política. Além disto, e ainda
guardando coerência com o princípio da descentralização, este Programa tem
como pré-requisito a criação de um Sistema Estadual de Unidades de
Conservação (SEUC), o qual ainda não foi instituído pelo governo estadual.
Sob uma perspectiva de sistema integrado, o SEUC, por sua vez,
depende do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), este sim,
já aprovado e institucionalizado, em nível nacional, desde julho de 2000.
No que diz respeito ao Programa de Monitoramento de Solos
Agrícolas e Conservação/Recuperação dos Solos Degradados, nenhuma
de suas principais ações foi efetivada: não existe um programa específico para
o uso, o monitoramento e a conservação dos solos agrícolas; a aplicação de
práticas conservacionistas e a utilização de tecnologias inovadoras para a
recuperação de solos degradados são quase inexistentes.
A

recuperação

dos

solos

degradados

(salinizados,

regiões

semidesérticas e matas ciliares) é, em especial, prejudicada pela não
regulamentação da Lei de Política Florestal e pelo fracasso do Programa de
Desenvolvimento Florestal – PDF, dos quais ela depende.
Enfim, a despeito da (i)- regulamentação dos Parques Estaduais do
R.N. e (ii)- do tombamento de áreas representativas do ponto de vista
ambiental (instrumentos institucionais definidos no âmbito da Política Ambiental
e que se aplicam a este Programa), o Programa de Preservação e
Recuperação de Áreas de Proteção Ambiental e de Riscos Ecológicos é
considerado insatisfatório, pois está longe de atingir o proposto nos seus
subprogramas: a proteção das Unidades de Conservação, bem como o
monitoramento, a preservação e a recuperação de áreas de proteção ambiental
e de riscos ecológicos vêm sendo executados de maneira muito precária.
Em que pesem (i)- os marcadores ‘satisfatórios’ obtidos em três de
seus sete Programas e (ii)- o fato de o período avaliado compreender desde a
promulgação do Plano (1997) até o término da pesquisa de campo (junho de
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2001) face à vigência integral do Plano (que vai até 2010), o cumprimento das
ações previstas na Política Ambiental deixa a desejar, constatação que
aponta para a insuficiência da implementação desta Política.
Além dos Programas considerados ‘insatisfatórios’, os quais deixam
as seguintes áreas essenciais desassistidas:
regulamentação da Lei de Política Florestal,
implantação e descentralização de um Sistema de Unidades de
Conservação,
uso e conservação de solos agrícolas,
recuperação de solos degradados,
e preservação de áreas de proteção ambiental e de riscos
ecológicos;
Os Programas julgados ‘satisfatórios’ também deixam importantes
lacunas:
pulverização e falta de otimização de algumas das ações de
educação ambiental;
regularização fundiária,
monitoramento e conservação de relevantes áreas da reserva da
mata atlântica,
e monitoramento e controle da qualidade da água dos principais
reservatórios públicos do Estado e de sua suscetibilidade à
poluição causada por fertilizantes e agrotóxicos.
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Capítulo 5. Conclusão
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5. CONCLUSÃO
O objetivo desta tese foi o de identificar e analisar os fatores que
dificultam o processo de implementação de uma das Políticas e Programas
prioritários contidos no Plano de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande
do Norte (P.D.S./R.N.29) - “Política Ambiental - Conservação e Uso dos
Recursos Naturais”
E como objetivos específicos, pretendeu-se:
Identificar o grau de efetividade dos modelos de gestão – o
agregado e o setorial - definidos no Plano.
Identificar a capacidade de governo para a implementação da
Política Ambiental.
Identificar o grau de influência dos atores sociais para a
implementação da Política Ambiental.
Identificar o efetivo cumprimento das atribuições estaduais
previstas no Plano para os Programas que compõem a
Política Ambiental.
Identificar os vetores favoráveis à implementação desta
política.
No intuito de tentar responder a estes objetivos, foi formulada a
seguinte hipótese: ‘A ineficiência do Estado aliada à baixa capacidade de
articulação dos atores sociais dificultam a implementação da Política
Ambiental contida no P.D.S./R.N..’
Para dar forma a esta hipótese foi construído um modelo composto
por quatro dimensões: efetividade dos modelos de gestão –agregado e
setorial; capacidade de governo para a implementação da Política Ambiental;
grau de influência dos atores sociais na implementação da Política
Ambiental e por fim, cumprimento das ações previstas nos sete Programas
que compõem a Política Ambiental.

29

Na tese, o P.D.S./R.N. é muitas vezes denominado simplesmente de ‘Plano’.
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Os meios utilizados para checar a hipótese da tese – a qual se
configura como um estudo de caso – foram a pesquisa bibliográfica, a
investigação documental e a pesquisa de campo. Esta última foi feita por meio
de entrevistas semi-estruturadas com gestores de programas/projetos, equipes
técnicas e representantes de grupos de interesse. Em função da natureza do
problema investigado, a abordagem escolhida para o tratamento dos dados
colhidos foi a qualitativa.
A avaliação do material coletado possibilitou qualificar os indicadores
e respectivas dimensões da hipótese – conteúdo do Capítulo 4- ‘Resultados e
Discussão’.
A

análise

integrada

dos

resultados

parciais

e

respectivas

discussões, por sua vez, permitirá corroborar ou não a hipótese proposta no
presente trabalho, conforme raciocínio e argumentos a seguir dispostos.
(I)- Efetividade dos modelos de gestão – agregado e setorial
No que diz respeito ao modelo de gestão agregado, o primeiro
ponto que chama a atenção é a parca legitimidade que o mesmo obteve junto
às instâncias superiores de decisão. O modelo proposto pelo P.D.S./R.N.
mostrou-se extremamente burocratizado – formal, rígido e pesado, com uma
estrutura hierárquica vertical e centralizada, caracterizando uma típica
abordagem top-down na implementação de políticas públicas.
Objetivando tornar o processo democrático e participativo, foram
previstas inúmeras instâncias de descentralização do Plano. Na prática, porém,
o número excessivo de Conselhos e Colegiados e a inabilidade do Estado em
institucionalizá-los inviabilizaram a operacionalização do Plano. A realidade
verificada sugere que todas estas estruturas foram propostas mais como
retórica do que para funcionar para valer. Ainda que estas instâncias fossem
efetivamente criadas, há que se questionar, contudo, a sua eficácia, uma vez
que se trata de modelo fortemente centralizado, não permitindo agilidade para
a tomada de decisões e para a concretização das ações.
Outro aspecto que merece destaque é a inexistência de mecanismos
que permitam a participação dos atores sociais na gestão e no controle do
P.D.S./R.N. e que obriguem o Estado a prestar contas e a assumir
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responsabilidades perante os cidadãos sobre o desempenho do Plano. Em
outras palavras, o modelo de gestão definido para o nível agregado não
prevê instrumentos

que garantam o controle social do Plano e a

responsabilização ou accountability do Estado.
No que se refere ao modelo de gestão setorial da Política
Ambiental, o foco da discussão centrou-se no Conselho Estadual de Meio
Ambiente (CONEMA) – órgão superior do Sistema Estadual de Controle e
Preservação do Meio Ambiente (SISNEMA) e no Instituto de Desenvolvimento
Econômico e Meio Ambiente (IDEMA) – órgão coordenador e executor da
Política Ambiental.
A análise dos resultados evidencia que o CONEMA não cumpre a
sua atribuição, que é a de servir como campo de negociação para deliberar
sobre a política ambiental e as grandes diretrizes do desenvolvimento
sustentável do Estado, assumindo simplesmente um papel burocrático-formal.
Além disso, a leitura das atas e os discursos dos conselheiros mostram que as
questões colocadas na pauta do CONEMA têm, na maioria das vezes, caráter
emergencial, sem planejamento ou priorização. Não há continuidade dos temas
tratados em sua agenda, a qual se caracteriza por uma trajetória errática. De
todas estas colocações, pode-se inferir que a política ambiental e de
preservação dos recursos naturais não é tema prioritário na formação da
agenda do Estado.
Quanto ao IDEMA, embora o órgão venha cumprindo o seu papel de
coordenador e executor da Política Ambiental, o faz de maneira ineficaz, o que
pode ser atestado pelo insuficiente grau de cumprimento das ações previstas
nos sete Programas que compõem esta política.
Ainda com relação ao IDEMA, não se pode deixar de fazer uma
observação quanto à sua estrutura organizacional: o fato de as questões
relativas

ao meio

ambiente

estarem

restritas

a uma

Coordenadoria

(Coordenadoria de Meio Ambiente – CMA) que tem o mesmo status que a
Coordenadoria de Estudos Socioeconômicos, denotando, no mínimo, que as
questões ambientais não são privilegiadas.
O fracasso da descentralização da gestão ambiental, prevista pelo
SISNEMA, além de ser mais um indício da inoperância do modelo de gestão
setorial (nem os Conselhos de Defesa Municipal do Meio Ambiente, tampouco
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as Curadorias do Meio Ambiente foram criados nos municípios), também
reflete, dentro do já citado espaço que a política ambiental ocupa na agenda do
Estado, a dificuldade de se alocar recursos neste processo.
Por fim, o fato de não cumprir devidamente uma função tão
primordial para a preservação do meio ambiente – que é a fiscalização - faz
com que a imagem do IDEMA fique bem desgastada perante grupos da
sociedade civil organizada. Mais do que isto, o IDEMA, em alguns casos, é até
acusado de ser conivente com a degradação ambiental.
Pelo relatado, pode-se claramente deduzir que os modelos de
gestão, tanto o agregado como o setorial, não foram bem-sucedidos, fato que
concorre para a ineficiência do Estado.
(II)- Capacidade de Governo
O exame da dimensão ‘capacidade de governo’ é feito por meio da
caracterização dos sete indicadores que a compõem, segundo exposição
abaixo.
Quanto aos instrumentos financeiros e fiscais, a análise de sua real
utilização, tanto no nível agregado, como no nível setorial, ficou inviabilizada
pelo fato de os recursos entrarem no Estado em uma conta única, sendo,
portanto, difícil identificar a sua origem, e mesmo que fosse possível identificála, não haveria como discriminar o quanto foi investido em cada uma das ações
do Plano.
Existem, contudo, fortes indícios de que muito pouco daquilo que foi
preconizado no P.D.S./R.N. para tais instrumentos tenha sido efetivamente
concretizado: (i)- imprecisão na estimativa dos recursos, cujo período de
vigência é, em muitos casos, indefinido; (ii)- desatualização dos valores
monetários (estimados em dólar, supondo paridade com o real) e (iii)- a
premissa irreal e super otimista em que os investimentos foram calculados
(crescimento de 8% do PIB estadual, previsto pelos formuladores do Plano no
desenho do cenário desejado, face a taxas reais em torno de 3% nos últimos
anos)
No que diz respeito aos recursos fiscais/financeiros no nível setorial,
as evidências inferidas de uma análise do Plano Plurianual de Investimentos do
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Estado (P.P.A.) – 2000-2003 indicam claramente que as ações voltadas à
preservação do meio ambiente (desenvolvimento sustentável da zona costeira;
preservação e recuperação de áreas de proteção ambiental e de riscos
ecológicos; conservação da biodiversidade; educação ambiental e gestão
ambiental dos recursos hídricos) são preteridas em relação à construção, à
ampliação e à recuperação de adutoras, canais, barragens, açudes, poços e
projetos de irrigação. A comparação dos valores destinados no P.P.A. à
ampliação e otimização da infra-estrutura hídrica em relação às verbas
direcionadas às ações da Política Ambiental – que é da ordem de 14 para 1 comprova este fato.30
Tal constatação aliada a indícios depreendidos da verificação do
status de outros mecanismos de natureza financeira e fiscal previstos para a
política ambiental revelam que estes instrumentos foram pouquíssimo
utilizados. O Fundo Estadual de Preservação do Meio Ambiente (FEPEMA) não
foi regulamentado; inexiste uma política de incentivos fiscais para a
conservação do meio ambiente e vários dos financiamentos previstos não se
concretizaram.
As colocações acima mencionadas para ambos os níveis –
agregado e setorial –não devem levar, contudo, à conclusão simplista de que o
Estado é incompetente na mobilização e na utilização de instrumentos
fiscais/financeiros. Há que se investigar se o posicionamento do Estado, além
de sua inépcia, também não decorre de uma preferência política.
O direcionamento dos recursos existentes não é guiado pela
previsão de planos e programas, mas sim, pelos critérios de priorização que o
governo do Estado confere a certas atividades, algumas das quais, inclusive,
são predadoras do meio ambiente.
Consulta ao documento ‘Mensagem Governamental – 2002’ dá
claros sinais das atividades privilegiadas: construção e ampliação da infraestrutura hídrica e a carcinicultura (cultura do camarão).
Segundo este documento, que usa como fonte os dados da
SEPLAN/R.N., os investimentos em infra-estrutura hídrica acumulados de 1995
a 2001 foram de R$504,6 milhões. Para se ter um grau de comparação, os

30

Informações mais precisas sobre estes números podem ser obtidas na Seção 4.2.3..
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investimentos em outros três Programas - o do leite, o de combate à pobreza
rural e o de habitação popular - ficaram, no mesmo período considerado, em
R$283,2 milhões. Não é por acaso que o último governador do Estado (1994 –
2002) seja conhecido como o ‘Governador das Águas.’
Ainda que se reconheça a importância de se levar água de
qualidade a uma população carente, esta ação por si só não é suficiente para
garantir uma melhoria da qualidade de vida, se não for acompanhada de uma
efetiva política de uso e conservação dos solos agrícolas, sobretudo num
Estado como o Rio Grande do Norte, que tem cerca de 82% de sua área total
inserida no Polígono das Secas. Ora, pela avaliação da presente tese o
Programa

de

Monitoramento

de

Solos

Agrícolas

e

Conservação/Recuperação dos Solos Degradados – um dos programas da
Política Ambiental – foi considerado insatisfatório: não existe um programa
específico para o uso, o monitoramento e a conservação dos solos agrícolas; a
aplicação de práticas conservacionistas e a utilização de tecnologias
inovadoras para a recuperação de solos degradados são quase inexistentes.
Um aspecto a ser observado na ampliação e otimização da infraestrutura hídrica diz respeito ao levantamento de seus impactos ambientais.
Segundo avaliação do Programa de Gestão Ambiental dos Recursos
Hídricos – mais um dos programas da Política Ambiental – inexiste um projeto
específico e formal com esta finalidade. Além disso, o controle da qualidade da
água dos principais reservatórios públicos do Estado, bem como, o
monitoramento dos poços nos aqüíferos costeiros não estão sendo feitos
sistematicamente.
Por fim, há que se considerar outro fator que coloca em xeque a
sustentabilidade desta política de recursos hídricos - a precária proteção de
fontes e mananciais. Segundo dados da Assessoria de Gestão Empresarial da
Companhia de Águas e Esgotos do R.N. (CAERN) relativos ao ano de 2000,
em Natal – para citar o caso da cidade mais desenvolvida do Estado – somente
35,25% da população é atendida por rede de esgoto, o restante conta apenas
com fossa séptica. Do esgoto coletado, por sua vez, somente 47,58% são
tratados.
No que se refere à carcinicultura, de acordo com a ‘Mensagem
Governamental – 2002’, a maior parte dos incentivos do Programa de Apoio ao
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Desenvolvimento Industrial do R.N. (PROADI) foi direcionada para as
atividades ligadas ao setor, cuja produção aumentou de 443,4 toneladas em
1997 para 12.000 toneladas em 2001 (dados da Associação Brasileira dos
Criadores de Camarão). Neste ano, o camarão ocupou a segunda posição da
pauta de exportações do Estado, gerando divisas de US$20 milhões.
Vale ressaltar que a questão da carcinicultura, cujo aumento da
produção no período citado (de 1997 a 2001) foi de surpreendentes 2.600%,
entrou na pauta das questões emergenciais do CONEMA por se tratar de
atividade altamente depredadora do meio ambiente, ao devastar extensas
áreas de mangues. Pelo que consta, o aumento vertiginoso da carcinicultura se
deve à expansão contínua de áreas utilizadas. Não há referência ao
desenvolvimento de tecnologias inovadoras ou poupadoras de recursos
naturais que justifiquem o crescimento da capacidade produtiva do setor nos
níveis identificados, fato que coloca em xeque a sustentabilidade desta
atividade.
Quanto

aos

instrumentos

institucionais,

no

nível

agregado,

praticamente nada do que foi estabelecido – concessão de serviço público,
organizações sociais/contratos de gestão e fundo de aval da pequena empresa
- está sendo cumprido.
No nível setorial, embora haja êxitos, sobretudo do ponto de vista
legal, não se pode desconsiderar o fraco desempenho dos instrumentos
operacionais e organizacionais. Isto se evidencia na fragilidade do aparato
organizativo do IDEMA e na sua própria performance, expressa na avaliação
insatisfatória de vários dos Programas da Política Ambiental e na sua
incapacidade – face a imperativos técnicos e financeiros e mesmo a
compromissos políticos - de cumprir com a fiscalização, uma de suas principais
atribuições.
A necessidade de contratação de consultoria externa para a
implementação da Política Ambiental é justificada pela insuficiência ou mesmo
pela total ausência de quadros qualificados no Estado, fato que denota a sua
baixa capacidade gerencial. Vale notar que a contratação de consultoria não
havia sido prevista no modelo de gestão agregado, tampouco no setorial.
O Programa de Recursos Hídricos – Gestão Ambiental é, entre os
Programas da Política Ambiental, o mais beneficiado com serviços de
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consultoria, o que não surpreende, pois, como já foi mencionado, trata-se de
área privilegiada em termos de recursos e de investimentos por parte do
Estado.
A inexistência de indicadores de desempenho e de avaliação do
Plano revela a ausência do domínio sobre uma técnica essencial para a
eficiência de sua implementação e compromete a capacidade gerencial do
Estado, inibindo qualquer forma de acompanhamento, avaliação e controle do
Plano.
As razões apontadas para o fato de o P.D.S./R.N. não adotar o uso
de indicadores são: a inexistência de uma cultura de avaliação no Estado, a
inexperiência das equipes técnicas e a premência de outras questões,
sobretudo as de natureza financeira.
No que tange à articulação intersetorial da gestão ambiental, esta
esbarra num modelo de gestão setorial rígido e verticalizado para a tomada de
decisões, o que inviabiliza a descentralização e a participação - essenciais à
lógica intersetorial.
Há pouco espaço para a articulação de planos e para o
compartilhamento de recursos, de experiências e de informações. Grande parte
das ações se dá de maneira isolada, dispersa e desarticulada. Esta situação é
agravada pelo fato de muitos técnicos do Estado desconhecerem o Plano, o
qual fica insulado e restrito a alguns setores da administração pública. Em
outras palavras, inexiste no Estado uma institucionalização do P.D.S./R.N. e da
Política Ambiental, em particular.
Além de indicar a inabilidade do Estado em ajustar e articular
programas setoriais focalizados àqueles mais abrangentes e de largo alcance,
o débil grau de articulação intersetorial na implementação da Política Ambiental
também revela a baixa capacidade de coordenação do Estado no que diz
respeito à integração das diversas entidades envolvidas, de modo a garantir a
coerência e a otimização das ações desta política.
Em suma, a apreciação destes sete indicadores permite afirmar que
a capacidade de governo para a implementação da Política Ambiental é baixa,
sendo este mais um fator que converge para a ineficiência do Estado.
Conforme atestam os fatos até aqui relacionados, portanto, a
qualificação das dimensões ‘efetividade dos modelos de gestão – agregado
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e setorial’ e ‘capacidade de governo’ revela a ‘ineficiência do Estado’
(1ªvariável independente da hipótese).
(III)- Grau de influência dos atores sociais
De início, há que se ressaltar o entendimento que o P.D.S./R.N. dá
ao conceito de ‘ator social’, diferenciando o Estado (instituições públicas
governamentais) dos demais atores (grupos ou segmentos da sociedade com
posições e interesses diversificados). Ora, fica bastante nítido que esta
abordagem simplifica uma realidade que é complexa e multifacetada, pois o
Estado - representado por suas instituições e dirigentes - participa igualmente
do jogo social, devendo, portanto, para um retrato mais fiel à realidade, ser
considerado um ator social que não se distingue dos demais.
Além disto, esta abordagem não reconhece o relevante papel
exercido pelas burocracias públicas na implementação de planos e projetos,
ignorando a problematização da relação principal-agente: as políticas
implementadas

pelos

burocratas

não

são

necessariamente

aquelas

inicialmente definidas pelos políticos. Os burocratas têm razoável grau de
discricionariedade no desempenho de suas funções e podem ter interesses
próprios, diferentes daqueles dos cidadãos e dos políticos que representam.
Para uma melhor avaliação do grau de influência dos atores sociais
na implementação da política ambiental, há que se fazer uma referência à
participação social tanto na fase de formulação, como na fase de
implementação do P.D.S./R.N..
Na fase de formulação do Plano, os trabalhos concentraram-se
muito na capital, limitando-se às representações estaduais, as quais
dificilmente conseguem expressar os anseios de todo o Estado, privilegiando
aqueles municípios e grupos que são mais fortes. Não houve um empenho por
parte do governo em envolver toda a população, o que é agravado pelo fato de
o Plano não ter sido sequer discutido na Assembléia Legislativa.
Na fase de implementação, a sociedade teve uma postura passiva –
ela não se organizou e não se mobilizou para cobrar a execução das ações
previstas no Plano, em outras palavras, o controle social não aconteceu.
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Esta constatação é coerente com a análise feita sobre o modelo de
gestão agregado proposto no P.D.S./R.N. – formal, rígido e centralizado, não
prevendo mecanismos que permitissem a participação dos atores sociais na
gestão e no controle do Plano.
No âmbito da Política Ambiental, a ausência de controle social é
potencializada em função da inexistência de canais formais para a participação
de representantes de órgãos locais. É bom lembrar que no que tange à
descentralização da gestão ambiental, o modelo de gestão setorial falha
completamente.
Seria simplista, no entanto, atribuir os baixos níveis de participação
social somente ao fracasso da descentralização na gestão da Política
Ambiental. Dentre outras prováveis causas, merece destaque a irrelevância do
tema em pauta - preservação do meio ambiente - quando confrontado a outras
prioridades

econômicas

e

de

subsistência,

sobretudo

num

Estado

caracterizado por baixos indicadores sociais, como é o caso do Rio Grande do
Norte.
O CONEMA - como lócus privilegiado da presença dos atores
sociais – não consegue dar direcionalidade e materialidade à Política
Ambiental. Sua agenda caracteriza-se pela pulverização dos temas tratados,
dos quais muitos têm caráter emergencial, sem guardar coerência com as
prioridades do P.D.S./R.N.. A produção de resoluções é exígua.
No

tocante

às

contribuições

dos

atores

sociais

para

a

implementação da Política Ambiental, o Estado, representado pelo IDEMA, é o
ator hegemônico, pois, apesar (i)- de sua ineficiência, (ii)- de se pautar por uma
agenda errática, emergencial e sem priorizações, (iii)- de uma conduta mais
preocupada com o respaldo de financiamentos perante o governo federal e
organismos internacionais e (iv)- de uma postura, muitas vezes, reativa face a
demandas de outros atores, o IDEMA é aquele que mais apresenta projetos e
propostas de ações, além de ser o ator que mais recursos detém para
implementá-las.
O fato de ser o ator hegemônico permite ao Estado, muitas vezes,
impor a sua agenda, a qual nem sempre é compatível com as premissas da
Política Ambiental (proposta no P.D.S./R.N. pelo próprio Estado), podendo até
contrariá-las, como atestam os altos investimentos em construção e ampliação
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da infra-estrutura hídrica e em carcinicultura. Esta situação expressa a
contradição e a divergência de interesses que há na agenda do Estado.
Os demais atores, não tendo um projeto claro e definido sobre a
gestão ambiental, não apresentam uma política consistente nem para
implementar, nem para se contrapor à do Estado. Muitos deles, ademais, não
conseguem articular os segmentos que representam; vários titulares do
CONEMA acabam sendo representantes de si próprios.
Na cobrança de demandas, na lembrança de pendências e na
declaração de denúncias, destacam-se dois dos atores que têm assento no
CONEMA: o representante da Associação dos Profissionais de Nível Superior e
o das ONG’s Ambientalistas.
Também merece menção a postura de dois outros atores sociais, os
quais não têm representação no CONEMA: (i)- o Ministério Público Estadual –
que tem atuado de maneira bastante ativa nas questões que afetam o meio
ambiente, inclusive, com uma postura crítica em relação ao IDEMA e (ii)- o
Pacto pelo Desenvolvimento do Rio Grande do Norte (PACTO) – associação
sem fins lucrativos que se mostrou um pouco mais atuante, pelo menos, no
sentido de cobrar do Estado algumas das ações previstas no Plano.
Em suma, as considerações acima expostas permitem afirmar que
inexiste uma organicidade na ação dos atores sociais – os quais não dão
consistência à sua intervenção e não constróem capacidade de negociar,
pactuar e de concertar coalizões com vistas a implementar a Política
Ambiental.
A qualificação da dimensão ‘grau de influência dos atores
sociais’, pois, revela a ‘baixa capacidade de articulação dos atores sociais’
(2ªvariável independente da hipótese).
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(IV)- Cumprimento das ações previstas nos Programas que
compõem a Política Ambiental
De início, cabe fazer três considerações:
♦ Não se pretende fazer uma avaliação técnica da pertinência das ações
contidas nos Programas da Política Ambiental, mas sim, uma análise do
seu grau de implementação.
♦ Dificuldade de estimar a consecução de muitas das ações previstas no
Plano, pois o seu horizonte de atuação vai até 2010.
♦ Dificuldade de definir precisamente aquilo que já foi implementado, aquilo
que está sendo implementado e aquilo que ainda não saiu do papel algumas ações são executadas apenas parcialmente; outras não são
executadas dentro dos programas onde haviam sido previstas, mas sim, em
outros programas paralelos ou mais abrangentes.
Os Programas foram classificados por meio de um marcador que
pode variar entre ‘muito bom’, ‘satisfatório’ e ‘insatisfatório’. Estes
marcadores são atribuídos aos Programas em função do grau de cumprimento
de suas ações, diferenciando-se aquelas mais importantes – que causam maior
impacto – daquelas menos relevantes – cujos impactos não são muito
significativos.
Merecem a classificação de ‘muito bom’ aqueles programas cuja
grande parte das principais ações esteja sendo executada, relevando-se o fato
de, eventualmente, algumas ações de menor importância não estarem sendo
cumpridas.
O conceito ‘satisfatório’ é aplicado aos programas que têm pelo
menos algumas de suas principais ações sendo executadas, relevando-se
igualmente o fato de ações de menor importância não estarem sendo
efetuadas.
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O conceito ‘insatisfatório’ cabe àqueles programas que não têm
nenhuma de suas principais ações colocada em prática, ainda que algumas
ações de menor importância estejam sendo operacionalizadas.
Dos sete Programas da Política Ambiental, quatro são considerados
‘insatisfatórios’, nenhum é julgado ‘muito bom’ e somente três são tidos como
‘satisfatórios’.
Entre os programas considerados satisfatórios, destaca-se o
Programa de Educação Ambiental; o que pode ser atribuído a cinco fatores:
A inter-relação deste Programa com os demais programas da Política
Ambiental, uma vez que são todos eles permeados pelo tema da
educação ambiental.
O perfil da Subcoordenadora de Planejamento e Educação Ambiental
– apaixonada pelo tema e abnegada pelo seu trabalho.
O fato de o Ministério do Meio Ambiente ter exigido, posteriormente à
divulgação

do

P.D.S./R.N.,

a

formação

de

Comissões

Interinstitucionais de Educação Ambiental em todos os Estados da
Federação.
O fato de a disseminação das ações educativas contar com o apoio
da capilaridade da rede escolar.
O seu baixo custo, sobretudo se comparado ao dos demais
Programas.
Não obstante estes aspectos positivos, uma crítica que pode ser
feita à concepção da educação ambiental no P.D.S./R.N. refere-se à sua
pulverização, pois, além deste Programa específico de Educação Ambiental, os
demais Programas da Política Ambiental contemplam subprogramas setoriais
de educação ambiental: recursos hídricos, reservas florestais, biosfera da mata
atlântica e áreas de proteção ambiental.
Esta dispersão das ações dirigidas à educação ambiental tende a
um desperdício de recursos e energia. O que acaba acontecendo, muitas
vezes, é que, de fato, parte destas ações setoriais é encampada pelo
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Programa de Educação Ambiental, o que, na prática e em última instância,
pode até explicar o seu fortalecimento.
Outro Programa considerado satisfatório é o da Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica do Rio Grande do Norte – RBMA/RN. Suas
principais conquistas são:
a institucionalização do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da
Mata Atlântica – instância de apoio e articulação junto aos órgãos do
governo federal, estadual e municipais - para a efetiva implantação
desta Reserva;
a implantação de projetos de conservação e recuperação em áreaspiloto da reserva: Parque das Dunas de Natal, Mata da Estrela e
Complexo Lagunar, ainda que o Sistema Estadual de Unidades de
Conservação (SEUC) não tenha sido institucionalizado.
A maior fragilidade deste Programa é a regularização fundiária de
áreas

relevantes

da

RBMA,

uma

vez

que

esta

questão

envolve

desapropriações e depende de vontade política. Outros problemas dizem
respeito à precariedade da pesquisa científica e à incipiência de um banco de
dados e do conseqüente monitoramento de áreas de conservação da Mata
Atlântica.
A despeito de a avaliação da suscetibilidade de poluição dos
aqüíferos aluviais a agrotóxicos e fertilizantes e de o levantamento da
qualidade de água não serem feitos sistematicamente, o Programa de Gestão
Ambiental de Recursos Hídricos também é considerado satisfatório em
função do bom desempenho da educação ambiental na área de recursos
hídricos e sobretudo pela formação de associações de usuários de água em
nível de bacia hidrográfica – modelo organizativo exigido em nível nacional.
Embora a ampliação e a otimização da infra-estrutura hídrica seja
nitidamente privilegiada em detrimento do Programa de Gestão Ambiental
dos Recursos Hídricos, este Programa, quando comparado aos demais da
Política Ambiental, desfruta de uma posição favorável. Tal situação pode ser
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constatada pela análise do Plano Plurianual de Investimentos do Estado – 2000
a 2003 (P.P.A.):
os recursos previstos para as ações da gestão ambiental dos
recursos hídricos somam sozinhas R$10.390.000,00;
enquanto os valores preconizados para as demais ações da Política
Ambiental

(desenvolvimento

sustentável

da

zona

costeira;

preservação e recuperação de áreas de proteção ambiental e de
riscos ecológicos; conservação da biodiversidade e educação
ambiental) totalizam R$11.323.000,00,
por outro lado, as ações direcionadas à otimização da infra-estrutura
hídrica devem consumir R$310.035.000,00.
Entre os Programas que merecem o conceito de insatisfatório, o de
Desenvolvimento Florestal (PDF) é considerado o mais prejudicado. O
desempenho de todos os seus subprogramas está bastante aquém de um
mínimo esperado: a pesquisa florestal não é realizada por falta de recursos; os
levantamentos

básicos

da cobertura vegetal

estão desatualizados;

a

fiscalização, o manejo florestal e o reflorestamento são precários e
insuficientes; o Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC) –
essencial para a atividade de conservação e preservação – não foi criado,
embora haja Unidades de Conservação no Estado.
Outros dois fatores concorrem para o desfavorecimento do PDF: (i)a não regulamentação e implantação da Lei Estadual de Política Florestal –
instrumento legal previsto pelo Plano para a implementação deste Programa e
(ii)- a extinção da Subcoordenadoria Florestal, na reestruturação do IDEMA
(regulamentada pelo Decreto nº14.338, de 25 de fevereiro de 1999) e a
conseqüente passagem do PDF para a Subcoordenadoria de Planejamento e
Educação Ambiental (que já tem um leque abrangente de atribuições) que
acarretaram um recuo nas ações deste Programa.
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A seguir, são apresentados os outros três Programas também
considerados insatisfatórios:
Quanto ao Programa de Criação de Sistema Municipal de
Unidades de Conservação

– SMUC,

este

Sistema

ainda

não

foi

institucionalizado. Apenas alguns levantamentos preliminares foram feitos.
O fato de o SMUC não ter sido institucionalizado não surpreende,
pois este programa insere-se na ótica de descentralização da gestão
ambiental, e como já foi observado, o modelo de gestão ambiental falha
completamente quanto à descentralização desta política. Além disto, e ainda
guardando coerência com o princípio da descentralização, este Programa tem
como pré-requisito a criação de um Sistema Estadual de Unidades de
Conservação (SEUC), o qual ainda não foi instituído pelo governo estadual.
No que diz respeito ao Programa de Monitoramento de Solos
Agrícolas e Conservação/Recuperação dos Solos Degradados, nenhuma
de suas principais ações foi efetivada: não existe um programa específico para
o uso, o monitoramento e a conservação dos solos agrícolas; a aplicação de
práticas conservacionistas e a utilização de tecnologias inovadoras para a
recuperação de solos degradados são quase inexistentes.
A

recuperação

dos

solos

degradados

(salinizados,

regiões

semidesérticas e matas ciliares) é, em especial, prejudicada pela não
regulamentação da Lei de Política Florestal e pelo fracasso do Programa de
Desenvolvimento Florestal – PDF, dos quais ela depende.
A despeito da regulamentação dos Parques Estaduais do R.N. e do
tombamento de áreas representativas do ponto de vista ambiental, o Programa
de Preservação e Recuperação de Áreas de Proteção Ambiental e de
Riscos Ecológicos é considerado insatisfatório, pois está longe de atingir o
proposto nos seus subprogramas: a proteção das Unidades de Conservação,
bem como o monitoramento, a preservação e a recuperação de áreas de
proteção ambiental e de riscos ecológicos vêm sendo executados de maneira
muito precária.
Resumindo, os Programas considerados ‘insatisfatórios’ deixam as
seguintes áreas essenciais desassistidas: regulamentação da Lei de Política
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Florestal, implantação e descentralização de um Sistema de Unidades de
Conservação, uso e conservação de solos agrícolas, recuperação de solos
degradados e preservação de áreas de proteção ambiental e de riscos
ecológicos. Mesmo os Programas julgados ‘satisfatórios’ deixam importantes
lacunas: pulverização e falta de otimização de algumas das ações de educação
ambiental; regularização fundiária, monitoramento e conservação de relevantes
áreas da reserva da mata atlântica e monitoramento e controle da qualidade da
água dos principais reservatórios públicos do Estado.
Em que pese o fato de o período avaliado compreender desde a
promulgação do Plano (1997) até o término da pesquisa de campo (junho de
2001) face à vigência integral do Plano (que vai até 2010), o status dos sete
Programas da Política Ambiental permite afirmar que o ‘grau de cumprimento
de suas ações’ deixou a desejar, fato este que qualifica ‘a implementação da
Política Ambiental contida no P.D.S./R.N..’ (variável dependente da hipótese)
como sendo insuficiente.
(V)- Avaliação final e indicações
Enfim, a avaliação de que a implementação da Política
Ambiental é insatisfatória guarda coerência com os resultados obtidos
para as duas variáveis independentes da hipótese. Em outras palavras, a
ineficiência do Estado e a baixa capacidade de articulação dos atores
sociais explicam o insucesso da implementação da Política Ambiental
contida no P.D.S./R.N..
Uma ressalva, no entanto, deve ser feita: embora a implementação
da Política Ambiental tenha sido considerada insatisfatória, há que se
reconhecer que ela não está na ‘estaca zero’ – algumas ações, ainda que de
maneira pontual e desarticulada, vêm sendo realizadas, o que se deve,
sobretudo, ao empenho e à dedicação de alguns técnicos do governo.
Uma vez confirmada a hipótese proposta na tese, serão, a título de
síntese, enumerados os principais fatores que dificultaram o processo de
implementação da Política Ambiental contida no P.D.S./R.N.:
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Abrangência territorial do Plano, que contempla todo o Estado
do Rio Grande do Norte, marcado por distintas realidades
regionais,

tanto

do

ponto

de

vista

geográfico

como

socioeconômico.
Baixa legitimidade e escasso patrocínio que o Plano obteve,
durante as fases de formulação e implementação, junto aos
níveis superiores de decisão governamental. Esta situação foi
agravada pelo fato de o Plano ter sido finalizado na transição
de mandatos estaduais, ainda que se tratasse de uma
reeleição.
Modelo de gestão rígido e formal, caracterizado por uma
estrutura hierárquica vertical e centralizada.
Baixos níveis de participação social e ausência de controle
social do Plano.
A insuficiente compreensão e a precária internalização do
conceito de desenvolvimento sustentável, por parte não só do
público-alvo das ações propostas no Plano, como também, de
alguns dos responsáveis por sua implementação.
Baixa capacidade de articulação intersetorial do Estado.
Baixa capacidade gerencial do Estado, expressa no fato de o
mesmo não aplicar técnicas de monitoramento e de avaliação
do Plano.
A não incorporação da Política Ambiental pela Agenda do
Estado em privilégio de outras atividades, predadoras,
inclusive, do meio ambiente.
A ausência de uma política de financiamento e de incentivos
aos Programas da Política Ambiental (o FEPEMA não foi
sequer regulamentado).
A fragilização do órgão coordenador e executor da Política
Ambiental, tanto em termos do aparato organizativo como em
termos de qualificação de pessoal.
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Em contraposição a estes elementos, serão sugeridos alguns
aspectos passíveis de aumentar as possibilidades de sucesso de uma política
dessa natureza.
Planos de desenvolvimento sustentável com escopo estadual, como
é o caso do P.D.S./R.N., devem ser entendidos menos como planos executores
e mais como planos estratégicos e de referência, que orientam e dão as
diretrizes para a elaboração de planos regionais e locais – diretriz sintônica
com os pressupostos do desenvolvimento local integrado e sustentável (DLIS).
Planos de desenvolvimento sustentável, concebidos para escalas
menores – como é o caso de uma região ou município – têm muito mais
chances de se viabilizarem. Além de exigirem um aparato administrativo menos
complexo e de poderem atender com mais eficácia às demandas e
especificidades locais, estes planos também ficam mais passíveis ao controle
social.
Um exemplo bem sucedido de plano regional de desenvolvimento
sustentável é o do Seridó – região que conta com 28 municípios e está
localizada em pleno interior do Nordeste semi-árido – no próprio Rio Grande do
Norte.
O Plano de Desenvolvimento Sustentável do Seridó foi publicado em
setembro de 2000 e alguns dos aspectos apontados como cruciais para o seu
sucesso são os seguintes: abrangência espacial e instâncias de participação
em menor escala, modelo de gestão participativo; capital social local bem
articulado e mobilizado; consideração dos aspectos culturais e políticos da
Região, marcada por uma forte religiosidade e por uma sólida identidade
cultural e criação de uma Agência de Desenvolvimento, composta por cidadãos
da Região e cuja finalidade é a de controlar e fiscalizar as ações previstas no
plano.
Por fim, mais um fator que reforça a vantagem em se fazer planos
de desenvolvimento sustentável em âmbito local é o de se contrapor ao
acirramento das desigualdades regionais, uma vez que nos planos estaduais
os investimentos são normalmente direcionados para aquelas regiões
potencialmente mais viáveis.
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Em contraposição ao modelo de gestão proposto no P.D.S./R.N.,
planos desta envergadura, dadas a sua complexidade e interdisciplinaridade,
são mais compatíveis com modelos de gestão descentralizados, que propiciem
canais de controle social e que considerem as preferências dos atores sociais,
os conflitos de interesse, as barganhas intra e interorganizacionais, as
ambigüidades e incertezas no processo de tomada de decisão e a influência da
burocracia local. Mais do que controlar processos, esse modelo de gestão
alternativo deve estar focado em resultados e permitir a negociação, a
adaptação e o aprendizado durante a própria fase de implementação.
O sucesso de planos, como o analisado, requerem igualmente uma
forte governança do Estado, entendida esta como a capacidade de mobilização
de recursos técnicos, institucionais, financeiros e políticos, aliada ao domínio
de instrumentos gerenciais (que visem à eficiência na utilização dos recursos e
permitam o monitoramento e a avaliação das ações empreendidas) e à
competência

técnica

dos

quadros

administrativos.

Outro

aspecto

da

governança, imprescindível em planos marcados pela intersetorialidade é a
capacidade de coordenação do Estado.
A identificação dos atores sociais – seus interesses e estratégias,
suas resistências, recursos e alianças – avaliação esta que tem caráter
dinâmico no tempo – também é de alta relevância para que planos
governamentais sejam bem-sucedidos em sua implementação. As escolhas e
os processos de tomada de decisão podem ser aprimorados se houver mais
informações a respeito das preocupações e prioridades dos pretensos usuários
dos programas. O envolvimento dos grupos de interesse aumenta o seu
comprometimento e a sua compreensão sobre os objetivos e restrições dos
programas, além de concorrer para a legitimação das políticas escolhidas e
contribuir para a mobilização de apoio na fase de implementação dos projetos.
No caso específico de uma política que visa à preservação do meio
ambiente – a qual requer novas posturas e atitudes - é essencial que sejam
criados mecanismos que estimulem a participação social e que tornem o tema
atrativo para a população, mostrando-lhe, por exemplo, as vantagens da
reciclagem do lixo e de um turismo sustentado.
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O apoio dos escalões superiores de decisão governamental é outro
aspecto essencial para conferir a qualquer plano legitimidade e chances de
viabilização. Em se tratando de políticas que exigem quebra de paradigmas e
mudança de estilos comportamentais, como é o caso do desenvolvimento
sustentável, o Estado deve desempenhar um papel indispensável como indutor
e gerenciador de uma parte dessas transformações, configurando-se como um
Estado forte em sua capacidade reguladora e de planificação.
Mais do que representar para o Estado diferentes responsabilidades
e um repensar do seu papel, a implementação de propostas vinculadas aos
princípios do desenvolvimento sustentável coloca igualmente desafios para a
sociedade como um todo.
A proposta de desenvolvimento sustentável como uma forma
alternativa de desenvolvimento pretende conformar novas referências, uma
nova visão de mundo - holística, sistêmica e interdisciplinar - cujos
pressupostos básicos são o crescimento econômico assentado nos princípios
de eqüidade e justiça social; responsabilidades compartilhadas; solidariedade
entre nações e entre gerações atuais e futuras e uso dos recursos da biosfera
em bases racionais e sustentáveis, enfim, todos os ingredientes de uma
proposta que busca conciliar interesses contraditórios, num mundo marcado,
tanto intra como inter-regionalmente, por diferentes realidades ambientais e
econômico- sociais e pela resistência à perda de quaisquer privilégios mantidos
por aqueles que detêm um determinado status quo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Deseja-se aqui, por um lado, expor algumas limitações e
dificuldades encontradas durante a elaboração da tese e, por outro lado,
apresentar sugestões para trabalhos futuros.
Uma primeira limitação do presente trabalho diz respeito aos valores
e visão de mundo da pesquisadora, os quais, sem dúvida, influíram na escolha
e na abordagem do tema. E embora, admita-se a inexistência de neutralidade
científica, procurou-se limitar este bias com um certo olhar de distanciamento.
Na impossibilidade de ter acesso a um assessor direto do
Governador, todas as entrevistas foram feitas com pessoal do segundo escalão
e com técnicos do governo, o que pode ter prejudicado a percepção do valor
estratégico que o P.D.S./R.N. tem junto aos dirigentes políticos do Estado.
Some-se a isto o fato de alguns técnicos que participaram da formulação do
P.D.S./R.N. não se encontrarem mais no Estado, o que acaba gerando uma
certa perda de memória na reconstituição de alguns aspectos que explicam a
elaboração do Plano. Também digno de referência é o mandato recente de
alguns representantes do Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONEMA), à
época das entrevistas, o que contribuiu para que os mesmos não conhecessem
bem a dinâmica do órgão e não tivessem muitas informações para passar.
Quanto à pesquisa documental, algumas dificuldades foram
encontradas: impossibilidade de acesso a todas as atas do CONEMA (certa
resistência do responsável em elaborá-las e a sua constante desatualização) e
relutância, por parte do representante das entidades ambientalistas, em passar
as propostas por ele apresentadas ao CONEMA, bem como, a ata de formação
da Federação das Entidades Ambientalistas no R.N..
A abrangência territorial e a capilaridade das ações previstas na
Política Ambiental do P.D.S./R.N. merecem menção como fatores dificultadores
para a coleta de material diretamente nas instâncias locais, embora muitas das
ações decididas e implantadas a partir do nível estadual tenham rebate no nível
municipal.
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Por fim, as informações colhidas em fontes documentais e nas
entrevistas de campo referem-se ao período que vai desde a divulgação do
P.D.S./R.N. (1997) até julho de 2001. A tese, portanto, deixa de contemplar
aspectos e ações empreendidas após esta data.
Uma primeira sugestão, portanto, é a da continuidade deste
trabalho, no sentido de investigar o nível de implementação das ações
propostas na Política Ambiental a partir do 2ºsemestre de 2001. Como
complemento a esta sugestão, ainda poder-se-ia avaliar o grau de
implementação das demais Políticas propostas no P.D.S./R.N., tais como a de
desenvolvimento humano, a de dinamização da base econômica, a de
desenvolvimento da base científica e tecnológica e a de reestruturação do
Estado, com o intuito, inclusive, de identificar as áreas privilegiadas nas
políticas governamentais.
Pesquisas

e

estudos

de caso

que

enfoquem

o

grau de

implementação de planos de desenvolvimento sustentável em âmbito municipal
ou regional podem contribuir para validar sugestão apresentada nesta tese de
que planos de desenvolvimento sustentável concebidos para escalas menores
têm muito mais chances de se viabilizarem. A partir daí, poder-se-ia montar um
arcabouço com os principais aspectos a serem considerados para o sucesso
de planos de desenvolvimento sustentável.
A análise das políticas públicas e de sua implementação, em
particular, é, sobretudo, um processo de aprendizagem. O grau em que o
desenho original e os objetivos de uma política são redefinidos durante o
processo de implementação representa o nível de aprendizagem conseguido
durante este período. E neste processo de aprendizagem, são vários os fatores
que podem influir: as características do local onde os serviços são prestados, a
maneira como a comunidade afetada se comunica e reage, a relação entre as
distintas agências que intervêm na política etc. Os trabalhos que se detiverem
nestes aspectos têm muito a contribuir com a análise de políticas públicas.
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ABSTRACT:
In a context

marked by the diffusion and the consolidation of

sustainable development concept and, as expansion of the Áridas Project –
strategy of sustainable development for the Northeastern Brazil – it is
promulgated in 1997, The Rio Grande do Norte Sustainable Development Plan
– R.N./ S.D.P.. Verified the unsatisfactory level of its acts fulfillment, this thesis
intends to identify and analyze the agents that embarrass the implementation of
R.N/ S.D.P.. Given the diversity and complexity of the topic broached in the
Potiguar Plan, it was chosen to clip one of its politics – the environmental
politics– since the Rio Grande do Norte economy has been based, in the past
decades, above all, in the exploitation of the natural resources, in the fruit
growing and in the tourism.
Intending to check the presupposed assumed by the present work –
that the difficulty of implementation of environmental politics enclosed in the
R.N./ S.D.P. is due to, on one side, the inefficiency of the state and on the other
side, the poor capacity of articulation of its social members - bibliographical
research, documental investigation and research made in the mentioned place
through semi-structured interviews were used for so.
Finally, in opposition to the agents identified as responsible for the
embarrassment to the process of the environmental politics implementation,
aspects which are capable of increasing the possibilities of success to such
politic are suggested.
Key Words: Sustainable Development; Integrated and Sustained
Local Development – ISLD; Politics Implementation; Environmental Politics;
Public Politics; Sustainability.
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APÊNDICE A - ROTEIROS DE ENTREVISTA PARA A PESQUISA
DE CAMPO
1º ROTEIRO –
ESTADO:

DIRECIONADO PARA OS ATORES SOCIAIS REPRESENTATIVOS DO

1)- Das instâncias (Conselhos paritários, Colegiados e estruturas
governamentais) previstas no modelo de gestão agregado do P.D.S/R.N., quais
estão efetivamente atuando?
2)- Das instâncias previstas no modelo de gestão setorial da Política Ambiental,
quais estão efetivamente atuando?
3)- Das atribuições definidas para as instâncias do modelo de gestão agregado
do P.D.S./R.N., quais estão sendo efetivamente desempenhadas?
Obs.: Identificar as principais atribuições.
4)- Das atribuições definidas para as instâncias do modelo de gestão setorial
da Política Ambiental, quais estão sendo efetivamente desempenhadas?
Obs.: Identificar as principais atribuições.
5)- Como se dá a participação dos grupos de interesse nas instâncias
consultivas e decisórias voltadas para a implementação da Política Ambiental
do P.D.S./R.N.?
Obs.: Identificar a presença dos grupos de interesse nas instâncias
efetivamente atuantes, i.e., a sua presença de fato.
6)- Com que freqüência os grupos de interesse são consultados sobre a
implementação da Política Ambiental?
Obs.: Identificar como o processo de participação/tomada de decisão do grupo
é legitimado.
7)- Quais as propostas sugeridas pelos grupos de interesse? Destas, quais
foram implementadas?
Obs.:
Identificar o ranking de participação de cada um dos grupos de interesse: do
universo de propostas aprovadas, quantas pertencem a cada um dos
grupos; nº de propostas aprovadas x nº de propostas apresentadas para
cada um dos grupos.
Identificar, se possível, o montante de recursos envolvidos em cada uma
das propostas aprovadas.
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8)- Dentro de cada um dos Programas da Política Ambiental, quais foram as
atribuições/ações estaduais efetivamente executadas?
Obs.:
Identificar a participação de cada um dos Programas dentro da Política
Ambiental: grau de implementação das ações de cada Programa, recursos
aplicados e que serão investidos.
Identificar as principais atribuições/ações estaduais em cada um dos
Programas.
Identificar se há alguma ordem cronológica para implementá-las.
9)- Das ações executadas, quantas o foram de maneira intersetorial?
Obs.:
Identificar a participação de cada um dos parceiros nas ações que foram
executadas intersetorialmente.
Identificar quais são as dificuldades de articulação intersetorial.
10)- Houve a necessidade de contratação de consultoria externa para a
implementação de algumas das ações da Política Ambiental? Para quais?
Obs.:
Checar se a contratação de consultoria externa não é decorrência de um
modelo de gestão que preconize a terceirização da execução das
atividades.
Identificar a formação da equipe técnica para a sua área específica de
atuação.
11)- Dos instrumentos fiscais/financeiros definidos no nível agregado do
P.D.S./R.N., quais estão sendo efetivamente utilizados?
12)- Dos instrumentos fiscais/financeiros definidos no nível setorial para a
Política Ambiental, quais estão sendo efetivamente utilizados?
13)- Dos instrumentos institucionais definidos no nível agregado do
P.D.S./R.N., quais estão sendo efetivamente utilizados?
14)- Dos instrumentos institucionais definidos no nível setorial para a Política
Ambiental, quais estão sendo efetivamente utilizados?
15)- Foram criados índices de monitoramento e avaliação do Plano? Para que
ações?
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2º ROTEIRO – DIRECIONADO PARA OS DEMAIS ATORES SOCIAIS:
1)- De que instâncias (Conselhos paritários, Colegiados e estruturas
governamentais) o grupo está efetivamente participando?
Obs.:nível agregado
2)- De que instâncias o grupo está efetivamente participando?
Obs.:nível setorial
3)- Que atribuições estão sendo desempenhadas em cada uma das instâncias
de que o grupo participa?
Obs.:nível agregado
4)- Que atribuições estão sendo desempenhadas em cada uma das instâncias
de que o grupo participa?
Obs.:nível setorial
5)- O grupo de interesse tem assento/voto em que instâncias voltadas para a
implementação da Política Ambiental do P.D.S./R.N.?
Obs.:
Verificar os níveis agregado e setorial.
Esta pergunta quer identificar a presença dos grupos de interesse nas
instâncias efetivamente atuantes, ou seja, a sua presença de fato.
Para fins de análise, posso identificar a presença destes grupos nas
instâncias previstas, ou seja, sua presença de direito.
6)- Com que freqüência o grupo é consultado sobre a implementação da
Política Ambiental?
Obs.:identificar como o processo de participação/tomada de decisão do grupo é
legitimado.
7)- Das propostas sugeridas pelo grupo, quais foram efetivamente
implementadas?
Obs.:
Identificar o ranking de participação de cada um dos grupos de interesse: do
universo de propostas aprovadas, quantas pertencem a cada um dos
grupos; nº de propostas aprovadas x nº de propostas apresentadas para
cada um dos grupos.
Identificar, se possível, o montante de recursos envolvidos em cada uma
das propostas aprovadas.
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8)- Que atribuições/ações estaduais estão sendo efetivamente executadas no
âmbito da Política Ambiental?
Obs.:
Identificar as atribuições/ações mais importantes para a implementação do
Plano.
9)- O grupo conhece algum trabalho de acompanhamento/monitoramento por
parte do Estado das ações por ele executadas para a implementação da
Política Ambiental do P.D.S.-R.N.?
10)- O grupo também participou da formulação do Plano, ou somente de sua
implementação?
11)- Na opinião do grupo, quais os principais benefícios que a implementação
da Política Ambiental causou à população? E o que ainda poderia ser
melhorado nesta área?
12)- Outras considerações:
Identificar como os grupos de interesse são constituídos.
Buscar a legitimidade da representação dos grupos de interesse.
Identificar os atores alternativos que existem para representar estes
mesmos grupos.
Identificar se existe alguma rotatividade na representação dos grupos de
interesse.
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ANEXO A
ESTRUTURA INSTITUCIONAL DO MODELO DE GESTÃO AGREGADO
SOCIEDADE

INSTÂNCIA DE PARTICIPAÇÃO

ESTADO
Nível Estadual

CONSELHO
ESTADO
A
T
O
R
E
S
S
O
C
I
A
I
S

DE

DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL

DO
PODER
EXECUTIVO

CONSELHOS ESTADUAIS

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DESENVOLVIMENTO HUMANO
MEIO AMBIENTE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PODER
LEGISLATIVO

Nível Estadual
CONSELHOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
(*)

CONSELHOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PODER
EXECUTIVO
PODER
LEGISLATIVO

* - Os Conselhos Regionais serão criados à medida que os próprios Municípios sintam necessidade dessa instância de articulação.
Fonte: Plano de Desenvolvimento Sustentável de Rio Grande do Norte.
Natal: IDEC/SEPLAN, 1997, p.168.

GRUPOS DESAGREGADOS POR
TEMAS ESPECÍFICOS

DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DE MEIO AMBIENTE

DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

COLEGIADOS TÉCNICOS

GRUPOS DESAGREGADOS POR TEMAS
ESPECÍFICOS

DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DE MEIO AMBIENTE

DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Fonte: Plano de Desenvolvimento Sustentável de Rio Grande do Norte.
Natal: IDEC/SEPLAN, 1997, p.173.

PLANEJAMENTO E
ACOMPANHAMENTO
COPLAC

SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E
FINANÇAS

GABINETE DO
GOVERNADOR

DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

COLEGIADOS DE SECRETÁRIOS

ESTRUT. SETORIAIS DE
PLANEJAMENTO

SECRETARIAS DE ESTADO

ANEXO B
DETALHAMENTO DO MODELO DE GESTÃO AO NÍVEL DE SISTEMA DE GOVERNO
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ANEXO C
SISTEMA ESTADUAL DE CONTROLE E PRESERVAÇÃO DO
MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE – SISNEMA.
ORGÃO SUPERIOR
CONEMA

ORGÃO CENTRAL
SEPLAN - RN

ORGÃO EXECUTOR
IDEMA

UNIDADE ADMINISTRATIVA
CMA

ORGÃOS SETORIAIS
ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL,
DIRETA E INDIRETA E FUNDAÇÕES PÚBLICAS ESTADUAIS.

ORGÃOS LOCAIS
ORGÃOS E ENTIDADES MUNICIPAIS

CONEMA – Conselho Estadual de Meio Ambiente.
SEPLAN –
Secretaria de Estado de Planejamento e Finanças.
IDEMA –
Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio G. do
Norte.
CMA –
Coordenadoria do Meio Ambiente.
ORGÃOS SETORIAIS:
SERHID –
Secretaria de Estado de Recursos Hídricos.
SECD –
Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Desportos.
SETUR –
Secretaria de Estado de Turismo.
SAAB –
Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento.
SSP –
Secretaria de Estado de Saúde Pública (EMATER, ITERN, EMPARN).
STOP –
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (CAERN).
ÓRGÃOS LOCAIS:
CONDEMAS – Conselhos de Defesa Municipal do Meio Ambiente.
FUNDAÇÃO ECO-NATAL – (hoje – Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio
Ambiente de Natal).
Fonte: Plano de Desenvolvimento Sustentável de Rio Grande do Norte.
Natal: IDEC/SEPLAN, 1997, p.79.
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ANEXO D
ORGANOGRAMA DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE IDEMA
CONSELHO
DE
ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA GERAL
SECRETARIA
EXECUTIVA
DIRETORIA TÉCNICA E
ADMINISTRATIVA

UNIDADE INSTRUMENTAL
DE FINANÇAS
E CONTABILIDADE

UNIDADE
INSTRUMENTAL DE
ADMINISTRAÇÃO GERAL

GRUPO AUX. DE
RECURSOS HUMANOS

COORDENADORIA
DE MEIO AMBIENTE

SUBCOORDENADORIA
DE PLANEJAMENTO E
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

SUBCOORDENADORIA
DE LICENCIAMENTO E
CONTROLE AMBIENTAL

GRUPO AUX. DE
ADM. GERAL

COORDENADORIA
DE ESTUDOS
SOCIOECONÔMICOS

SUBCOORDENADORIA
DE GERENCIAMENTO
COSTEIRO

FONTE: Decreto nº 14.338, de 25 de fevereiro de 1999 que aprova o regulamento do IDEMA

