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Contrcirio ao que a polltica institucional da universidade e
alguns de meus colegas recomendavam, nao busquei evitar misturar
os estudos de doutoramento com minha vontade de construir um
referendal mais amplo, em oposi~ao especializa~ao, para a docencia
e tambem nao priorizei a obten~ao do titulo, como pressionava o
projeto "qualidade"- em detrimento do que concebia como um
processo de forma~ao docente. Nao sei se fiz a escolha certa, dado
o contexto que a universidade vive hoje, tendo, por vezes, a sensa~ao
que qualifiquei-me para uma perspectiva da atividade docente em
extin~ao, mas certamente a satisfa~ao obtida ao Iongo do processo
nao autoriza arrependimentos.
Findo o mestrado, no final de 93, e jci no segundo ano vagando
por disciplinas de cursos de p6s-gradua~ao na procura de algum tema
que me entusiasmasse aos estudos de doutoramento, cursei a
disciplina Planejamento Ambiental da Roze. Nesta ocas1ao,
interessei-me tanto pelo tema do meio ambiente quanto pela
vivacidade e experiencia que ela demostrava possuir em seu campo
de trabalho - o planejamento ambiental.
Um ano antes, eu havia tido contato com o tema do meio
ambiente atraves de duas disciplinas cursadas no IFCH sobre
tecnologia, sociedade e meio ambiente sob a responsabilidade da
Arlete e da Leila, tendo feito as primeiras leituras sobre a questao
ambiental e o desenvolvimento sustentavel. 0 tema meio ambiente
acabou me aproximando da Roze e a perspectiva de elaborarmos um
estudo que articulasse desenvolvimento sustentcivel e planejamento
ambiental redundou no meu ingresso, no come~o de 96, no programa
de doutoramento da FEC, sob sua orienta~ao.
0 meu envolvimento com o tema da sustentabilidade decorreu
dos elementos contidos em seu ideario, das finalidades que se
alegava perseguir quando se falava nele: maior harmonia na rela~Cio
do homem como meio e do homem como homem. Este futuro de "Era
de Aqucirio" anunciado no discurso, em que a consciencia ecol6gica
estaria a disseminar-se pelo globo, consequente sensibiliza~ao das
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pessoas frente
pobreza e
degrada~ao do entorno ffsico,
representando uma nova forma de busca de justi~a, nao s6 social,
mas ampliada para todos os seres vivos, atraiu-me, como ainda me
atrai.
Iniciei o trabalho buscando localizar historicamente a
discussao da sustentabilidade e, dado os estreitos la~os do tema com
as rela~oes entre desenvolvimento e meio ambiente, busquei tomar
pe do crescimento das considera~oes ambientais durante a
modernidade. Quanto mais lia sobre o assunto, mesmo sem uma
fundamenta~ao te6rica, sentia grande discordoncia entre o que se
anunciava com o ideario da sustentabilidade e o que se observava,
por exemplo, atraves de indicadores s6cio-economicos de paises em
desenvolvimento. 0 idecirio da sustentabilidade, quando visto sob a
perspectiva do desenvolvimento, mais do que preservar o meio ou
promover a redu~ao das disparidades sociais, praticava a legitima~ao
da expansao da apropria~ao e do controle do meio ambiente dentro
de uma estrutura social ja consolidada. A dissononcia entre as
praticas neoliberais vigentes e o ideario da sustentabilidade davam
estofo minha "hip6tese".
Acredito que, ao buscar entender o tema da sustentabilidade,
o meio ambiente, tema inicialmente central deste estudo, foi
revelando-se secundario como eixo explicativo, um aspecto
conjuntural. Fui descobrindo que, para entender o tratamento
dispensado a questao ambiental, era necessaria concentrar-se nas
perspectivas de desenvolvimento. 0 tema da sustentabilidade
decorria mais da propria questao do desenvolvimento do que do meio
ambiente. Simultaneamente, notei-me envolvido, instigado pela ideia
de buscar amadurecer uma perspectiva de desenvolvimento para o
futuro, a qual pudesse prover um referendal para orientar minha
atividade docente.
A partir de entao, voltei minhas leituras para as "teorias" de
desenvolvimento, buscando, a partir delas, identificar elementos que
justificassem os limites e as contradi~oes do discurso da
sustentabilidade. Esta foi uma empresa diffcil e encontrei grande
apoio e paciencia da Roze, do Wilson, da Emilia, do Mauro, da Stella,
da Julieta e do Marcelo, os quais leram as minhas primeiras
"psicografias" sobre o desenvolvimento e me ajudaram, com suas
crfticas, a conformar uma perspectiva geral de interpreta~ao destas
teorias.

a

vii

Nesta altura, o estudo parecia ter adquirido vida propr1a;
deixei-me guiar pela intui~ao e pela satisfa~ao que as descobertas
reveladas em cada nova leitura proporcionavam-me. Ate o ponto onde
minhas leituras e os primeiros textos que produzi ainda se
encaixavam numa revisao bibliogrcifica geral, "encontrei linha na
carretilha". Entretanto, em meados de 98, quando comecei a
estruturar um projeto de tese para a qualifica~ao, no qual buscava
contemplar um estudo de caso, tomei consciencia que estava cada
vez mais me afastando das combina~oes com a orientadora.
Em nossas primeiras conversas, Roze e eu acordamos que
buscariamos avaliar OS resultados potenciais, em dire~ao 0
sustentabilidade, de interven~oes orientadas pelo planejamento
ambiental e elegemos, como estudo de caso, o Planejamento
Ambiental para Reabilita~ao do Sistema Produtor Baixo Cotia estudo demandado pela SABESP, sob sua coordena~ao. Quando
iniciei as leituras sobre sustentabilidade, intencionava delimitar o
conceito, entender o que era afinal sustentabilidade, para que
pudesse, num segundo momento, elencar indicadores para realizar a
avalia~ao de um plano. Entretanto, perdi o estimulo por este estudo
de caso pois, decorrente de um afastamento medico, quando comecei
a participar da equipe de planejamento, o plano ja estava em sua fase
finale a oportunidade de envolver-me na organiza~ao e realiza~ao do
plano, e aprender com este processo, jci havia passado.
Diante desta situa~ao, refizemos nossos acordos e decidimos,
sob minha sugestao, pelas experiencias municipais de Agenda 21
Local no Brasil, como objeto de estudo, priorizando nossa aten~ao na
analise da participa~ao - um dos aspectos centrais do idecirio da
sustentabilidade - de uma amostra destas experiencias - os novos
estudos de caso. Tendo contato apenas por meio da leitura com mais
experiencias, os e-mail's inicialmente trocados com a Patricia Kranz e
com o Mauricio Andres Ribeiro ajudaram-me bastante, tanto atraves
da indica~ao de leituras, quando na aproxima~ao com pessoas
envolvidas com estas experiencias. A partir daf, redigi o projeto de
tese eo submeti a qualifica~ao no com~o de 1999.
A escolha da participa~ao nos processos de Agenda 21 Local
colocaram-me novamente diante de temas novos: perspectivas de
desenvolvimento local, sistema ambiental municipal e as rela~oes
entre Estado e sociedade civil. Realizei, mais uma vez, todo um
conjunto de leituras para situar-me minimamente nestes temas.
viii

Paralelamente, fui fazendo um levantamento das experiencias de
Agenda 21 Local no Brasil e escolhendo os munidpios que comporiam
os estudos de caso: Sao Paulo, Santos, Betim e Bragan~a Paulista.
Quando sal a campo para entrevistar as pessoas envolvidas
nestas experiencias, surpreendi-me com a boa-vontade dos
entrevistados. Questionei-me sea proximidade destas pessoas com
os temas de meio ambiente e participa~ao rendia-lhes o prazer e a
disposi~ao em divulgar os resultados de seus esfor~os, de dividir a
satisfa~ao de um trabalho em que acreditavam. A todos, mais do que
agradecer-lhes o acesso as informa~oes sobre estas experiencias,
devo-lhes o estlmulo em continuar acreditando nas ideias contidas no
idecirio da sustentabilidade.
Embora os nomes citados acima destaquem as pessoas que
deram contribui~oes, principalmente, "tecnicas"
tese, uma tese
esta Ionge de ser alimentada apenas com esse tipo de apoio. Nestes
quase cinco anos de labuta, contei com duas for~as as quais credito
OS trunfos de chegar ao fim deste trabalho. Uma destas for~as e a
Vero, companheira das angustias que afloram entre as paredes da
casa, das inseguran~as que poucos veem mas que, em determinados
momentos, nos fazem abandonar tudo por achar que nao vale mais a
pena. A outra for~a emana do Maurelio e da Jujuba, amigos que,
antes de tudo, acreditaram.

a

***
Tese pode ser feita de var1as maneiras e com diversas
finalidades mas e sempre um estudo que se pauta pelas regras da
produ~ao cientlfica. Pode ser um tradicional estudo experimental,
comum as ciencias naturais e aplicadas devido, em parte, a
repetibilidade dos fenomenos de forma natural ou nao, ou pode ser
um estudo polltico-ideol6gico, desde quando a crltica social come~ou
a ser institucionalizada como ciencia social. Para os primeiros tipos
de estudo, este processo e mais antigo e linear devido a
intensifica~ao das rela~oes entre ciencia e tecnologia; no segundo,
ele e mais recente e complexo devido ao transito dos cientistas
sociais no espa~o de cria~ao e crltica ideo16gica.
Uma das especificidades das pesquisas em ciencias sociais e
que elas, predominantemente, nao se auto-intitulam, ideologicamente,
ix

politicamente ou socialmente neutras. Consequentemente, alguns
autores recomendam que se anuncie no infcio do trabalho qual
perspectiva sera adotada. Seguindo esta recomenda~ao, mesmo que
com base em "modelos" que tomei conhecimento na fase final do
trabalho, diria que 0 "modelo" ao qual este estudo se aproxima e 0
que Trivinos (1987) apresenta como uma "pesquisa qualitativa, ... de
enfoque crftico-participativo com visao hist6rico-estrutural, ... tendo
como base te6rica o materialismo dialetico". As caracterfsticas que
Bogdan (apudTrivinos, 1987) atribui a este tipo de pesquisa, incluem:
(a)

(b)

(c)

ter o ambiente natural como fonte direta dos dados,
sob uma perspectiva que o vincule a realidades sociais
maiores. 0 meio e tido como "uma realidade muito mais
ampla e complexa, distinguindo nela uma base, ou infraestrutura, e uma superestrutura. Ambas as realidades,
dialeticamente,
relacionam-se
e
influenciam-se,
transformando-se mutuamente na evolu~ao do tempo";
ser descritiva. Nesta descri~ao busca-se "captar nao s6
a aparencia do fenomeno, como tambem sua essencia, ...
as causas da existencia dele, procurando explicar sua
origem, suas rela~oes, suas mudan~as e se esfor~a por
intuir as consequencias que terao para a vida humana";
dar aten~ao ao processo, apreciando "o desenvolvimento
do fenomeno nao s6 em sua visao atual que marca apenas
o inlcio da analise, como tambem penetra em sua
estrutura Intima, latente, inclusive nao vislvel ou
observavel
simples observa~ao OU reflexao para
descobrir suas rela~oes e avan~ar no conhecimento de
seus aspectos evolutivos, tratando de identificar as
for~as decisivas responsaveis por seu desenrolar
caracterlstico";
explicar o fenomeno social atraves de um processo
indutivo-dedutivo. Para o materialismo dialetico, "o
fenomeno tern sua propria realidade fora da
consciencia. Ele e real, concreto e, como tal, e estudado.
Isto significa enfoca-lo indutivamente. Porem, ao mesmo
tempo, ao descobrir sua aparencia e essencia, esta-se
avaliando um suporte te6rico que atua dedutivamente,
que s6 alcan~a validade luz da pratica social";

a

(d)

I

a
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(e)

dar aten~ao aos significados. Busca-se "as rafzes deles,
as causas de sua existencia, suas rela~oes, num quadro
amplo do sujeito como ser social e hist6rico, tratando
de explicar e compreender o desenvolvimento da vida
humana e de seus diferentes significados no devir dos
diversos meios culturais".
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Arraes, Nilson Antonio Modesto. Desenvolvimento Sustentcivel e a
participa~ao nos processos de Agenda 21 Local brasileiros.
Campinas, 2000. 110f. Tese (Doutorado em Saneamento e
Ambiente)- Faculdade de Engenharia Civil, UNICAMP, 2000.
A constru~ao do idecirio da sustentabilidade, relacionado as
perspectivas de desenvolvimento dos Estados nacionais, tem inlcio na
decada de 70 e pode-se creditar a ONU papel fundamental em sua
difusao. Neste trabalho buscou-se examinar criticamente este
idecirio a luz das teorias de desenvolvimento e analisar um de seus
desdobramentos em escala local- os processos de Agenda 21 Local-,
especialmente a forma com que tem se dado a participa~ao nestes
processos em iniciativas municipais brasileiras. Baseando-se
principalmente em entrevistas, as iniciativas dos munidpios de Sao
Paulo, Santos, Betim e Bragan~a Paulista foram utilizadas como
estudos de caso. Dividiu-se estas experiencias em quatro fases:
articula~ao polftica, institucionaliza~ao, planejamento e controle e
execu~ao, nas quais se buscou identificar os atores sociais
envolvidos eo papel que desempenharam. A exc~ao de Sao Paulo, as
outras tres iniciativas selecionadas encontraram apoio de
institui~oes externas - do ICLEI (ong canadense), em Santos; da
FEAM e do ICLEI, em Betim; e da SMA, em Bragan~a Paulista.
Nestes tres casos observou-se que a participa~ao da sociedade civil
ocorreu de forma concedida pelo governo local. Pode-se concluir
ainda que, embora se reconh~a a importancia de processos
participativos na conscientiza~ao, mobiliza~ao e organiza~ao da
sociedade civil, a participa~ao da sociedade civil, nos processos de
Agenda 21 Local analisados, ocorreu apenas a partir da fase de
planejamento e, particularmente nesta fase, de forma informativoconsultiva.
Palavras-chave: desenvolvimento sustentcivel; meio ambiente;
administra~ao municipal, aspectos ambientais; participa~ao.
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0 desenvolvimento do homem tem resultado num continuo
aumento de seu contingente populacional sobre o globo,
principalmente ap6s a Revolu~Cio Industrial. Ao Iongo deste processo
tem ocorrido uma continua transforma~Cio na rela~Cio que o homem
estabelece com os outros integrantes de sua propria especie e com
seu ambiente, visando adaptar-se a novos cencirios s6cio-ambientais
ou ecol6gicos1• Esta forma de interpreta~Cio do desenvolvimento
humano relativiza os limites impastos pelo meio ao crescimento, pois
o apresenta como um "obstciculo" continuo ao Iongo do
desenvolvimento, ao mesmo tempo em que ve estes limites como
caracterlsticos de formas de crescimento datadas e socialmente
construfdas.
No perfodo moderno e em escala global, estes limites
transformam-se, com respeito ao meio ambiente, num obstciculo
concreto denominado "questoo ambiental", o qual emerge da
interface das rela~oes entre "sociedade e natureza" ou
"desenvolvimento e meio ambiente". Jci, com respeito as rela~oes
sociais, a forma de organiza~Cio e produ~Cio social alerta para uma
grande parcela da popula~Cio mundial que vive em condi~oes
miserciveis e um processo de desenvolvimento que vem alargando a
distoncia s6cio-economica entre os pafses e as pessoas.
0 reconhecimento social destes limites vai restringindo a
vtsao prospectiva e prenunciando "crises" do modelo de
desenvolvimento e, de modo geral, predispoe cada um a diferentes
expectativas para com o futuro. De maneira abrangente, esta
expectativa poderia ser estereotipada em quatro tipos de
personagens: os apocalipticos, os otimistas paradigmciticas, os

.••••••1.

1

Tolvez a coracteristico que distingo o homem dos outros seres vivos sejo exotomente esto propriedode de aior novas formos s6ciocullurois, odaptondo-se rapidamente, com rela~fio ooutros seres vivos, a novas contextos ambientois, onde s6cio-ambientolmente seja
possivel o crescimento do especie. Se o evolu~fio se expresso, principalmente, por transformotoes de natureza fisiologica, o
desenvolvimento expresso tronsformo~iies de natureza s6cio-cultural (como se fosse umo foixo de odopto~fio dentro de codo "modelo
fisiologico"), ambos a novos contextos ambientois. Esto copacidode criotivo conto com a constru~fio, no dimensfio do coletivo, de
explico~iies logicomente coerentes w'ou eticomente aceiroveis para criar e justificor ideias, otitudes e comportomentos (rocionalizo~iies).
Coda umo destos constru~iies, oo Iongo do historia, portova as condi~iies para suportor o crescimento dentro de certo volume
populacional e ossim tomoom trozio implicito seus proprios limites.

atingiram tal grau que ate a constru~ao de sonhos dentro do modelo
ficou comprometida, cabendo a utopia apenas fora dele e
consequentemente em paralelo ou em oposi~ao a ele).
Este vazio entre um desenvolvimento sustentc:ivel que emana
da prc:itica e, portanto, trc:is fortes la~os com os modelos de
desenvolvimento tradicionalmente conhecidos, e aquele que se
constitui a partir dos sonhos e utopias e, portanto, busca aceita~ao e
justifica~ao social para existir e se amp liar, e o espa~o existente
hoje para a produ~ao e a reflexao criativas. Contudo, o discurso
unico da sustentabilidade favorece confundi-los ou mesmo criar uma
ponte imaginc:iria entre um e outro, reduzindo e assemelhando
evolu~ao e adapta~ao, revolu~ao e reforma, cria~ao e descoberta.
Este trabalho tem a inten~ao de dar uma contribui~ao a
discussao das finalidades e das prc:iticas do desenvolvimento
sustentc:ivel e seus desdobramentos no Brasil. A estrutura do
trabalho estc:i divida em tres partes. No primeira parte, alguns
estudos gerais no entorno da questao do desenvolvimento buscam
jogar luz as possibilidades e limites do idec:irio da sustentabilidade.
Na segunda, buscando articular tendencias globais a seus reflexos
locais, as Agendas 21 Locais municipais brasileiras sao escolhidas
como objeto de estudo, sendo feito um diagn6stico geral destas
experiencias. Na terceira, elegendo a participa~ao como tema de
analise, e realizado um estudo qualitativo sobre a dinamica de
participa~ao de quatro casos de A21L municipais brasileiras: Sao
Paulo, Santos, Betim e Bragan~a Paulista.
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.•••••• 2. Objetivos •••••.••••..•....•..•••••..•.••..•••.••....••...••...••..•••.••.
Examinar criticamente o ideario do desenvolvimento sustentavel,
criando um contexto para a analise da participaqao em processos de
Agenda 21 Local.
Objetivo Geral

Analisar o ideario do desenvolvimento sustentavel, a luz das
relaq6es entre o desenvolvimento e o meio ambiente, de teorias de
desenvolvimento e das perspectivas de desenvolvimento atuais.
Objetivo Especlfico 1

Analisar as experh~ncias de Agenda 21 Locais, buscando formar uma
visao compreensiva das instituiq6es que as fomentaram e de sua difusao e
adoqao pelos municlpios brasileiros.
Objetivo Especlfico 2

Analisar, isolada e comparativamente, a participaqao dos
individuos/grupos sociais envolvidos em processos de Agenda 21 Local, a
partir de uma seleqao destas experiencias.
Objetivo Especifico 3

••••••• 3. Consideraq6es sobre Desenvolvimento 9ustentavel. •••••••
0
conjunto de cinco textos abordam a tematica
desenvolvimento sustentavel. Cada um deles dispoem de certa
autonomia, pois tratam de por em relevo aspectos particulares do
tema. A ordem em que eles se apresentam busca descobrir e
construir uma interpreta~ao para o desenvolvimento sustentavel,
provendo um contexto para o estudo dos processos de Agenda 21
Local.
No primeiro texto - 0 ideario do desenvolvimento
sustentavel e a ONU: Estocolmo 72, Relat6rio Brundtland, Rio92
e Rio+5 - sao apresentados os principais eventos organizados pela
ONU sobre o tema, os documentos produzidos e os desdobramentos
destes eventos, e as avalia~oes da Rio+5.
No segundo texto - [)esenvolvimento e meio ambiente: as
mudan~as desta rela~ao no paradigma moderno - busca-se mostrar
as transforma~oes que a rela~ao civiliza~ao-natureza tem sofrido ao
Iongo do desenvolvimento da modernidade, chamando a aten~ao para
o fato de que a rela~ao que o homem estabelece com seu entorno e
construfda socialmente.
No terceiro- As teorias de desenvolvimento do p6s-guerra:
imperialismo x projetos nacionais- busca-se apresentar as teorias
de desenvolvimento do p6s-guerra, evidenciando em que contexto
das perspectivas de desenvolvimento do processo civilizat6rio
capitalista surge o ideario do desenvolvimento sustentavel.
No quarto - Perspectivas de desenvolvimento global:
globaliza~ao sob neoliberalismo - sao apresentadas as recentes
transforma~oes que a globaliza~ao da economia tem produzido sobre
as economias perifericas.
No quinto- Interpretando o desenvolvimento sustentavel- e
feito um ensaio sobre as possibilidades de concretiza~ao do ideario
do desenvolvimento sustentcivel, sendo formulado um pressuposto
geral para o estudo.

......•3.1. 0 ideario do deserwolvinento sustentavel e a ONU....•...
Estocolmo 72, Relat6rio Brundtland, Rio 92 e Rio +5

Nestas ultimas decadas, um dos marcos da questao ambiental
na agenda internacional foi a Conferencia das Na~oes Unidas sobre o
Meio Ambiente Humano - Estocolmo, 1972. Trazida ao debate pelos
pafses industrializados, a questao ambiental ficou mais associada,
neste evento, aos processos de polui~ao (com especial aten~ao a
polui~ao da cigua e do ar), suas causas e estrategias de interven~ao e,
as rela~oes entre crescimento populacional e disponibilidade de
recursos naturais. Nao havendo como desvincular a questao
ambiental de assuntos como padrao de consumo e miseria, a unidade
global desta questao jci apresentava fissuras devido as
especificidades de cada pals, evidenciando uma geopolftica recortada
por diferen~as de interesses e abordagens, principalmente, entre os
pafses do Norte e os do Sui, no tocante a polfticas de
desenvolvimento e polfticas ambientais (Halpern, 1992; Ferreira e
Ferreira, 1995).
Como uma resposta das na~oes a questao ambiental, ap6s
1972, diversos governos criaram legisla~oes e agendas estatais2
preocupadas com o meio ambiente; a sociedade civil constituiu
diversas ONG's, algumas com atua~ao internacional e boa capacidade
de conscientiza~ao e mobiliza~ao social sobre temas ambientais 3 e;
foram firmados vcirios acordos e tratados bi e multilaterais
relacionados ao meio ambiente4 .
0 fortalecimento dos vfnculos causais entre o modelo de
desenvolvimento das sociedades industriais e a questao ambiental
tambem fez com que diversos setores da sociedade, principalmente
lideran~as polfticas e academicas, buscassem op~oes ao binomio
desenvolvimento e meio ambiente. "As praticas do gerenciamento
ambiental e do desenvolvimento economico, 0 planejamento de ambas
e as constru~oes te6ricas em que elas se apoiam estao em perlodo de
intensa revisao" (Colby, 1991).
2

Agencios Nocionois: EUA/70, BrosiV73 (SEMA)
Environmental Policy Act (EPA), 1969 - EUA. Politico Nocionol de Meio Ambiente (lei 6938/81 ), 1981 - Brasil. (EWRIMA: (onod0/73,
Alemonho/75, Fran~o/76, Dinomorco/78-79, Holondo/79-80, BrasiV86.)
Em 1973, o ONU criou oProgramo de Meio Ambiente (UNEP), com sede em Nairobi, Kenio.
3
Atuom internocionolmente: friends of the Eorth, Greenpeoce, Eorth Island lnstiMe, Environmental Defense Fund, World Wildlife Fund
(McCormick, 1989 opur/Violo e leis, 1995)
4
Segundo Halpern (1992) existem mois de 1.200 trotados e ocordos bi e muhiloterois.
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Deste modo, formas alternativas de desenvolvimento 5 , que
considerem de forma integrada e global seus reflexos sobre o meio,
tem sido criadas e propostas; e e neste contexto que, em 1983, a
assembleia geral da ONU cria a Comissao Mundial sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento, dando-lhe a incumbencia de elaborar
"uma agenda global para mudan~a." Em 1987, esta Comissao
apresenta o relat6rio "Nosso futuro comum" - conhecido como
Relat6rio Brundtland -, no qual propoe que indivlduos, institui~oes e
na~oes se engajem na luta por uma forma de desenvolvimento que
"atenda as necessidades do presente sem comprometer a capacidade
de as gera~oes futuras atenderem as suas" (p.9)- o desenvolvimento
sustentcivel 6 . Neste relat6rio, reconhecendo que "as vcirias "crises"
globais- ambiental, de desenvolvimento, energetica- que preocupam
a todos, sobretudo nos ultimos dez anos, nao sao crises isoladas"
(p.5), sao sugeridas diretrizes de polltica para as "areas de
popula~ao, seguran~a alimentar, extin~ao de especies e esgotamento
de recursos geneticos, energia, industria e assentamento humanos"
(p.12) e e feito um apelo
coopera~ao internacional,
adequa~ao
institucional e legale a~ao (CMMAD, 1988).
Logo ap6s o endosso deste relat6rio, a assembleia geral da
ONU aprovou a recomenda~ao de organizar uma conferencia
comemorativa dos 20 anos da conferencia de Estocolmo, na qual
fossem elaboradas "estrategias para frear e reverter os efeitos da
degrada~ao ambiental atraves da aglutina~ao de esfor~os para
promover um desenvolvimento sustentcivel e ambientalmente
saudcivel em todos os palses" (Halpern, 1992). Ao iniciarem seus
preparativos em 1989, o nome da conferencia - Conferencia das

a

a

a

5

Sobre formos olternolivos de desenvolvimento ver:
Fondolion Dog Hammarskjold. Oue foire? Uppsalo: FDH, 1975. e CEPAUR/Fundocion Dog Hommors~old. Desarrollo a escola humane:
una opcion para el fu1uro. Development Diologue, Uppsalo: FDH, numero especial, 1986. 94p.;
Sachs, I. Strategies de l'tkodeveloppement. Paris: les editions Ouvrieres, 1980., Sochs, I. et oL Initiation orecodeveloppement.
Toulouse: Privot, 1981. e Sachs, I. Developing in harmony with nature: consumption patterns, lime ond space use, resource profiles ond
technological choices. In: Glaeser, B. (ed.) Ecodevelopment: concepls, polities, strategies. Novo York: Pergamon, 1984.
6
0 termo desenvolvimento sustenrovel oporeceu pelo primeiro vez nos trobolhos do lnternolionol Union for the Conservation of Nature
(criodo em 1948), buscondo definir principios e estrotegios para a conserva~fio dos recursos biol6gicos. Ver: IUCN. World conservation
strategy: living resource conservation for sustoinoble development. Gland: IUCN, UNEP e WWF, 1980. 44p. e IUCN. Notional conseMJtion
strategies: a framewotk for sustoinoble development. Gland: IUCN, 1984. 52p.
0 ideorio do desenvolvimento sustent6vel no Relat6rio Brundlland jo estova presente em propostas alternotivas de desenvolvimento que
a precederom (vide nom anterior). Contudo, vole observor que, nos propostas onteriores, o questiio do desenvolvimenro end6geno ou
out6crone ero cloromente colocodo, pois nestos propostas o dissacio~fio entre poises centrois e perifericos era condi~fio para o
desenvolvimento dos ullimos, baseodo no crescente distonciomenro economico, verificodo empiricomente, entre os poises e nos teorios
"dependenlistos", as quais liverom seu inicio no decodo de 40/50 pelo Cepol. Este foto molivou, por alguns enos, o uso do expressfio
desenvolvimento "ouro-sustenrovel".
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Na~oes

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Earth
Summit, Rio92) - jci evidenciava a importancia que o tema
desenvolvimento assumia diante da questoo ambiental.
Naquele evento a proposta do desenvolvimento sustentcivel
obteve sua mais forte legitima~ao com a participa~ao de 178 na~oes;
dentre as quais 100 estavam representadas por seus chefes de
Estado. Cinco grandes documentos foram pactuados: Conven~ao
sobre mudan~a climcitica, Conven~ao sobre diversidade biologica,
Prindpios para manejo e conserva~ao de Florestas, Declara~ao do Rio
e Agenda 21. Neste ultimo documento um avan~o na busca de
nortear a aplica~ao dos prindpios contidos no Relatorio Brundtland,
sao apontadas areas de programas, incluindo bases para a a~ao,
objetivos, atividades e meios de implementa~ao, dentro de 38
capftulos distribufdoS em dimensoes SOCIQIS e economicas,
conserva~ao e gerenciamento dos recursos para desenvolvimento,
fortalecimento do papel dos grupos principais (com capltulos
dirigidos as mulheres, jovens e crian~as, Indios, ONG' s,
trabalhadores e sindicatos, comercio e industria, comunidade
cientffica e tecnologica e, agricultores) e meios de implementa~ao,
que deveriam orientar a polftica e as politicos dos diversos Estados
signatcirios.
Neste mesmo ano, a ONU cria a Comissao sobre
Desenvolvimento Sustentcivel (CDS) vinculada ao seu Conselho
Economico e Social, com a finalidade de assegurar o seguimento dos
compromissos assumidos na Rio92, monitorando e relatando sua
implementa~ao em nlvel local, nacional e regional e nesta
oportunidade e agendada para 1997 uma reunioo da Assembleia
Geral, visando avaliar os avan~os alcan~ados.
Precedendo esta reunioo, e organizada, sob a coordena~ao do
Earth CouncW, a Rio+5 - uma campanha global para estimular a
aplica~ao dos prindpios contidos na Agenda 21- da Agenda a a~ao.
Neste evento, embora se reconh~a que mais de 100 poises criaram
institui~oes de ambito nacional para integrar OS prindpios do
desenvolvimento sustentcivel em sua politico e leis internas8 , que
I

Earth Council euma ONG internacional, criada em 1992 para promover e incentivor a implementa~fio dos acordos do Rio92.
Em 21 junho de 1994 ecriada, atroves do Decreta n•. 1.160, a Comissao lnterministerial de Desenvolvimenta Sustenfllvel (CIDES).
Posteriormente, revogando-se o decreta anterior, a Comissao de Politicos de Desenvolvimenta Sustenfllvel e do Agenda 21 Nacional, e
criada em 26 de fevereiro de 1997, no ambito do Camara de Politicos dos Recursos Naturais do Presidencia do Republica, tendo por
finolidade propor politicos e estrategias de desenvolvimenta sustenfllvel e caordenar a elabora~fio e implementa~fio do Agenda 21
Brasileira. De acordo com a Portoria n° 117, de 16.5.97, fazem parte do Comissao: Julio S!lrgio Moreira, Secrefllrio Executivo do
Ministerio do Meio Ambiente, dos Recursos Hfdricos e do Amazonia legal (Presidenle); Membros do Governo: Jose Paulo Silveira,
7

8
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mais de 1200 cidades e regioes elaboraram suas Agendas Jocais e que
ocorreram varios exemplos locais bem sucedidos de aplica~ao dos
principios de sustentabilidade, atestou-se que 11 QS for~as sociais e
economicas democraticas que conduzem a um desenvolvimento
insustentcivel ainda permanecem dominantes. 11 (Strong, 1997)
Para superar os obstaculos ao avan~o da prcitica da
sustentabilidade sao sugeridos cinco principios de a~ao, amparados
em iniciativas bem sucedidas: esclarecimento, simplifica~ao,
integra~ao de sistemas, implementa~ao e coopera~ao. Para o primeiro
principia e recomendado que sejam adotados conceitos e metodos
claros e concisos para mensurar e gerenciar o alcance da
sustentabilidade, que sejam criadas guias gerais para orientar o
processo de implementa~ao da Agenda 21 e, que sejam criados
indicadores e metas para avalia~ao e compara~ao dos avan~os
11
11
alcan~ados. No segundo, tendo em vista a complexidade do tema,
sao recomendadas medidas simples e prciticas para a constru~ao de
modelos que orientem o ensino, a pesquisa, o planejamento e a
tomada de decisao em desenvolvimento sustentavel, a ado~ao da
ideia de eco-eficiencia na produ~ao economico-industrial e o
investimento na mudan~a de atitude e comportamento dos
consumidores. No terceiro sao sugeridas iniciativas que integrem
setores de atividade, niveis administrativos (federal, estadual,
municipal) e atores sociais, apresentando casos de integra~ao entre
diferentes representantes dentro de conselhos nacionais e entre
agendas internacionais e governos nacionais. No quarto, as Agendas
21 locais e projetos nacionais baseados em politicos e praticas de
desenvolvimento sustentavel sao apontados como unica forma de
conduzir a uma sustentabilidade global. E por ultimo, a coopera~ao de
colocada como condi~ao necessaria ao
todos na esfera local
sucesso de iniciativas de sustentabilidade. (Strong, 1997).

e

Secret6rio de Plonejomento do Minisrerio do Plonejomento e Or~omento;
Lindolpho de Cmvolho Oios, Secret6rio Executivo do
Ministerio de Ciencio eTecnologio; Sebostifio do Rego Barros Neto, Secret6rio Gerol do Ministerio dos Relo~oes ExterioreS; Archimedes de
Castro Faria Filho, Subsecret6rio Executive do Secretoria de Assuntos Estrategicos do Presidencia do Republica; Vilmor Evangelism Faria,
Secret6rio de Coordeno~fio do Cornaro de Politicos Sociais; Membros do Sociedade Civil: KOtia Drager Maio, do F6rum Brosileiro de
Orgonizu~iies Nfio Governamentois e Movimentos Sociois; Roberto Covolcanti de Albuquerque, do lnstituto Nacional de Altos Estudos;
Jooo Luiz do Silva Ferreiro, do Funda~fio Onda Azul; Felix de Bulhoos, do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Social; Gustovo
Alberto Bouchardet do Fonseca, do Universidade Federal de Minas Gerais. 0 apoio recnico e administrativo oComissao e fornecido pelo
Secretorio Executivo do MMA, por meio do Projeto PNUD/BRft/94/016, intitulodo Formulo~o e lmplemento~o de Politicos Publicos
Compativeis com os Principios de Desenvolvimento Sustent6vel definidos no Agenda 21. No conslru~fio do Agenda 21 Brosileira, o
Comissao canto com Grupos de Trobalho, eslruturodos segundo os temas prioritOrios do Agenda 21 e integrodos por representontes de
6rgiios do odminislra~o federal, estoduol e municipal, e por representontes do sociedode civil, ressoltondo-se a oreo ocodemica, osetor
privodo, organizo~iies nfio governamentois, movimentos sociois e sindicatos.
11
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Com base na Rio+5 Strong (1997) leva
reunioo da CDS preparat6ria da Assembleia da ONU - as seguintes conclusoes:
necessidade de maior envolvimento das lideran~as na incorpora~Cio
dos prindpios de sustentabilidade em politicos e a~oes, que o
desenvolvimento sustentavel ainda esta bastante restrito aos 6rgoos
ambientais, a proposta de elabora~ao de uma declara~ao de
prindpios (Earth Charter) semelhan~a da Declara~Cio Universal dos
Direitos Humanos, necessidade de integra~ao das agendas
produzidas em seus diferentes nlveis e, de que o desenvolvimento
insustentavel global ainda predomina, principalmente no que concerne
ao atendimento das necessidades basicas dos palses em
desenvolvimento.
I

a

Na analise de documentos como o relat6rio Brundtland, ou
mesmo a Agenda 21, noo se pode perder de vista que, ao serem
elaborados como "acordos" em escala global, eles sao genericos, pois
devem apresentar uma paisagem consensual e convergente, comum a
todos ou a grande parte das na~oes e, apresentam contradi~oes como
consequencia de diferentes acomoda~oes de percep~oes e interesses
entre temas e escalas. (Postel, 1992; Dovers, 1993; Redcliff 1993).
Alem disso, como todo conceito em fase de forma~ao, o manual
estrategico e operacional da sustentabilidade e delimitado e
compreendido na medida em que e construldo.
A constru~ao do ideario do desenvolvimento sustentavel
tambem noo pode deixar de ser vista como um dos desdobramentos
do processo de globaliza~Cio9 • Neste ideario estao contidos o
fortalecimento do papel das institui~oes multinacionais e globais e, a
constru~ao
de
prindpios
e
diretrizes
norteadoras
do
desenvolvimento, comuns a todos os palses. Alem disso, na
constru~ao deste ideario, como em toda constru~ao social, e
incorporado em seu produto as rela~oes de poder que estoo
presentes em seu forum de produ~ao. esta ideia que esta contida,
por exemplo, na interpreta~ao de Crabbe (1997) para
desenvolvimento sustentavel: "uma ideologia polltica ou utopia
desenvolvida nas Na~oes Unidas visando inicialmente atrair os palses

E

Internacianoliza~fia como ocrescimento geogrOfico das atividades economicos que ultrapossam os limites nacionais. (Leonardi, 1995) .
Notor que nesto defini~fio ainda esto presente ovfcio de ossacior exponsfio civilizat6ria com exponsfio territorial.
Globolizo~fio como umo formo mais ovan~odo e complexa de internocionolizo~fio, que implico urn grou de intero~o funcional entre
otividodes economioos dispersos internocionalmente. (P. Dicken, apud Renoto Ortiz, 1994 apud Leonardi, 1995).
9
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do Terceiro Mundo para adotarem a agenda ambiental dos palses do
Norte".
Contudo, se a unidade que o conceito global busca expressar
prevalece 0 paradigma social dominante10 nao se pode deixar de
reconhecer que o universo que ele passa a abarcar se expande. Como
diz Ianni (1996 ), "globaliza~ao rima com integra~ao e
homogeneiza~ao, da mesma forma que com diferencia~ao e
fragmenta~ao". Assim, a no~ao de desenvolvimento sustentavel, ao
trazer consigo a ideia de uma unidade inclusiva e integradora, e
portanto, comportando uma pressao homogeneizadora sobre as
partes que a constr6em, tambem se expande e se diversifica
incorporando e misturando-se a outros elementos culturais.
Como for~a uniformizadora, a generalidade conceitual do
termo "desenvolvimento sustentavel 11 , associada
sua legitima~ao,
ajudou a transforma-lo numa buzzword, catchword, cacophonus,
palavra de moda (Pearce, 1988; Norgaard, 1988; Simon, 1989;
Cocklin, 1989; Munn, 1992; Niu, Lu e Khan, 1993; Redel iff, 1993;
Irwin, Georg e Vergragt, 1994; Leith, 1995). Ao mesmo tempo, deu
oportunidade a que diversas defini~oes e criterios buscando delinear
objetivos gerais para polfticas de desenvolvimento ou tentando
estabelecer as implica~oes do ideario do desenvolvimento
sustentavel sobre temas mais espedficos (gestao dos recursos
naturais, etica, produ~ao tecnologia, desigualdades sociais, sistemas
de contabilidade nacional, rela~oes Norte/Sui) fossem criadas.
I
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Murcott (1997) compilou 68 diferentes defini~oes e criterios
para desenvolvimento sustentavel. Elas sao restritas a publica~oes
em lingua inglesa e seus autores sao principalmente academicos,
politicos e/ou pessoas que tem algum tipo de vinculo como Sistema
das Na~oes Unidas, IUCN ou OECD. Estas defini~oes cobrem
principalmente o periodo de 1979
1995. Decompondo estas
defini~oes em tres grandes temas: (uso/condi~oes) ambientais,
(atividades) economicas e (demandas) sociais, depreende-se que
cada um congrega um conjunto de inten~oes/prescri~oes/objetivos
que se repetem sob diferentes formas de descri~ao. Estes
"objetivos" podem ser resumidos em:

a

"0 porodigmo social predominonte pode ser definido como umo estruturo de cren~os dominonte no sociedode que orgonizo o modo
como as pessoos percebem e interpretom ofuncionomento do mundo oo redor delos." (Milbrath, 1989, opud Upreti, 1994)
"... em quolquer momenta hist6rico dodo, certos pontos de vista sociolmente determinodos irfio produzir mois verdodes que outros", no
ousencio de "... conhecimentos "nfio-perspectivos", sociolmente desinteressodos" (Eagleton, 1991, p.54-55).
10
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•

(uso/ condi~oes) ambientais: preservar e manter a capacidade da
biosfera de sustentar a vida (processos ecologicos,
biodiversidade), utilizar os recursos e servi~os ambientais de
forma a nao reduzir sua disponibilidade, nem degradar o meio
ambiente;

•

(atividades)
economicas:
promover a continuidade do
desenvolvimento (crescimento) economico, responder as
demandas s6cio-ambientais, estreitar os la~os entre processos
economicos e eco16gicos, adequar a base tecnologica as rela~oes
economia/ ecologia;

•

(demandas) sociais: atender as necessidades das gera~oes
atuais, manter ou melhorar a qualidade de vida ou, aumentar o
bem-estar ou a utilidade per capita (amplia~ao do acesso a
alimenta~ao, moradia, saneamento, saude, educa~ao, renda),
ampliar a equidade social (com especial aten~ao a condi~ao dos
pafses e indivfduos mais pobres), preservar as identidades
culturais, deixar para as gera~oes futuras uma condi~ao s6cioeconomica e ambiental, no mfnimo, igual as atuais.

••••••• 3.2. Desenvolvirnento e rneio arnbiente•••••••••••••••••
as mudan~as desta rela~Cio no paradigma moderno

I
Ao Iongo de toda sua historia, a humanidade ou, mais
especificamente, os povos que mais influenciaram, predominaram e
fizeram prevalecer suas concep~oes de mundo, justificando e
difundindo suas normas e comportamentos, orientaram-se, mesmo
que implicitamente, por um desenvolvimento que teve como efeito ou
baseou-se na expansao e no crescimento. Uma das evidencias que
atestam este fato refere-se ao volume populacional, o qual saltou,
nos ultimos dez milenios, de 20 milhoes para quase 6 bilhoes de
pessoas 11 •
11

Para Estudos de Crescimento Populacional ver: Durand, J.D. Hisloriml Estimoles of Workf Pqlulotion: An Evoluotion. Philadelphia:
University of Pennsylvania, Population Studies Center, mimeo, 1974; United Notions. The amnninon1s ond Consequences II PqJulotion
14

Para sustentar este crescimento, os povos tem criado
inova~oes evolutivas, transformando suas pr6prias culturas eo meio
onde se inserem. Para a maioria dos estudiosos, este continuum da
evolu~Cio socio-cultural atingiu momentos de apogeu em tres grandes
11
revolu~oes culturais: •••a Revolu~ao Agrfcola que, introduzindo o
cultivo de plantas e a domestica~Cio de animais no sistema produtivo,
transfigura a condi~Cio humana, fazendo-a saltar da situa~ao de
apropriadora do que a natureza prove espontaneamente posi~ao de
organizadora ativa da produ~Cio; a Revolu~ao Urbana, fundada em
novos progresses produtivos como a agricultura de regadio, a
dicotomiza~Cio interna das
metalurgia e a escrita, que conduziu
sua
sociedades numa condi~Cio rural e numa condi~ao urbana e
estratifica~Cio social e no patrimonio cultural das sociedades que
atingiu; e a Revolu~ao Industrial, que emergiu na Europa Ocidental
com a descoberta e a generaliza~Cio de conversores de energia
inanimada para mover dispositivos meconicos, responscivel tambem
por novas altera~oes fundamentais na estratifica~Cio social, na
11
organiza~Cio polftica e na visCio do mundo de todos os povos (Ribeiro,
1991).
Destas revolu~oes, a Industrial, iniciada na Europa do seculo
XVIII, viabilizou o aumento de 800 milhoes, em 1750, para mais de 6
bilhoes de pessoas - estimado para o ano 2000 -, no planeta. Embora
11
0 termo
Industrial 11 de mais enfase ao aspecto tecnol6gicoprodutivo desta revolu~Cio cultural, ele representa apenas uma das
caracterlsticas de um conjunto de novas formas pollticas,
economicas, institucionais, etico-ideol6gicas, ou seja, da cultura, que
se configuraram ao Iongo do periodo moderno (1453 - ).

a

a

a

II
No medievo, a Igreja de origem judaico-crista teve grande
responsabilidade na constru~ao da verdade ocidental, respondendo
de modo preponderante pela forma~Cio do paradigma12 social
dominante. 0 legado religioso que antecede o perlodo moderno
carrega a visCio de um mundo revelado atraves do conhecimento da

Treoos. New York: United Nations, VaLl, 1973; United Nations. World Population Prospects os Assessed in 1963. New York: United
Notions, 1966; United Nations. World Population Prospects: The 1994 Revision. New York: United Nations, 1993. Urn resumo pode ser
visto no site http://wr.w.undp.oi!V'popirv'wlrends'hislor.html
12
No acep~fio de Khun (1975) como "... ocoda epoca uma certa visfio de mundo serve de referenda, de modelo e de fundomento a
todos os demo is sistemas de pensamento. "(Posset, 1994).
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tradi~ao

- sendo Arist6teles um de seus expoentes -, um mundo
fechado e geocentrico.
No tocante as rela~oes do homem com a natureza, Thomas
(1988) e Mendes (1995) chamam a aten~ao para a ambigUidade desta
heran~a religiosa, pois ela permite uma dupla interpreta~ao: a do
11
direito do homem a explorar as especies inferiores.. - 11 ••• Sede
fecundos e multiplicai-vos, enchei a terrae sujeitai-a; dominai sobre
os peixes do mar, sobre as aves dos ceus, e sobre todo animal que
rasteja pela terra." (Gn, I, 28) - e a do "homem como gerente ou
lugar-tenente de Deus e responsc:ivel pelas Suas criaturas"- "Tomou,
pois, o Senhor Deus ao homem eo colocou no jardim do Eden para o
cultivar e o guardar" (Gn, 2,15). Contudo, ambos reconhecem que,
alem de predominar a primeira interpreta~ao ate os dias de hoje, o
periodo moderno tem sido marcado pela crescente legitima~ao da
segunda, na medida em que se desenvolve, cresce e se expande a
propria sociedade moderna13•

III
Uma das caracteristicas do periodo moderno e a importancia
que a Ciencia, atraves do racionalismo cientifico, passa a ter na
constru~ao da verdade. Destacam-se, no inicio deste periodo, as
descobertas astronomicas do seculo XVI, atribuidas principalmente
a Copernico, Kepler e Galileu. "A tese da nao centralidade da Terra, o
alargamento dos confins tradicionais do Universo, a afirma~ao da
pluralidade dos mundos e da infinitude do cosmos ... " (Rossi, 1992)
negam o sistema ptolomeico-aristotelico de um mundo geocentrico e
fechado e revelam um universo infinito, no qual o planeta Terra eo
homem sao integrantes de um dos seus vc:irios sistemas solares.
Se, de um lado, estas descobertas enfraquecem as bases do
antropocentrismo religioso de um mundo geocentrico, de outro,
fornece os elementos para modelar um antropocentrismo mais
racional 14 , aberto a uma expansao humana ilimitada num universo
infinito. Esta recria~ao do espa~o conhecido pelo homem, aberto
ainda ao infinito, tambem alarga e indefine os limites de expansao do
13

Thomas (1988, p.30) oindo sustenta que "a inftuencio grego e est6ico distarceu a legodo judoka, de modo a tamar a religiiio do Novo
Testamenta muito mois ontropocentrica que a do Antigo; eque ocristianismo ensino, numo escolo jomois encontrodo no judoismo, que o
mundo tado se subordino oos objetivos do homem."
14
Juslificotivo do opropriogio do natureza pelo homem dodo por Thomas Hobbes, em meodos do seculo XVII. "0 homem, como quo~uer
outro especie vivo, estavo outarizado pelo direito de natureza odar os possos que ochosse necessaries osuo preservogio e subsistencio .
... 0 domfnio do homem, desse modo, simplesmente refletio opuro auto-interesse do especie humana." (Thomas, 1988, p. 204)
19

proprio homem. Vale dizer que 11 em todos os domlnios,
desenvolvimento tern a ver com urn processo bastante geral de
revela~ao projetada para perceber ou mostrar alguma coisa.. (Riggs,
1984 apud Pretes, 1997), sendo assim de natureza teleol6gica, pois
aponta uma meta ou urn fim ultimo. Mas, a identifica~ao do
desenvolvimento como urn processo sem fim, infinito e caracteristico
da civiliza~ao ocidental dentro do paradigma moderno 15 , projetados
num crescimento e progresso ilimitados (Pretes, 1997Y6 •
I

I

IV
0 periodo moderno tambem se construiu atraves de mudan~as
s6cio-polfticas, inicialmente de orienta~ao liberal - a Revolu~ao
Gloriosa (1688-1689), a Revolu~ao Francesa (1789-1799), alguns
movimentos nacionalistas de independencia ou unifica~ao - e, mais
tarde, tambem socialista - Manifesto Comunista (1848), Revolu~ao
Russa (1917) -, resultando em duas grandes forma~oes s6cioculturais. Em ambas, consolidam-se sociedades urbano-industriais.
Tambem, em ambas, esta comunhao com a sociedade moderna
industrial e com seu crescimento e expansao produziu intensas
transforma~oes no meio ambiente.
Nas duas forma~oes s6cio-culturais, o crescimento e a
expansao das sociedades, potencial e efetivo, foi fortalecendo a
cren~a em seu progresso ilimitado, creditada ao continuo
aperfei~oamento do conhecimento cientffico da realidade e
concretizada materialmente com a crescente disponibiliza~ao de
produtos e servi~os, fruto dos avan~os tecno16gicos. 17 Para refor~ar
esta convic~ao, mesmo teses apocalfpticas, baseadas nas limita~oes
impostas pelo meio, foram superadas pela ciencia. 18
Acompanhado de urn processo de expansao civilizat6ria, o
11
modelo11 industrial atualizou historicamente19 quase todos os
15

Ver: Spengler, 0. The dedine of the West. Vol. I: Form and octuoli1y, Vol. II Perspectives of world-history. New York: A. A. Knopf, 1926
(vol. 1), 1928 (vol.ll).
16
Ver: Berman, M. Tudo que esOlido desmoncho no or. Siio Paulo: Companhia dos l..etras, 1987.
17
Riggs (1984), revisondo a literotura de economio politico, encontrou 72 defini~iles para desenvolvirnento. Ele constotou que otermo
desenvolvimento tern sido substituldo por termos como progressa e evolu~fio e, ele tern estodo vinculodo a termos como mudan~a,
crescimento, transformo¢o, ocidentoliza¢o, industrializa¢o e modemizo~fio. Nos dencias sociais, o palovra desenvolvimento sugere a
evolu~fio do sistema social humano, de formos simples para formas mais complexas, moduros ou elevadas. (oputf, Prestes, 1997)
18
0 economisto ingles Thomas Malthus (17 66-1834) defendia a ideia de que serio impassiveI manter uma popula¢o que se
multiplicovo rapidomente sob umo base de recursos finito- produ~fio de olimentos. (Branco, 1989, p.69-73)
19
Por Atuolizo¢o hisl6rico designam-se "os procedimentos pelos quais povos atrosodos no hist6ria - oqueles em que seu sistema
odaptotivo se fundo numo tecnologia de mais baixo grou de eficocia produtiva do que o olcon~odo por sociedodes contemporfineos- sao
engajodos compulsoriomente em sistemas mais evoluidos tecnologicomente, com perdo de autonomio ou mesmo com suo destrui~fio
17

recantos do planeta, fazendo com que grande volume da popula~ao
migrasse e se concentrasse em centros urbanos 20 - slmbolo da
industria, da produ~ao do conhecimento e da cultura, das
oportunidades -, de acordo com o momento hist6rico e o contexto em
que se deram os processos de industrializa~ao regionais.
Paralelamente, ampliaram-se as terras (solo e subsolo) e as ciguas
(superficiais e subterraneas) sob explora~ao humana para atender as
demandas humanas, atraves de atividades produtivas, extrativistas,
recreativas, obras de infra-estrutura (rede viciria, represas, ... ) ou
como espa~o receptor e assimilador de dejetos 21 .

v
Sob os efeitos do desenvolvimento das sociedades industriais,
o meio ambiente "selvagem", sobre o qual era necessaria estabelecer
um domlnio, conquistci-lo, civilizci-lo, come~a, a ser concebido como
algo que demanda prote~ao; a representa~ao social de uma "natureza
a ser protegida" (Godard, 1996) ganha mais legitimidade22 •
Passado mais de um seculo da Revolu~ao Industrial, a teoria da
evolu~ao de Darwin (1809-1882) e, mais tarde, os estudos no campo
da ecologia23 vao dar bases cientfficas para reorientar a rela~ao do
homem com o meio. Primeiro aproximando o homem do meio
ambiente, as ciencias sociais das ciencias naturais24. A no~ao de
natureza como algo exterior ao universo social e espedfica dos
como enndode etnico, ... retrotondo tonto si1uo~oes de coroter regressivo - do ponto de visto dos enftdades etnicas ovassolodos,
troumoftzodos ou destruidos- como conteudos progressistos, enquonto urn procedimento de incorporo~fio de povos otrosodos o sistemas
s6cio-econilmicos mois ovon~odos." (Ribeiro, 1991, pg.56)
20
0 An Urbanizing World: Global Report on Human Settlements 1996 do ONU reloto que, entre 1990 e 1995, 59 mil hoes de pessoos
forom oaescidos, anuolmente, oo espo~o urbono, sendo que 800/o des1e oaescimo se deu nos regioes menos desenvolvidos. Em 1996,
46% do populo¢o do mundo vivia em oreos urbonos. (ONU/Populofton Division, DESA, 1997)
21
0 uso do terra, otualmente nos EUA, e dominodo pelo ogriculturo e florestos; openos 3% e uftlizodo para propositos urbonos.
Entretonto, oreos rurois tern sido convemdos poro usa nfio-ogricolo o toxos de 9.000 km%no - metode em refUgios pam o vida
selvogem, porques, oreos de recreo¢o e metode em exponsfio urbana, rede viorio. (Botkin &Keller, 1995)
22
Desde 1850, aesce o numero de publico~fies em defeso do noturezo. Vorios delos, entre 1960 e 1970, olertovom poro efeitos
ombientois dos modelos econilmico-produftvos. Ver: Corson, R. Silent spring. Boston, 1962; Boulding, K.E. The economics of the coming
spaceship earth. In: Jorret, H. (org) Environmerrtol quality in o growing economy. Bol1imore, 1966; Georgescu-Roegen, N. The entropy
low and the economic plllOlSS. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
23
0 vocobulo ecologia foi unlizodo pelo primeiro vez no 6enere//e A1orpnologie rler Orgonismen (Hoeckel, 1866), sendo suo defini~fio
mois celebre "... o totolidode do ciencio dos relo~fles do orgonismo com o meio ombiente, compreendendo, no senftdo loto, todos as
"condi~oes de existencio"". Porem, umo dos primeiros tentotivos de constru~fio de umo teoria do ecologio s6 surge no trotodo de
geobotilnico gerol de outorio de Eugen Worming (1895). (Acot, 1990)
24
Ver: Descola, P., Poisson, G. (org.) Noture and society: Anthropological pe!Spedives. londres: Routledge, 1995; Santos, M.E.P.
Algumas considero~fles ocerco do conceito de sustentobilidode: suos dimensfles politico, te6rico e ontol6gico. Textos did6ticos Rodrigues, A.M. (org) Desenvolvimento sustent6vel, teorios, debates, oplicobilidodes -, Compinos: IFCWUnicomp, n.23, p.13-48,
moio.1996.
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povos ocidentais. Os impactos ambientais da sociedade moderna
ajudaram a 11 ••• tornci-la pouco a pouco uma parte de nossa existencia
legal, politico e moral. ... Ela passou do exterior ao interior do mundo
social. .. (Latour, 1998).
Depois, determinando 0 carciter destes vfnculos, OS quais vao
explicitar a condi~ao da especie humana como componente de
sistemas vivos cada vez mais amplos e, portanto, dependente das
condi~oes de habitabilidade destes sistemas. Primeiro atraves do
prindpio de que a vida mantida sobre a Terra e uma caracteristica
dos ecossistemas, nao apenas de organismos individuais, popula~oes
ou especies. 0 conceito de ecossistema foi criado por A.G. Tansley,
em 1935, e definido como 11 ••• o complexo de fatores fisicos que
formam o que chamamos de meio ambiente do bioma, ...11 , dando um
impulso na forma~ao de um sistema unico, do meio ambiente abi6tico
biocenose. Em 1942, R. Linderman refor~a esta integra~ao ao
explicitar os vinculos entre o meio abi6tico e os ciclos de rela~oes
tr6ficas, ampliando o alcance da ecologia a qualquer ecossistema
(A cot, 1990).
Mais recentemente, atraves das hip6teses Gaia (Lovelock,
1988), de que: (a) a vida, desde seu inicio, tem afetado o ambiente do
planeta; (b) a vida tem alterado o ambiente da Terra de modo a
permitir que a vida persista e; (c) os sistemas de auto-controle
(feedback), positivo e negativo, os quais operam sobre o crescimento
das popula~oes, podem explicar os mecanismos pelos quais a vida
afeta o meio ambiente. [Alguns cientistas defendem a ideia que a
vida deliberadamente- conscientemente- controla o meio] (Botkin &
Keller, 1995)
Pode dizer que .. ... antes de Darwin, predominava uma
11
11
concep~ao dual .. do tempo: de um lado havia o tempo hist6rico , que
sempre corria para frente e no qual o homem evoluia e progredia
ininterruptamente; nesse tempo a luta pela existencia era o
mecanismo que levava ao progresso continuo. De outro, havia o tempo
11
da terra 11 , que era dclico e repetitivo; nesse tempo todas as coisas
passavam e voltavam a si mesmas; nesse tempo a luta pela vida era o
mecanismo de um equilfbrio dinamico eo instrumento do controle e
do governo da natureza, da sua auto-regula~ao .... Darwin (e os
cientistas depois dele) rompeu com esta concep~ao e estabeleceu a
unicidade do tempo, tornando-o um fluxo continuo que estava sempre
historicidade e o
correndo para frente. Tudo estava submetido

a

11

a
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mundo era um emergir continuo de novidades, nao s6 para os homens,
mas tambem para a natureza." (Giuliani, 1996)
Esta reaproxima~ao da sociedade com o meio ambiente vai
produzindo contlnuas expressoes sociais de cunho ambiental - o
movimento Romontico do final do seculo XVIII, o preservacionismo,
o conservacionismo - que, aos poucos, vao adquirindo volume e
pressionando a que a sociedade, de modo geral e expresso atraves de
sua politica, incorpore as questoes ambientais.
A partir da decada de 1960, a preocupa~ao com o meio
ambiente cresce continuamente, iniciando-se nos EUA e expandindose, na decada de 70, para Canada, Europa Ocidental, Japao, Nova
Zelondia e Australia e, na decada de 80, para America Latina, Europa
Oriental, Uniao Sovietica e Sui e Leste Asiatico (Viola e Leis, 1995).
"Na decada de 90,... ,mesmo os palses mais retardatarios (China,
alguns paises da Africa negra, alguns paises arabes) iniciaram um
debate sobre os problemas ambientais" (Viola, 1996).
Tres grandes temas acabam constituindo o atual embate entre
desenvolvimento e meio ambiente, sob a forma de uma "questao
ambiental": (a) a perspectiva de esgotamento dos recursos naturais;
(b) a degrada~ao do meio ambiente, em escala regional, relacionada
qualidade de vida 25 de suas popula~oes e; (c) a degrada~ao do meio
ambiente, em escala global, relacionada ao rompimento da capacidade
do planeta de manter a vida 26 •

a

VI
As transforma~oes culturais tambem se expressam na cria~ao
e na mudan~a de significado das palavras. Num periodo de crescente
considera~ao das questoes ambientais e factivel supor que as
palavras que fazem a interface entre a sociedade e o meio, a
exemplo dos recursos natura is e do lixo, insumos e sub-produto dos
sistemas s6cio-economicos, respectivamente extraidos e descartado
na "natureza", tambem sofram transforma~oes. Neste caso, elas
acabaram sofrendo especializa~ao conceitual, visando adequar os
Ouolidade de vido eumo expressiio que integra urn conjunto de fotores relacionodos oo bem-estor fisico, emocionol eespirituol de urn
individuo ou de urn grupo, reftexo do seu contexto s6cio-economico e ambientol. Esto expressfio omplio ono~fio de podrao de vida. o
qual reduz o bem-estor dos individuos ou grupos a suo condi~fio economico.
16
Para proje~oes "olimistos e pessimistos" sabre oconsumo de recursos naturois (contextualizado as reservas conhecidas) e a gero~fio de
poluentes, em escala mundial, ver: Meadows, D.H. et al. limi1es do aesrimento. Siio Paulo: Editora Perspecliva, 1978. 200p. e
Meadows, D.H. et al. Beyond the limils: Confronting global collapse, envisioning osustoinoble future. Vermont: Chelsea Green Publishing
Company, 1992. 300p. [Estos proje~iies sofreram criticas por nfio considerarem explicitomente os pre~os, assumirem que os recursos sao
limitodos e nfio apresentorem estimolivas dos incertezos estotisticos de seus pam metros. (Costonzo, 1993)]
15
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processos de gestao as interfaces reveladas entre 0
desenvolvimento das sociedades industriais eo meio ambiente. 27
Na concep~ao economica clcissica, os recursos naturais podem
ser divididos em dois tipos: aqueles apreendidos como estoque ou
como um fluxo de quantidades limitadas, passfveis de gestao, de
troca e nao produzidos diretamente pelo homem; e aqueles
considerados bens livres, disponlveis em profusao e/ou impossfveis
de gerir. Mas, visando explicitar a rela~ao entre a disponibilidade do
recurso e os processos naturais/humanos, a economia moderna
amplia suas propriedades: recursos naturais esgotciveis, renovciveis e
reprodutfveis (Godard, 1996). Mais recentemente, os termos
servi~os ambientais e servi~os ecol6gicos ampliam a no~ao de
recurso; no primeiro sao agregados alguns bens livres - processos
naturais de auto-depura~ao, ar limpo, considera~oes esteticas e
espirituais - e no segundo e explicitada a escala de dependencia do
homem com a biosfera.
Semelhante analise se pode desenvolver com rela~ao ao lixo,
entendido, na concep~ao clcissica, como todo e qualquer resfduo sem
utilidade, e portanto descartcivel, proveniente das atividades
humanas. A partir desta concep~ao generica, a economia moderna
tambem internalizou novas propriedades ao lixo:
reutilizcivel,
reciclcivel, (bio)degradcivel. Tambem se consolidou a ideia de
polui~ao/processo (poluente/produto) 28 como "mudan~a metab61ica
nos sistemas vivos provocada pela emissao de reslduos no meio"
(visao ecol6gica) ou "qualquer perda de bem-estar humano produzida
por mudan~as no meio ffsico" (visao s6cio-economica) (Pearce, 1995).
Campbell (1991) ainda integra a no~ao de reslduo a de recurso,
quando o descreve como "um recurso potencial, no Iugar errado, no
momento errado".

VII
Alem da perspectiva eurocentrica, ou mesmo dos pafses
centrais, sobre a hist6ria da questao ambiental, os pafses perifericos
tambem parecem ter sua propria hist6ria ambiental, mesmo que
".•• o conleudo daquilo que denominamos recursos lransforma-se hisloricamenle e depende lnnto do evolu~fio dos ombienles quonlu
do evolu~fio dos possibilidades recnicos, do nolurezo dos necessidodes sociais e dos condi~fies economicas (Godard, 1997,p.207)".
28
AResolu~fio CONAMA no. 001, de 23.01.86, conceiluo impocto ombienlnl como: "... quo~uer oltem~fio dos propriedodes fisicos,
quimicos e biologicos do meio ombienle, causodo por quolquer forma de materia ou energio resultonle dos o1ividades humonos que,
direln ou indiretomente oferom: I - a soude, a segumn~o e o bem-estor do populo~fio; II - as otividodes sociois e economicas; Ill - o
biota; IV -os condi~oes esteticos e sonit6rios do meio ombienle; V-a quolidode dos recursos ombientois."
27
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predominantemente definida fora de suas fronteiras. Padua (1997),
ao analisar a forma~ao do pensamento ecologico, em sua dimensao
polltica e ao Iongo do modernismo, busca exatamente privilegiar este
aspecto: como a questao ambiental se coloca nas rela~oes entre
na~oes desenvolvidas e subdesenvolvidas?
Para ele e possivel identificar dois momentos fundadores. 0
primeiro entre meados do seculo XVIII e meados do seculo XIX, se
passa no contexto das rela~oes metropole-colonia, no qual se
desenvolve uma rela~ao mercantil monopolista, onde a produ~ao
extrativista (no caso do Brasil: madeira, borracha, metais) e agricola
(cana-de-a~ucar, cacau, cafe) das colonias atende a demandas da
metropole. A propria condi~ao de "colonia de explora~ao" ja denota
uma situa~ao em que os interesses de preserva~ao ou conserva~ao
dos recursos naturais da colonia se manifestam apenas quando
amea~am romper esta condi~ao. Consequentemente, neste primeiro
momento, "a vertente dominante entendia a polftica ambiental como
um instrumento de maior eficacia da propria ordem colonial,
corrigindo alguns dos seus impactos negativos mais evidentes"
(Padua, 1997)29 .
0 segundo momento fundador ocorre entre as ultimas decadas
do seculo XIX e as primeiras do XX, e num contexto de intensa
urbaniza~ao e industrializa~ao dos paises centrais. Segundo Padua
(1997), "A produ~ao mecanizada e massiva dos mundo das fabricas
estava em plena expansao, requerendo processos crescentemente
complexos e internacionalizados de extra~ao de recursos naturais e
cria~ao de mercados de consumo.". Neste segundo momento, pafses
capitalistas em plena industrializa~ao, ex-colonias que conseguiram
sua independencia recentemente, principalmente na America Latina,
e colonias na Africa e Asia, dividem as tensoes de um mundo onde a
geopolltica de garantia da base de recursos naturais torna-se
fundamental para sustentar a economia industrial. Sem duvida, a
hierarquia historica de poder economico-militar entre as na~oes
influenciou a partilha dos espa~os ambiental e comercial. Deste
modo, a polftica ambiental do segundo momento tambem assume a
fun~ao de um instrumento de manuten~ao da ordem, agora,
industrial, agindo apenas nas situa~oes em que esta ordem se ve
amea~ada. As medidas conservacionistas, ainda timidas mas ja
I

29

Ver: Grove, R. Green Imperialism: colonial exJXJnsion, tropical island edens and !he origins rl environmentulism 1600-1800.
Cambridge: Universily Press, 1995
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presentes, cedem a "radicaliza~ao da competi~ao expansionista
geografica e comercial." (idem).
Com isso nao se quer dizer que nao tenha havido esfor~os em
dire~oes diferentes. No caso do Brasil, a politica ambiental como
expressao da supera~ao do colonialismo de Jose Bonifacio entre
1822 e 1824, e as ideias conservacionistas de Alberto Sampaio e
Alberto Torres, que influenciaram a constitui~ao do C6digo Florestal,
do C6digo de Aguas e da Lei de Prote~ao a Fauna, todas de 1934, sao
exemplos. Contudo deve-se reconhecer que seu sucesso e bastante
limitado. Padua (idem), concluindo, atribui este insucesso a tres
fatores: pequeno apoio da sociedade civil, insuficiente comprova~ao
dos riscos ambientais e dificuldade de sobrepor os interesses
politicos e economicos dominantes a epoca.
I

.•..... 3.3. As teorias de desenvolvimento do p6s-guerra.
imperialismo x projetos nacionais

0
mundo
dividido
entre
palses
desenvolvidos
e
subdesenvolvidos (ou numa versao menos estatica, "em
desenvolvimento") e os estudos modernos sobre desenvolvimento
surgiram ao final da segunda guerra mundial (Conyers e Hills, 1984;
Blomstrom e Hettne, 1990; Arndt 1992; Maluf 1997). Com isso nao
se quer dizer que 0 processo de desenvolvimento economico ja nao
fizesse parte das aten~oes de economistas classicos, neoclassicos e
mesmo keynesianos, mas que os estudos oriundos de perlodos
anteriores dirigiam-se apenas ao entendimento das leis economicas
que operavam Sobre OS pafseS que estavam a frente deste processo.
Quanto aos palses da America Latina e as colonias na Africa e Asia,
"as pessoas das na~oes desenvolvidas estavam mais preocupadas com
mudan~as planejadas para melhorar seu acesso aos recursos naturais
do mundo subdesenvolvido ou, em alguns casos, para introduzir
alguma das caracterlsticas basicas da "civiliza~ao", incluindo a
provisao de alguns servi~os essenciais e a conversao ao cristianismo"
(Conyers e Hills, 1984).
Deve-se reconhecer que o estfmulo a estes estudos deve ter
vindo de uma demanda de natureza polltica clara: a afirma~ao dos
pafses de regime socialista como alternativa de forma~ao s6cioI
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cultural ap6s a segunda grande guerra. Portanto, estes estudos
partem do reconhecimento de que no "bloco capitalista" existem
palses subdesenvolvidos, incluindo colonias que haviam alcan~ado sua
independencia recentemente, e e nestes palses, onde a miseria social
singra, que o discurso de igualdade social comunista pode encontrar
eco. Assim, pode-se dizer que as modernas teorias de
desenvolvimento tratam de estrategias de consolida~ao de regimes
economicos capitalistas entre os palses subdesenvolvidos, visando o
estabelecimento de alian~as em um mundo bipolar.
Tres fatores foram determinantes na constru~ao das
modernas teorias de desenvolvimento. 0 primeiro vincula-se ao fato
de que os estudos de desenvolvimento anteriores portavam forte
influencia do materialismo hist6rico. 0 desenvolvimento dos estados
nacionais atraves do "progresso material" 0 qual e impulsionado pelo
continuo aprimoramento das "for~as de produ~ao", era entendido
como historicamente determinado, uma lei evolutiva natural. Esta
visao apresenta o desenvolvimento como um processo onde
predominam OS fatores endogenoS de cada na~OO e e fracamente
dependente das rela~oes historicamente constitufdas entre os
palses, sendo, no maximo, estimulado por uma forma de "nacionalismo
finalidade do
reativo" (Rostow, 1960). 0 segundo refere-se
desenvolvimento economico 0 qual era tido inicialmente como forma
de fortalecimento dos estados nacionais (poder economico, militar e
comercial) e que, paulatinamente, e incorporado polltica de estado
como forma de melhorar as condi~oes gerais de vida da popula~ao. 0
terceiro refere-se ao meio de desenvolver-se, qual seja, atraves do
crescimento tornando sinonimos desenvolvimento economico e
crescimento economico 30. Assim, o desenvolvimento deveria produzir
a melhoria do bem-estar das pessoas ao elevar a capacidade de
consumo delas, condicionado economicamente pelo crescimento do
I

a

I

a

1

PIB/ capita.
As contribui~oes te6ricas dentro deste contexto buscavam
identificar os obstdculos espedficos ao contexto s6cio-economico
interno a cada pals para que o subdesenvolvimento fosse superado -

Aestmtegio de desenvolvimento econamico via crescimento (''fozer crescer o bolo") opresentou-se como pocto possivel entre no~fies
que operom num espo~o economico competitivo, tornondo a distribui¢o dos frutos deste crescimento entre elos consequencio dos
relo~fies de poder historicomente constituidos
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Teorias do Subdesenvolvimento 31 - e, a partir deste diagn6stico,
definir OS instrumentoS de polftica economica apropriados.
Este enfoque te6rico vai se enfraquecendo quando se
constata na pratica que mesmo os palses subdesenvolvidos que
haviam alcan~ado um significativo crescimento de seu PIB ainda
conservavam um volume significativo de indivlduos sem acesso aos
servi~os sociais basicos (saude, educa~ao, nutri~ao), desvinculando a
correla~ao entre crescimento economico e bem-estar social 32 . Alem
disso a perspectiva de desenvolvimento atraves do crescimento
economico come~ava a sofrer ataques dos movimentos ambientalistas
que atribulam a sociedade industrial de consumo as razoes da
degrada~ao ambiental.
Pode-se dizer a melhoria das condi~oes sociais, conseqi.iente
ao crescimento economico, concretizou-se nos paises desenvolvidos,
nao podendo Ser generalizada para OS pafses de "desenvolvimento
tardio". Esta ruptura entre crescimento economico e bem-estar
social criou duas novas estrategias de desenvolvimento. Uma
recomendava a busca de formas de desenvolvimento nacional
integradas, unificadas, reconhecendo que o crescimento economico e
o bem-estar social operam as vezes como elementos que se refor~am
mutuamente e as vezes como elementos que competem entre si,
exigindo seu planejamento integrado. A outra estrategia foi dirigir
programas de desenvolvimento as atividades economicas ou grupos
sociais que ficaram marginalizados do processo de desenvolvimento,
sendo assim criados, por exemplo, programas para o desenvolvimento
rural.
Alem disso, notou-se que, de um lado, o PIB do conjunto dos
palses capitalistas havia crescido, e que, de outro, o fosso entre os
paises que estao a frente neste processo e OS que estao atras
aumentou. A partir disso, vai se produzindo um novo enfoque nas
teorias de desenvolvimento que privilegia as rela~oes e os la~os de
dependencia economica entre as na~oes. Passa-se a compreender o
subdesenvolvimento nao mais como uma etapa preterita do
desenvolvimento mas como um dos aspectos da dinamica de
desenvolvimento do conjunto das sociedades capitalistas. 0 papel
que cada na~ao desempenha neste sistema mundial passa a ter suas
31

DeniTe estos coniTibui~fies destocom-se o teorio "etopisto" - os cinco etopos poro que umo sociedode trodidonoiiTonsformor-se em
umo sodedode de consumo de mossos- de Rostow (1960}; os de Harrold (1948) e Domor (1957) sabre opope! do forrno~iio de capitol
- poupon~o e investimento; os teorios do capitol humono de Schullz (1959} e Becker (1964).
32
Ver: ONU/ECOSOC. Report on the World Social Situation. New York: Departamento de Assuntos Economicos e Sociais, 1957.
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rafzes causais na historia e nas oportunidades que se criaram e se
construfram ao Iongo dela.
Ter sido incorporado e manter-se nas regras do sistema dos
palses capitalistas e reconhecer a competitividade economica como
seu aspecto inerente, operando como motor de crescimento do
conjunto das sociedades que deste jogo participam. Neste jogo, os
dotes polftico-economicos herdados historicamente definem,
hierarquicamente, a posi~ao, os instrumentos que se dispoe para
jogar eo grau de liberdade de escolher com quem se joga. Cabe a
cada pals criar alternativas dentro da situa~ao em que se encontra,
consciente de que o desenvolvimento da autonomia nacional, nesta
perspectiva, so se realiza quando desenvolve-se relativamente, ou
seja, sobre os outros. 0 que mantem a coesao do 11 bloco capitalista 11
e a perspectiva de haver nesta rela~ao ao menos o continuo
crescimento absoluto de todas as partes, mesmo com seus altos e
baixos e numa condi~ao de ganhos diferenciados entre as na~oes; o
crescimento absoluto ja garante a coesao mas nao oferece o ganho
de autonomia.
As teorias de subdesenvolvimento cepalinas tornam-se
11
not6rias
como
uma
interpreta~ao
dependentista11
do
desenvolvimento, constituindo um novo entendimento da dinamica do
desenvolvimento, o qual tern sofrido refinamentos teoricos desde a
decada de 50. Primeiro, apresentam o desenvolvimento das na~oes
capitalistas nao mais como etapas historicamente determinadas e
independentes, mas como um processo de crescimento entre pafses
que concentram diferentes graus de poder polltico-economico; poder
este que potencializa a capacidade de crescimento de cada um. (Nas
ideias cepalinas, o papel pr6-ativo da sociedade, sob coordena~ao e
planejamento do Estado e condi~ao basica para superar a posi~ao
periferica.) Segundo, rompem com as recomenda~oes de polftica de
desenvolvimento orientadas quase que exclusivamente para ajustes
internos de natureza economica, vindas das teorias de crescimento
economico. 0 crescimento economico, neste perfodo, tambem rompeu
a cren~a de que ele era garantia de desenvolvimento, ou seja vinha
necessariamente acompanhado de equidade social e democracia.
Assim, too importante como buscar condi~oes economicas internas e
ampliar o poder dentro das rela~oes polltico-economicas externas no
desenvolvimento dos pafses e, produ~ao economica, justi~a social e
conserva~ao ambiental as vezes integram-se de forma sinergica,
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outras de forma que o resultado positivo de uma parte e causa do
negativo em outra. Terceiro, o que mantem a unidade do conjunto
destes paises e 0 condicionamento cultural dos mais poderosos sobre
os menos as mesmas necessidades sociais, sem prove-los de
capacidade para atende-las satisfatoriamente e assim, conservando
uma rela(;Cio de domina(;Cio e explora(;Cio, dependencia e subordina(;Cio
-, sob um aspecto de moderniza(;Cio tardia.
Na medida que tal perspectiva ganha for(;a, as perspectivas
de salto das na(;oes subdesenvolvidas a condi(;GO de desenvolvida
ficam mais engessadas, tanto pelas dificuldades que implicam a
consonancia de conjunturas internas e externas que propiciem este
sal to, como pelo crescimento desta dificuldade a medida que outras
na(;oes consolidaram suas posi(;oes como desenvolvidas. A crise das
teorias de desenvolvimento que se manifesto neste periodo se deve
mais a incapacidade destas teorias conduzirem a roteiros
generalizciveis para subir ao 1°. Mundo, do que de falta de um modelo
de interpreta(;Cio da realidade.
Neste perfodo, crfticas as consequencias s6cio-ambientais do
sistema de desenvolvimento capitalista doo margem ao
fortalecimento de concep(;oes, idecirios de desenvolvimento
alternatives. 0 resgate da perspectiva hist6rica no entendimento
das condi~oes de desenvolvimento nacionais tambem permite que se
busque as op(;oes hist6ricas, os momentos onde se ere que a
"civiliza(;Cio ocidental" moldou de forma marcante seu proprio
comportamento. Alguns olhares descem a forma(;QO do perlodo
moderno, OUtroS a forma(;GO judaico-cristo, OUtroS descem ainda
mais. Muitas destas descidas trouxeram criticas vigorosas ao
crescimento ilimitado, ao individualismo materialista, ao mecanicismo
determinista, alimentando idecirios alternatives. Contudo, tratam-se
de concep(;oes, idecirios.
0 idecirio do ecodesenvolvimento, formulado, principalmente
pela escola francesa, tendo seu grande expoente o polones Inacy
Sachs e uma destas concep(;oes que se construfram e se
fortaleceram a epoca. Neste idecirio estavam presentes as respostas
diretas as demandas de desenvolvimento da epoca: a endogenia do
processo de desenvolvimento, a preocupa(;Cio ecol6gica, a melhoria
das condi(;oes sociais, principalmente dos pobres, dos palses pobres.
Enquanto idecirio, tais iniciativas buscavam sustenta(;Cio atraves de
experiencias pontuais, na cren(;a de que estes exemplos pudessem

multiplicar-se na medida que atestavam seu sucesso como modo de
vida, mini sociedades alternativas.
A pressao social para que as questoes relativas ao conflito
entre desenvolvimento e meio ambiente e desenvolvimento e
subdesenvolvimento fossem consideradas estimulou a cria~ao de
novos organismos sociais que mediassem esta discussao que nem a
polltica, nem a economia respondiam. Muitas vezes as ajudas
externas para a supera~ao do "subdesenvolvimento" eram concebidas
e realizadas por pessoas e com recursos dos pr6prios palses
desenvolvidos atraves destes novos organismos: agendas
internacionais de desenvolvimento ou um crescente numero de
ONG' s que assumiam a fun~ao de colecionar recursos das sociedades
desenvolvidas para programas de desenvolvimento nos palses do Sui.
Vale dizer que tais iniciativas nao alcan~aram seu objetivo
maior, contudo sua contribui~ao nao e desprezlvel. Tem se verificado
que estes programas nao conseguem ter efeito propagador e muitas
vezes ao cessar o programa de ajuda, tais comunidades voltavam a
condi~oes anteriores. Pode-se ate dizer que tais iniciativas ajudam a
"conter" pontos sociais crlticos que se nao atendidos talvez possam
criar maiores tensoes sociais.
Tudo isso foi adquirindo for~a ao Iongo da decada de 70 e,
principalmente nos palses desenvolvidos, a ponto de tal demanda ser
assumida institucionalmente pela ONU. Naturalmente cabe o
questionamento do interesse de um organismo como a ONU buscar
implementor as ideias originarias, a utopia contida nos alfarrabios
que constitulram tal movimento; ate porque tais ideias chocam-se
diretamente com elementos estruturais que preservam os fatores
causais de tal crltica. Alem de, naturalmente, valera possibilidade de
tal discurso ter sido assumido simplesmente para criar um consenso
sobre uma forma de se desenvolver mas que na pratica e viabilizada
dentro do discurso anterior, ou seja, mudasse o discurso ou o regime
para nao se perder 0 poder.
Mas certo e que nao adianta simplesmente tecer crlticas as
limita~oes de implementa~ao de tais propostas, pois seria inocencia
acreditar que o fato do principal organismo internacional do pasguerra ter assumido o discurso da sustentabilidade, as questoes
desenvolvimento e subdesenvolvimento estariam resolvidas. Este
fato apenas serve para indicar que a pressao social adquiriu volume
suficiente para motivar um 6rgao como a ONU a incorporci-lo como
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estrategia para enfraquece-lo e/ ou para interpreta-lo de acordo com
seus interesses e, inclusive, serve para indicar que a questao
ambiental aflige a todos, mesmo que de modo diferenciado. Mas toda
esta analise demanda uma pergunta: e agora como continuar? E e
exatamente neste ponto onde estamos patinando. Sera que,
semelhan~a da analise que Padua (1997) faz dos outros dois
momentos que a questao ambiental adquiriu corpo no Brasil, o alcance
desta terceira onda atingiu seu apice mas ainda nao conseguiu
revolucionar nao a sociedade mas, principalmente, as pessoas?
Atingimos o limite da sustentabilidade?

a

...•••.3.4. Perspectivas de desenvolvimento global. ....... .
globaliza~ao

sob neoliberalismo

A partir de meados da decada de 60, quando o modelo de
desenvolvimento fordista, nos pafses centrais, com~ou a apresentar
taxas decrescentes de rentabilidade economica (a produtividade do
trabalho estabilizou-se enquanto os custos de produ~ao continuavam
crescendo), coube ao Estado cumprir um papel de "amortecedor" da
crise, atenuando-a por meio de medidas de "apoio
demanda
interna". Estas medidas se efetivavam, tanto por meio de seus
programas de prote~ao social (seguro desemprego, garantia de renda
minima, sistemas e programas de Saude, educa~ao, moradia), OS quais
sustentavam a capacidade de consumo, quanto por meio das
atividades pr6prias do Estado, principalmente naqueles palses em que
a participa~ao direta na atividade produtiva era intensa.
Do Iado da oferta, "... nos anos 70, duas escolas haviam surgido
para enfrentar a "crise da oferta". Uns (principalmente nos Estados
Unidos, Gra-Bretanha e Fran~a) apostaram no rebaixamento do custo
do
trabalho:
precariza~ao
do
emprego,
subcontrata~ao,
deslocamento para o Terceiro Mundo. Outros (no Japao,
Escandinavia e certas regioes da Alemanha Ocidental e da Italia)
apostaram, ao contrario, na elabora~ao de um novo compromisso
social. Os assalariados foram convidados a lan~ar-se na batalha da
qualidade e da produtividade. Do mesmo modo, vlnculos de parceria
foram refor~ados entre as empresas, as universidades, os governos
locais" (Lipietz, 1991).

a
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Na escolha dos locais de implanta~ao destas unidades de
produ~ao levava-se em considera~ao tanto a dimensao do mercado
interno potencial eo nfvel e as condi~oes de competitividade, o grau
da infra-estrutura instalada disponlvel
produ~ao 33 e
comercializa~ao (sistemas de transportes, de energia, de industrias
de base, de redes comerciais) eo custo e qualidade da mao-de-obra,
quanta vantagens oferecidas pelo Estado, como o rigor das
legisla~oes sociais e ambientais, o grau de prote~ao do mercado
frente a produtos importados e as condi~oes fiscais.
Assim, uma das estrategias adotadas para superar a crise da
oferta nos poises centrais acaba acelerando a industrializa~ao de
alguns poises perifericos, a exemplo do Brasil, Argentina, Chile,
Mexico (fato que geralmente e descrito como de iniciativa quase que
exclusivamente nacional). A amplia~ao da transnacionaliza~ao da
produ~ao soma-se, neste perlodo, a intensifica~ao do comercio
internacional, ampliando os horizontes de controle e a~ao do capital.
Mas, sob a interpreta~ao de Sampaio Jr. (1999) desta fase:
"ainda que o horizonte de valoriza~ao fosse transnacional, o processo
produtivo operava sob
marcos
institucionais rigidamente
demarcados, e o ciclo de reprodu~ao ampliada do capital produtivo
tendia a circunscrever-se ao espa~o economico nacional". Entretanto,
a intensifica~ao desta via para a supera~ao da crise minora as
pr6prias bases da autonomia do Estado-nacional dos palses
perifericos.

a

a

Vale dizer que a crise do modelo fordista nao tinha as mesmas
prerrogativas da crise que o originou, qual seja promover um ajuste
entre oferta e demanda numa fase de expansao da produ~ao. De
forma oposta, a crise constitula-se numa fase em que a expansao do
processo civilizat6rio capitalista come~a a deparar-se com os limites
fisicos intrlnsecos a base tecnica da Segundo Revolu~ao Industrial.
A parcela da atividade economica mundial per capita destinada
amplia~ao das condi~oes de suporte que possibilitassem o aumento da
popula~ao ou
melhoria da qualidade de vida global come~ou a
diminuir. Embora as analises economicas acusem um crescimento
continuo do PIB mundial, a internaliza~ao dos "custos ambientais" no
sistema economico tem parte significativa neste aumento. Enquanto
se espera que uma nova base tecnica surja e assim sejam

a

a
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0 Estodo teve intenso participa~fio no constru~o destu infro-estrutura produtiva nas decodos de 50 e 60.
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restauradas (e se possfvel ampliadas) as taxas de crescimento global,
busca-se, por meio de "mais eficiencia tecnica" esgotar o que restou
sob a base tecnica anterior, sob discursos de "elevar os nfveis da
qualidade, produtividade e competitividade".
A redu~Cio do dinamismo economico "efetivo" global e a busca
de, no mfnimo, manuten~ao da posi~ao s6cio-economica alcan~ada nos
Estados-nacionais (sem contar a ansiedade dos pafses perifericos em
melhorar suas condi~oes frente ao exemplo dos pafses centrais, no
contexto de enormes massas exclufdas e demandante de "direitos")
acirram a tensao entre pafses, explicitando suas diferen~as e as
rela~oes de domina~ao. A tendencia desta situa~ao, sob um sistema
economico em que a condi~ao economica de um pals, relativamente
aos demais, esta diretamente relacionada a sua capacidade de
controlar a reprodu~ao do capital, e 0 acirramento das diferen~as
economicas, pela concentra~ao com baixo crescimento global.
Dentro deste quadro, "... em 1979 houve a primeira
reviravolta: experts e governos converteram-se a solu~Cio inversa.
Apertar o credito para eJiminar OS claudicantes e selecionar as
empresas de futuro, desmantelar a legisla~Cio social para
restabelecer os lucros e, "portanto", o investimento: ao reorganizar
a selva, deixar-se-ia agir a mao invisfvel do mercado, que haveria de
encontrar uma safda para a crise! Esta segunda fase, "monetarista",
conduzida pelo Federal Reserve Bank (Banco Central americano),
abriu a era do liberal-produtivismo.... Bem depressa, pela
concorrencia no mercado de bens e no de capitais, essa polftica se
impos ao resto do mundo ... " (Lipietz, 1991). Come~ava, com estas
medidas, a se constituir os tra~os de um novo modelo de
desenvolvimento: o neoliberalismo.
Na esfera nacional este modelo tem "recomendado" aos
Estados, de modo geral, a redu~ao, ou quase elimina~ao, de sua
participa~ao nas atividades economicas diretas, atraves da
privatiza~ao das empresas, visando ajusta-las as condi~oes do
mercado pois, ate entao, estavam acumulando desvios dado o
gigantismo e a burocracia estatais. Particularmente aos pafses
perifericos, o equilfbrio or~amentario e recomendado como condi~ao
para realizar ajustes macroeconomicos, incluindo atendimento da
programa~ao de pagamento da dfvida externa e controle inflacionario
e ter acesso ao credito internacional. Recomenda-se ainda, com

significativos

reflexos
para
os
palses
perifericosl
a
desregulamenta~ao
do sistema economico nacionall visando
remodernizarl via mercado, o sistema produtivo e tornci-lo mais
competitivo. 0 descompasso entre o volume de auxflios e servi~os
sociais demandados e a capacidade de arrecada~ao do Estado
resultante da diminui~ao da atividade economicol da atenua~ao da
legisla~ao social e do aumento da rela~ao inativos/ativosl for~aram a
uma busca de ajuste no papel "assistencialista" do Estado. Em alguns
paises este ajuste provocou a depaupera~ao dos servi~os
tradicionalmente publicos (saudel educa~ao) e estimulou sua maior
privatiza~aol sob a forma de um sistema de previdencia alternativo
ou complementar para as classes medias (que preservaram seus
empregos).
No plano internacionall interagiram dois fatores: de um ladol a
intensifica~ao do comercio internacional e a transnacionaliza~ao da
produ~ao pressionaram a uma surpreendente movimenta~ao de
capitais el de outro I a procura por mais eficiencia do sistema
economico mundial via mercado recomendava uma maior
internacionaliza~Cio do controle de capitais. Como resultadol a
recomenda~ao neoliberal de polltica economica externa foi a
abertura comerciall de modo a que o capital internacionalizado
pudesse " ...decidir- em fun~ao de suas estrategias de valoriza~ao da
riqueza em escala mundial - se seus mercados serao explorados
mediante produtos importados ou mediante produ~ao local. 0 capital
internacional espera tambeml ampla liberdade de a~ao para
aproveitar as potencialidades de cada regiao como reservas de
materia-prima e como plataformas de exporta~ao de mercadorias
que requerem mao-de-obra barata. Espera, ainda, a elimina~ao de
qualquer tipo de reserva de mercado ao capital nacionall pois assim
os grandes oligop61ios internacionais tem acesso aos segmentos
produtivos e servi~os capazes de oferecer boas oportunidades de
neg6cios." (Sampio Jr, idem) 34• Ou seja, a internacionaliza~ao do
capital pressiona a que o Estado nacional tenha sua capacidade de
circunscrever a reprodu~Cio do capital aos interesses nacionais mais
limitada35.
I
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Como justifico lipielz (1990), os problemas que derivom do "controdi~fio entre o comter coda vez mois internocionolizodo do
mercodos, e o coroter que conlinuo nocionol dos "modos de regulo~fion que hoviom permilido, no em do fordismo, o
estobilizo~fio dos solu~fies desso epoco".
35
Poro umo crilico ao neoliberolismo como "urn progrorno porn destrui~fio de estrutums colelivos" ver: Bourdieu, P. The essence of
neolibemlim. Le Monde Diplomatique, de?/1998.
produ~fio e dos

Mas como observa Compans (1999), com base nos trabalhos de
Sassen (1995): embora o capital internacionalize-se, ele "nao e assim
tao transnacional e despatriado quanto possa parecer", diante da
constata~ao que "entre 1980 e 1991, em que pese os emprestimos
bancarios terem sido multiplicados por cinco, Nova York, Londres e
T6quio mantiveram-se responsaveis por cerca de 42% destes
emprestimos" , sob o argumento de que os altos riscos inerentes a
estas opera~oes motiva os investidores a procurarem lugares onde o
Estado-nacional possa lhes prover a fun~ao de '"'garantidor ultimo"
dos direitos do capital mundializado, do respeito aos contratos
firmados e dos direitos de propriedade." Deste modo, o
enfraquecimento do Estado, atraves da limita~ao de suas fun~oes
regulat6rias36 recai, principalmente, nos palses perifericos; medida
esta que se complementa as recomenda~oes neoliberais de polltica
economica interna.
Vislumbra-se, deste modo, um mundo onde os Estados, ou
principalmente
as
fronteiras
"economico-territoriais"
que
representam, frente a fase em que se encontra 0 processo
civilizat6rio capitalista, tem sua importoncia diminulda mas com
grandes distin~oes entre os palses centrais e perifericos. Embora
em ambos palses ocorra "enxugamento" das suas atribui~oes
assistencialistas e redu~ao da participa~ao nas atividades
economicas, a desregulamenta~ao economica interna e 0 liberalismo
comercial externo produzem efeitos distintos, dada a posi~ao em que
se encontram no sistema economico mundial. Nos primeiros, dado o
grau de competitividade de seus sistemas economicos nacionais, os
processos de desregulamenta~ao e liberalismo na esfera nacional,
alem de exporem seus mercados de forma muito mais branda, sao
compensados pelo grau de influencia na defini~ao e implementa~ao
dos sistemas de regula~ao internacionais. Nos palses perifericos as
conseqi.iencias sao opostas; a fraqueza de seus sistemas economicos
36

Poro lipielz (1990), urn modelo de desenvolvimento nocionol se sustento no tripe: modelo de orgonizogio do trobolho, regime de
0 modo de regulo~fio e"o combinogio dos meconismos que efetuom o ojuste dos comportomentos
controdirorios, conflituosos, dos individuos, oos prindpios coletivos do regime de ocumulogio. Essos formos de ojuste sfio, antes de tudo,
openos ... ocostume, odisponibilidode dos empres6rios, dos ossoloriodos, de se conformor oesses prindpios, por reconhece-los (mesmo
ocontrogosto) como volidos ou 16gicos. EhO, sobretudo, formos institucionolizodos: os regros do mercodo, o legislo~fio social, o moeda,
os redes finonceiras. Essos formos institucionolizodas podem vir do Estodo Oeis, circulores, o or~omento publico), ser privodas (as
conven~fies coletivas) ou semipublicas (a previdencio social de tipo frances)".
Segundo Oowbor (1981 ), o regulo~fio dos otividodes economicos se do otroves do orticulo~fio de quotro meconismos: o mercodo, o
politico de conjunturo do Estodo, o plonejomento central e o porticipo~fio comunit6rio.
ocumulo~fio e modo de regulo~fio.

expoem seus mercados internos e eles nao dispoem de poder politico
para negociar modos de regula~ao internacionais que busquem
preservar, e muito menos recuperar, suas diferen~as hist6ricas com
os pafses centrais.
Para Guimaraes (1999), "o enfraquecimento deliberado do
Estado nos novos pafses industriais da America do Sui e da Asia
(assim como a desintegra~ao da Uniao Sovietica)... " esta relacionado
a " ... reincorpora~ao de areas ao sistema global capitalista"; " ...OS
Estados (e nao os governos e as elites) foram identificados na
America Latina como os culpados pelo atraso e pela estagna~ao
economica, pela 11 autarquia", pelas desigualdades economicas, pela
injusti~a social, pela opressao polltica e pelos conflitos e tensoes
entre Estados". "Desta forma, tornou-se moda e convic~ao
generalizada advogar a redu~ao acelerada da dimensao e dos poderes
do Estado, o seu downsizing, de acordo com a ideia de que a
soberania nacional e os projetos nacionais seriam ideias
ultrapassadas na nova ordem da globaliza~ao, dos mercados livres e
da democracia."

......• 3.5. lnterpretando o desenvolvimento sustentavel ..
A pratica do desenvolvimento sustentavel sugere um
desenvolvimento economico que busque responder as demandas
sociais e que se adapte as limita~oes do meio. Se, de um lado, esta
forma de definir suas inten~oes nao 0 torna diferente das
concep~oes de desenvolvimento tradicionalmente em uso, por outro
Iado, deve-se reconhecer que estas demandas e condi~oes sofreram
uma atualiza~ao hist6rica. Para as condi~oes ambientais a atualiza~ao
se do pela considera~ao de formas de uso dos recursos e dos
servi~os ambientais que nao reduzam sua disponibilidade, nao
degradem o meio e nem rompam com a capacidade de suporte da
biosfera. Para as demandas sociais esta atualiza~ao se do pela
mudan~a da demanda de aumento do padrao de vida para melhora da
qualidade de vida, acrescendo ao aumento de renda, uma melhora dos
servi~os sociais e das condi~oes gerais de vida. Alem disso,
preservam-se ainda nestas demandas, o repetido apelo pela extin~ao
da pobreza e da miseria, pela redu~ao das desigualdades sociais

entre indivlduos e palses e, pelo respeito a diversidade social e as
identidades culturais.
Ainda de forma geral, a pratica do desenvolvimento
sustentavel tem induzido/pressionado para que sejam incorporadas
as questoes ambientais mais prementes na sociedade, principalmente
atraves da sua internaliza~ao na esfera dos processos economicos
(valora~ao dos recursos e servi~os ambientais, internaliza~ao dos
custos ambientais em pianos, programas e projetos institucionais,
desenvolvimento de tecnologias limpas) e na esfera politico-legal
(pollticas nacionais de meio ambiente, considera~ao dos custos
ambientais nos sistemas de contabilidade nacional, cria~ao de
legisla~oes e acordos ambientais). E, ao mesmo tempo, ela tem
sugerido a amplia~ao e a diversifica~ao dos objetivos de
11
crescimento 11 individual e coletivo nas instancias publicas e privadas
que respondem as demandas sociais; 0 que por si s6 nao garante seu
atendimento.
Dentro desta concep~ao de desenvolvimento, os processos
economicos ainda sao vistas como condi~ao primaria para a
sobrevivencia humana pois e a partir deles que se pode atender as
necessidades humanas basicas ou mesmo atenuar os danos s6cioambientais; sao eles tambem que possibilitam o aumento do padrao
de consumo material e, de forma mais ampla, a melhoria da qualidade
de vida, mantendo-se como objetivo principal da a~ao humana e,
portanto, norteador das pollticas de desenvolvimento (Vale dizer que
na medida em que a esfera economica come~a a abranger as
demandas sociais que tornam diferentes as no~oes de padrao de vida
e qualidade de vida, os dois conceitos come~am a se aproximar
novamente). Com isso, nao se descartam as demandas sociais nem as
condi~oes ambientais mas busca-se atende-las na medida em que
corre-se o risco de romper a coesao/estabilidade social, ou o
contrato social, que mantem o funcionamento das atividades s6cioeconomicas ou, romper a capacidade dos sistemas naturais manterem
ou adequarem suas estruturas e fun~oes face as interven~oes
humanas ou as transforma~oes naturais. Assim, as demandas sociais
e as condi~oes ambientais estao integradas aos processos
economicos mas preservam seu carater secundario nos caminhos do
desenvolvimento.
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Embora se reconhe~a que algumas defini~oes de
desenvolvimento sustentavel trazem um apelo a uma renova~ao dos
valores humanos e um convite a constru~ao de um outro modelo de
sociedade, buscando promover comportamentos baseados em
filosofias e ideologias mais humanistas ou ecol6gicas37 , predomina
uma pratica de desenvolvimento que atesta seus la~os com o sistema
s6cio-economico capitalista do qual ela emerge. Se esta concep~ao de
sustentabilidade busca preservar a coesao social e preservar os
sistemas naturais, antes de mais nada, ela busca preservar as
rela~oes sociais que a produziram. Por isso que, de modo geral, nas
defini~oes de desenvolvimento sustentavel a melhora do atendimento
das demandas sociais ou a melhora da qualidade ambiental e
solicitada a uma entidade que nao se explicita. A referenda mais
comum e por formas de desenvolvimento que atendam as demandas
sociais e preservem o meio ambiente, como se o desenvolvimento
fosse uma entidade constitulda fora do ambito social. Contudo, se
recorre ao desenvolvimento economico como solu~ao, pois e nesta
esfera, a das rela~oes sociais internas aos processos economicos,
que os indivlduos e os pafses distinguem-se, dando a sensa~ao de que
a sustentabilidade e uma meta que responde ao interesse de todos
mas nem todos tem o mesmo interesse.
Concluindo, o ideario do desenvolvimento sustentavel
dominante, bem como suas diretrizes, buscam colocar em novas
bases as rela~oes entre a sociedade e o meio ambiente. Ao se
buscar, contraditoriamente, independencia da natureza as custas
dela mesma, ampliou-se o envolvimento, a participa~ao e a
responsabilidade sobre o destino dela; o destino do homem passa
mais concretamente a confundir-se com o destino da propria
biosfera.
Para assumir a natureza, ate entao desvinculada do universo
social e considerada externalidade economica, 0 paradigma social
dominante flexibiliza-se, tanto incorporando mudan~as produzidas
pelas novas demandas sociais como induzindo a transforma~oes nas
concep~oes e atitudes individuais e institucionais, na base
37

Ver: Smith, G.A. The purpose of weolth: o historical perspective. In: Do~, H.E. eTownsend, K.N. (ed.) VoiUOiing the Eorth: econ001ics,
ecology, ethics. MIT Press, 1996. 183-209p.
Alguns outores, colocondo como prioridode os temas s6cio-ambientois, questionam a possibilidade de urn desenvolvimento sustenrovel
sob bases copitolistos. Ver: O'Connor, J. Is sustoinoble copitolism possible? In: Allen, P. (ed.) Food for the future: conditions ond
contradictions of sostoinobili1y. New York: John Wiley, 1993. 125-138p., Stohel, A. W. Copitolismo e en1Topio: os aspectos ideol6gicos de
uma con1Todi¢o e a busca de altemotivas sustenroveis. In: Covalconti, C. Oesenvolvimento e natureza: estudos porn umo sociedade
sustenrovel. Sfio Paulo: Cortez, 1995. 104-127p.
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tecnol6gica, na gestao dos recursos e pressionando a sociedade para
que se
internalize os novos custos ambientais nos sistemas
economicos. Contudo, se ele, de um lado, incorpora, induz e pressiona
tantas mudan~as, de outro, deve buscar preservar as rela~oes de
poder que o sustentam. Assim, cria a sensa~ao de que tudo muda
para voltar a ser o que era, ou seja, uma "re11 descoberta da era
moderna.
0 contexto mais geral deste trabalho, baseia-se no
entendimento de que o desenvolvimento sustentcivel surge em uma
situa~ao de:
(a) crescente intensifica~ao da questao ambiental na medida
em que cresce e se expande as sociedades modernas,
particularmente com rela~ao aos efeitos globais do
esgotamento de recursos, da degrada~ao da qualidade
ambiental da vida e da amea~a a capacidade de suporte da
biosfera e;
(b) demanda permanente de aumento de prioridade no
tratamento dos processos de degrada~ao s6cio-culturais,
particularmente com rela~ao a falta de prioridade no
atendimento das demandas humanas mlnimas universais e,
crltica ao processo de desenvolvimento moderno por estar
conduzindo a uma crescente diferencia~ao das condi~oes
polftico-economicas entre as na~oes e internamente entre
seus grupos C'questao social").
Quando a ONU apresenta o ideario do desenvolvimento
sustentcivel, ele busca consenso para um novo contrato entre na~oes
e oferece alternativa as duas questoes:
(a)
desenvolvimento e meio ambiente e,
(b)
desenvolvimento e subdesenvolvimento.

0 pressuposto geral deste trabalho e de que quando 0 ideario do
desenvolvimento sustentavel se aproxima da prafica, ele promove uma
estrategia que busca incorporar as quest6es ambientais sem romper com
as relaQ6es polftico-economicas que preservam a questao social.
Nao se trata de negar ou enfatizar a prioridade as questoes
ambientais, ate porque o papel 11 imitativo 11 que os palses
subdesenvolvidos realizam, torna sua polltica ambiental modelada por

rn

pressoes internacionais para adequa~oes ao modelo ditado pelos
palses desenvolvidos 38 . Mas de explicitar que o desenvolvimento
sustentcivel nao responde crise das teorias de desenvolvimento da
decada de 70, apenas se apropria de alguns de seus anseios
(endogenia do processo de desenvolvimento, abertura participa~ao
como mecanismo de envolvimento e distribui~oo de poder, priori dade
no atendimento das necessidades bcisicas, ...) para difundir uma
cultura ambiental que preserve as rela~oes de poder, tanto entre
na~oes como internamente, entre seus grupos sociais.

a

a
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0 movimento ombientolisto esteve por tonto tempo vinculodo aos movimentos sociais que criticavom os impactos negotivos do
desenvolvimento dos sociedodes modemos que oinda hoje os ombientolistos nfio conseguirom assimilor o ideio de que os demondos
ambientois, mesmo que oinda Ionge de uma etico ecologico, estfio coda vez mais incorporados oo modelo de desenvolvimento e que o
contribui~fio do movimento agora tombem se do, em grande porte, sob umo perspective interno oo proprio rnodelo.
Veja os padrfies de especifico~fio do ISO 14000 e seus seis requerimentos centra is: sistema de gerenciamento ambientol (ISO 14001,
14004), certifico~o ombientol (ISO 14020), avalia~fio do cido de vido de produtos e processos (ISO 14040), aspectos ombientois no
podroniza~o de produtos, auditoria ombientol (ISO 1401 0) e avolia~o de performance ombientol (ISO 14030).
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••••••• 4. As Agendas 21 Locais••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Como verificado no capitulo anterior o idedrio da
sustentabilidade tem sido disseminado mundialmente no contexto do
processo de globaliza~ao. Nesta parte do trabalhol busca-se analisar
uma das formas de dissemina~ao deste idedrio em escala local e
como as sociedades locais sao afetadas e envolvem-se neste
processo .
I

••.•..•. 4.1 Delimitando o objeto de estudo e a "questao norteadora"
Dentre as estrategias adotadas para a difusao e ado~ao dos
prindpios do desenvolvimento sustentavel inclui-se as Agendas 21
Locais. A ideia das Agendas 21 locais foi lan~ada pela ICLEI Consellho Internacional para Iniciativas Ambientais Locais na
Conferencia da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento "Earth Summit" (Rio92) a convite do secretariado da
1
conferencia .
Na Agenda 21 o capitulo 28 - Iniciativas das autoridades
locais em apoio a agenda 21 - apresenta a versao final, dedicada as
agendas locais. Sua "Base para a a~oo" aponta:
"28.1. Como muitos dos problemas e solu~oes tratados na
Agenda 21 tem suas rafzes nas atividades locais, a participa~ao e
coopera~ao das autoridades locais sera um fator determinante na
realiza~ao de seus objetivos. As autoridades locais constr6em,
operam e mantem a infra-estrutura economical social e ambientall
supervisionam os processos de planejamento estabelecem as
politicos e regulamenta~oes ambientais locais e contribuem para a
implementa~ao de politicos ambientais nacionais e subnacionais. Como
nfvel de governo mais proximo do povol desempenham um papel
1

I

Em 1990 oCentro do ONU para Assentomentos Humanos (UNCHS) e o Progromo do ONU poro oMeio Ambiente (UNEP) lon~orom o
Progromo Cidodes Sustent6veis, o primeiro progroma internacionol buscondo difundir os prindpios do desenvolvimento sustent6vel em
escola local otraves do coopero~o tecnico nos areas de gerenciomento e planejamento ambientol, antes mesmo do opari~fio nos
Agendas 21 locois no Agenda 21. Outros progromos e projetos de suporte internocionol tern contribuido poro a difusfio e odo~fio dos
prindpios do Agendas 21 em escolo local, o exemplo do "locolising Agenda 21" do UNCHS; do LIFE {locollni1iotives for the Urban
Environment) e do "Copoci1y 21 ", ambos do Progroma do ONU poro o Desenvolvimento (UNDP); do "Urban Environmental Guidelines
Project'' do GTZ; do "MedCi1ies Project'' do UTDA {United Tows Development Agency) e do local Agenda 21 Charters Project do IULA
{International Union of local Authorities).
1

essencial na educa~ao, mobiliza~ao e resposta ao publico, em favor
de um desenvolvimento sustentcivel." (CNUMAD, 1996)
No item 28.3 e proposta a forma: "Cada autoridade local deve
iniciar um dicilogo com seus cidadaos, organiza~oes locais e empresas
privadas e aprovar uma 11 Agenda 211ocal 11 • Por meio de consultas e da
promo~ao de consenso, as autoridades locais ouvirao os cidadaos e as
organiza~oes dvicas, comunitcirias, empresariais e industriais locais,
obtendo assim as informa~oes necesscirias para formular as melhores
estrategias. 0 processo de consultas aumentarci a consciencia das
famllias em rela~Cio as questoes do desenvolvimento sustentcivel. Os
programas, as politicos, as leis e os regulamentos das autoridades
locais destinados a cumprir os objetivos da Agenda 21 serao
avaliados e modificados com base nos programas locais adotados.
Podem-se utilizar tambem estrategias para apoiar propostas de
financiamento local, nacional, regional e internacional. 11 (CNUMAD,
1996)
Ao Iongo dos ultimos anos, governos locais, ONG's nacionais e
internacionais, organismos internacionais e agendas da ONU tem
buscado difundir e concretizar as Agendas 21 Locais. Campanhas
nacionais tem sido empreendidas e um levantamento conduzido pelo
ICLEI(1997) apontou que mais de 1800 governos locais em 64 paises
estavam envolvidos em atividades de Agenda 21 Local.
Para distinguir as experiencias de Agenda Local de outros
processos de gestoo, o ICLEI definiu a Agenda 21 Local como sendo
11
Um processo participativo e multi-setorial para alcan~ar as metas da
Agenda 21 em nlvel local atraves da prepara~ao e implementa~ao de
um plano de a~ao estrategico e de Iongo prazo que tenha como
prioridade as preocupa~oes relativas ao desenvolvimento sustentcivel
local 11 (idem). A partir desta defini~ao, quatro condi~oes deveriam
ser atendidas:
• a esfera deve ser local;
• processo deve ser participativo;
• processo deve envolver a diversidade dos setores locais e;
• as atividades devem integrar questoes economicas, sociais
e ambientais.
Assim, o que se depreende das Agendas 21 Locais e que elas
seriam instrumentos para a cria~ao de um espa~o politico na esfera
municipal que, congregando os diversos setores locais e procedendo
de forma participativa, busca-se contribuir para a defini~ao da
40

polltica e da estrategia de desenvolvimento municipal, orientada
pelos prindpios da Agenda 21. Contudo, dado o pressuposto geral
deste trabalho, OS resultados pratiCOS esperados Sao outroS.
Deste modo espera-se encontrar a Agenda 21 Local mais
associada
constitui~ao de um instrumento de gestao ambiental
municipal, onde a participa~ao cumpriria a fun~ao de difundir uma
cultura ambiental, criar um reconhecimento publico dos processes
s6cio-economicos degradadores do meio. Como a participa~ao nao
tern a inten~ao de promover um ''empowerment" dos grupos sociais,
ela se esgota na medida que eles descobrem-se pouco capazes de
influir nas diretrizes do desenvolvimento local, podendo reduzir
futuramente o que se iniciou como processo de Agenda Local a
conselhos ambientais consultivos vinculados ao governo municipal.

a

Assim, a "quesfiio norteadora" deste trabalho e de que as Agendas
21 Locais, como instrumentos de difusao e adoqao do ideario do
desenvolvimento sustentavel, na prafica, se caracterizarao por (a)
processos participafivos de natureza mais consulfiva do que deliberativa, e
que (b) predominara o tratamento das quest6es ambientais, com a
insfitucionalizaqao e legalizaqao do "meio ambiente" na esfera municipal.

Esta hip6tese questiona os resultados globais apresentados
pelo estudo conduzido pelo ICLEI (1997) junto aos governos locais,
no qual se revelou que a principal prioridade na constru~ao das
Agendas Locais nos "palses em desenvolvimento e economias em
transi~a0 foi: abordar questoes ambientais, economicas e sociais
igualmente (43,o), melhorar as condi~oes ambientais e sociais dentro
de restri~oes do que seja economicamente aceitcivel (21,o), deixar os
residentes locais decidirem 0 que
mais importante (21,o), foco
sobre a prote~ao do meio ambiente (?,o), foco sobre o
desenvolvimento economico mas tendo certeza de que as questoes
ambientais e sociais estao sendo melhor consideradas (O,o), sem
resposta (8,o). Para os 11 palses desenvolvidos11 os valores percentuais
distribuem-se respectivamente em: 40,o, 18,o, 6 ,o, 29%, O"o e ?,o.
Este estudo ainda conclui que 11 ••• as abordagens das Agendas 21
Locais em palses em desenvolvimento e economias em transi~ao sao
mais compreensivas em suas aplica~oes dos conceitos de
desenvolvimento sustentcivel. Alem disso, ... parecem ser mais
11

e

I
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suscetlveis as necessidades imediatas dos residentes locais. Em
contrastel o planejamento das Agendas 21 Locais nos poises
desenvolvidos e voltadal mais provavelmente e pelo menos
inicialmentel a prote~Cio ambiental. Isto reflete a realidade de que o
movimento das Agendas 21 Locais em comunidades em poises
desenvolvidos e freqi.ientemente gerenciada por alguma organiza~ao
ou departamento ambiental." (idem)
Para que as experiencias de Agenda 21 Locais brasileiras
comportem-se dentro das medias globais reveladas por este estudo
elas deveriam atestarl pelo menos, 43% de casos onde as questoes
ambientaisl economicas e sociais fossem abordadas igualmente el
pelo menosl 21% de casos onde a participa~Cio com carciter decis6rio
fosse contemplada.
1

•••••••4.2. l.eYalla'11enlo das Pgerdas 21 ~ ~ lJ'8Sieioas
A Agenda 21 Local (A21L) municipal estci relacionada a um
conjunto de a~oes relativas
prcitica politico - reava/iafiio e

a

integrafifO das po/fticaS de desenvo/vimento Socio-economico e das
polfticas de meio ambiente- e a prcitica de gestoo - abertura a
participafiio e utilizafiio de ferramentas de planejamento,
especialmente em nfve/ estrategico - relativamente delimitado
I

compondo uma das a~oes estrategicas adotadas pelo Sistema da
ONU para a difusoo e a ado~Cio do idecirio do desenvolvimento
sustentcivel.
No Brasil, as iniciativas de A21L municipais citadas em
bibliografia totalizam 44 casos (Tabela 4.1.), apresentando variado
grau de detalhe e ancilise2 • Por exemplo, em algumas um unico autor
apenas cita o municipio; em outras vcirios autores apresentam
informa~oes complementares e/ou refor~adoras sobre um mesmo
caso. Em algumas o autor baseou-se em informa~Cio prestada
unicamente por 6rgoos do governo local; em outras o autor fez uma
analise contextualizada e corroborada por outras fontes. Alem disso,
algumas destas experiencias estoo, atualmentel em seu estcigio inicial

2

Segundo Arlindo Philippi Jr., urn levontomento reolizodo pelo ANAMMA, no gestiio 97/99, identificou 70 municipios que ocusamm
estor desenvolvendo processas de Agenda 21 local. Pam moiores detolhes ver: Salles, CP. Asi1uo~fio do gestiio ombientol municipal no
Brasil. Disserto~fio (Mestmdo em Soude Ambientol} Foculdode de Soude Publico, USP, no prelo.
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Tabela 4J.- Iniciativas de Aqenda 21 Local bras
IEstaduais
Minas Gerais
Sao Paulo
~omissao Pr6-Aqenda 21 (RJ)

'Municipais
Vit6ria
Cachoeira do Itapemirim
Rio de Janeiro
Buzios
Angra dos Reis
Niter6i
'Volta Redondo
Resende

2

1
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PNUD/BRA/94/016)
Relatorio preliminar
do ICLEI/Brasil,
pela Kranz, P. em
Guimaraes, R. P.
Socio-Ambientais, ano
Crespo, S. Agenda 21
sociedade. In:
Seculo XXI: Os
92. Rio de Janeiro:
Ribeiro,
Phi
A~oes voltadas
a
implementa~ao regional
U.G., Marcovitch, J.,
Salati, E. (orgs) A Rio-92 cinco anos depois: avalia~ao das a~oes
lv<I'Tionirn sustentavel cinco anos apos
brasileiras em dire~ao ao
a Rio-92. Sao Paulo:
229-251p.
, no site
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Agendas 21 Loca1s: construindo uma icteia
Quando um conjunto de praticas de politico e de gestao
adquire o status de uma polltica global, mesmo que sem qualquer
exigencia legal de ado~ao pelos munidpios/estados nacionais mas
amparada por uma institui~ao com a dimensao do Sistema da ONU- a
exemplo da A21L -, cria-se um ambiente internacional permeavel a
incorpora~ao destas praticas. Dentre estes fatores ambientais,
destaca-se a "oferta de beneflcios", como recursos atraves de
programas de incentivo e visibilidade internacional, os quais tornamse mais acesslveis aos governos que se dispoem a "comprar" a ideia,
convictos dela ou nao.
Esta "oferta de beneficios", de certa forma, cria um mercado
onde concorrem iniciativas municipais e se produzem experiencias
praticas da ideia das A21L, construindo o que de fato passa a ser os
processos de A21L. Deste processo participam tres perfis de
municipio:
•

Os munidpios com Agendas de Principios, ou seja, os munidpios
onde se esta implantando (ou onde ja estao implantadas) praticas
de polltica e/ou de gestao dentro dos prindpios da A21L (ou
mesmo considerando parte deles) mas nCio se atribuiu o mesmo
nome ao processo. Nestes casos, a denomina~Cio destes processos
com sendo casos de A21L (principalmente naqueles munidpios
onde a ado~Cio destes prindpios repercutiu publicamente de
forma satisfat6ria) opera como testemunho do "sucesso"
alcan~ado pelas politicas globais orientadas ao desenvolvimento
sustentavel - casos bem sucedidos ('best practices" 3).

•

Os munidpios com Agendas de Acordo, ou seja, os munidpios que
"compram" a ideia e, interessados em avan~ar em dire~Cio as
praticas de polltica e de gestao que o processo da A21L
recomenda, buscando freqi.ientemente estabelecer rela~oes com
institui~oes de fomento e captar recursos para programas ou
projetos
tematicos.
[Criterio
de
institucionaliza~ao:
envolvimento do governo local em programa institucional
constituldo com a finalidade de criar, desenvolver, construir,

3

Ver, par exemplo, o Best Practices Database (www.bestpractices.org) de inicionvo doTogether Foundation e do UNCHS (Habitat) e que
conto com diversos cosos brosileiros, induindo experiencios em Fortoleza, Palmos, Ribeirfio Claro, Santos, Porto Alegre e Recife.
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elaborar, produzir, executor e/ou implementor a Agenda 21 do
municipio. Criterio de veracidade: o processo de A21L deve ser
participativo e orientado reavalia~ao e integra~ao das politicos
de desenvolvimento s6cio-economico e ambientais.]

a

•

Os munidpios com Agenda de Fachada, ou seja, os munidpios que
anunciam processos de A21L participativos e integrados,
programas ecol6gicos, projetos "sustentaveis" - apropriando-se
de termos como ecol6gico, sustentavel, participativo -, com o
intuito de criar visibilidade politico ou captor recursos mas sem
manifestar qualquer avan~o nas prdticas que postulam. Vale dizer
que neste "mercado" tambem se tenta "vender gato por lebre".

As Agendas 21 Locais e as Instituicoes promotoras
Das 1812 iniciativas de Agenda 21 Local identificadas pelo
ICLEI (1997) em 64 poises, 70'Yo delas ocorreram em 5 poises que
estabeleceram campanhas nacionais- Dinamarca, Holanda, Noruega,
Sui~a e Inglaterra. No Brasi I nao houve uma campanha nacional para
a difusao e ado~ao dos processos de Agendas 21 Locais. As a~oes do
governo federal, na esfera local, tem se restringido a realiza~ao de
levantamentos e estudos4 sobre as iniciativas existentes. 5
Todavia, 6rgCios de governos estaduais (FEAM/SEMAD,
SMA/CEPAM), organiza~oes da sociedade civil (Comissao Pro-Agenda
21 carioca) e institui~oes internacionais (ICLEI) tem contribuldo
para a difusao do ideario do desenvolvimento sustentavel e dos
processos de Agenda 21 Locais, atraves da produ~ao de material de
orienta~ao, capacita~ao de gestores locais e financiamento de
projetos. Segue abaixo uma pequena descri~Cio das atividades que
elas tem desenvolvido.
4

MMA. Desenvolvimento Sustent6vel: experiencias brasileiras. 1997. CD ou http://www.mma.qov.br/port/SE/agen21/exoerien (trabolho
feito em colaboro~fio com o Universidade livre do Meio Ambiente de Curitibo dentro do programo PNUD/BIW94/0 16)
Novoes, E.S. e Kranz, P. Elabora~o e lmplemento~o dos Agendas Regionois e Locais na Regifio Sudeste, durante 1997. Joneiro-1998.
31 p. (trobolho de consultorio para oNtMA. dentro do programo PNUD!BIW94/016).
Ver Projeto ARIDAS. Gusmfio, P.P. Sistemas Municipois de governo e desenvolvimento sustentavel no regifio do semi-6rido brosileiro.
Plonejamento e Politicos Publicos, n.14, dez.1996. 157-231.
5
Recentemente tomei ciencio que o governo federal iniciou, em julho de 1999, o Proqroma Corrunidade Aliva. Sob coordeno~fio do
secretoria-execunvo do Progromo Comunidode Solid6rio e em porcerio com o SEBRAE e outras '"insfitui~6es capocitodoros", este
programo busca consfituir um Forum de Desenvolvimento Local, lntegrado e Sustent6vel (DLIS) em municfpios brasileiros com menos de
50 mil hobitontes, com a inten~fio de idenfificar demondos e estobelecer porcerios para seu otendimento. Este Progromo est6 sendo
implontodo em 150 municfpios brosileiros e o coordeno~o tern o expectolivo de olingir 1000 municfpios ate o final de 2000.
[http://www.mmo.gov.br/port/se/ogend21/og21(lnicigf.html]
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0 grupo carioca/Comissao Pro-Agenda 21:
Macae, Carapebus, Quissama, Rio das Ostras, Casemiro de Abreu
Resende, Volta Redondo, Piraf

A Comissao Pro-Agenda 21 foi criada por sugestao do Grupo
Trabalho, Participa~ao e Consenso, durante o Seminario Rio 96. A
Comissao e uma iniciativa informal, no sentido de nao-jurldica,
voluntaria, que coloca em parceria segmentos governamentais e da
sociedade civil organizada na busca de consenso e realiza~ao de
objetivos comuns (extrafdo do documento de cria~ao da Comissao).
Seus objetivos sao: sensibilizar e articular o maior numero de
atores/agencias governamentais e da sociedade civil no processo de
cria~ao de f6runs locais da Agenda 21; divulgar amplamente os
conceitos e ideias relevantes da Agenda e; articular a Agenda Local
com a Agenda Nacional (extrafdo do Boletim 1 da Comissao). Ela e
composta por 21 integrantes (a partir de 97, entraram mais 21),
incluindo representantes da prefeitura, do estado, do poder
legislativo municipal e estadual, de organiza~oes nao-governamentais
e de outras entidades da sociedade civil, com expressivo destaque
para a participa~ao do ISER - Instituto de Estudos da Religiao.
A Comissao produziu a cartilha 11 21 perguntas e respostas para
voce saber mais sobre a Agenda 211ocal e um 11 Boletim 11 Informativo
que alcan~ou 14 numeros de agosto de 1996 a setembro de 1999,
ambas com apoio do MMA. Ela tambem tem atuado junto ao governo
estadual e municipal do Rio de Janeiro, buscando estimular a ado~ao
de um programa de A21L, e participou de Seminaries de lan~amento
de Agendas 21 em diversos munidpios do sui fluminense. A Comissao
encerrou suas atividades ao final de 1999.
0 grupo da FEAM mineira
Betim, Sete Lagoas, Nova Lima

0
Sistema
Ambiental
Mineiro
reorganizou-se
institucionalmente, com a cria~ao, a partir de 1995, da Secretaria de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel (SEMAD), a qual tem,
por subordina~ao, o Conselho de Politica Ambiental (COPAM) eo de
Recursos Hfdricos (CERH) e, por vincula~ao, a Funda~ao do Meio
Ambiente (FEAM), o Instituto de Florestas (IEF) e o Departamento
de Recursos Hfdricos (DRH).
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Em dezembro de 1995 inicia-se a discussao de uma Agenda 21
estadual no Seminario Economia e Meio Ambiente (organizado pela
FEAM e CAIMA, coordenado pela UFMG). Durante 1996 sao
realizados "cursos e programas de capacita~ao e treinamento
voltados para agentes governamentais sobre Gestao Ambiental e
Educa~ao Ambiental, bem como debates sobre a Polltica Estadual de
Desenvolvimento" (FEAM/CEHC, 1998)6 •
Em fins de 1996, a FEAM inicia o projeto "A Gestao Ambiental
Participativa e a Agenda 21". Este projeto tinha como objetivo
desenvolver orienta~ao metodol6gica utilizavel pelos munidpios
mineiros na organiza~ao e implanta~ao das Agendas 21 Locais
(principalmente para diagn6stico e proposi~ao de alternativas).
Apoiavam este projeto o Ministerio de Ciencia e Tecnologia
(Programa RHAE/CNPq), e a Funda~ao de Amparo
Pesquisa de
Minas Gerais- FAPEMIG, com contrapartida e coordena~ao tecnica
da Funda~ao Estadual do Meio Ambiente- FEAM. A partir de estudo
preliminares foram escolhidos metodos e munidpios-pilotos para
teste - Betim, Nova Lima e Sete Lagoas. Para a aplica~ao foram
desenvolvidos materiais para sensibiliza~ao dos atores (videos,
textos, palestras, reunioes). A aplica~ao se concretizou atraves de
Workshops de planejamento do processo de identifica~ao e
caracteriza~ao da problematica municipal e elabora~ao de um plano
preliminar de a~oes. Os resultados foram avaliados em Seminarios
municipais, planejando-se publica-los sob a forma de "Orienta~oes
para Elabora~ao de Agenda 21 Local"?
Em 1997, buscava-se instituir a Camara de Desenvolvimento
Sustentavel junto ao Conselho de Desenvolvimento Economico e
Social de Minas.

a

0 grupo da SMA e o Programa "Entre Serras e Aguas"
Mairipora, Atibaia, Nazare Paulista, Piracaia, Bom Jesus dos Perdoes
Bragan~a Paulista, Tuiuti, Joan6polis, Vargem, Pinhalzinho, Pedra Bela

Quando a obra de duplica~ao da rodovia Fernao Dias obteve,
em seu processo de EIA/RIMA, o previo licenciamento, uma das
exigencias do parecer apresentado pelo Departamento de Avalia~ao
6

SEMAD/FEAM e SEP/FJP/CEHC AQueslfio Ambienlol em Minos Gerais: discurso e politico. Belo Horizonle, 1998. 328p. (Fundo¢o
Estod uol do Meio Ambienle do Seaetoria Estodual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten!Ovel e Centro de Estudos Hist6ricos e
Culturais do Funda~fio Jooo Pinheiro do Sistema Estoduol de Plonejomento)
7
FEAM. Relot6rio lnstitucionol Final. Projeto RHAF/CNPq. Belo Horizonle, nov.1997.
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de Impactos Ambientais (SMA) era de que: "Considerando os
impactos que o empreendimento podera causar em rela~ao ao uso do
solo dos munidpios em sua area de influencia, os recursos previstos
no Decreto Federal no. 95733/88 deveroo ser tambem utilizados
para que esses munidpios procedam revisoo de suas legisla~oes de
uso de solo. A SMA articulara com esses municfpios sua adesoo a
este prop6sito" (SMA, 1998).
Para atender esta exigencia, um convenio entre a Secretaria
de Meio Ambiente (SMA), a Coordenadoria de Planejamento
Ambiental (CPLA), a Funda~Cio Florestal (FF) e o Departamento de
Estradas
de
Rodagem
(DER)
estabeleceu
e
viabilizou
financeiramente, como uma das atividades pertinentes, a elabora~Cio
e a realiza~Cio de um Plano de Desenvolvimento Sustentavel Regional,
denominado "Entre Serras e Aguas", abrangendo os munidpios de
Atibaia, Bragan~a Paulista, Born Jesus dos Perdoes, Joan6polis,
Mairiporo, Nazare Paulista, Pedra Bela, Pinhalzinho, Piracaia, Tuiuti e
Vargem.
A coordena~Cio deste Plano ficou sob a responsabilidade do
Departamento de Planejamento Ambiental Aplicado- CPLA/SMA, o
qual tratou das questoes de Cimbito predominantemente regional,
contratando o Centro de Estudos e Pesquisas em Administra~Cio
Municipal- CEPAM/Funda~Cio Faria Lima para tratar de questoes de
Cimbito municipal. No contrato firmado entre a SMA e o CEPAM, um
dos compromissos assumidos pelo CEPAM era de "elaborar as
Agendas 21 Locais com a participa~Cio, na identifica~Cio dos desafios
e no estabelecimento de prioridades e metas, dos atores sociais,
tecnicos e politicos". (CEPAM, 1997)

a

0 grupo do ICLEI
Santos, Betim, Niter6i e Porto Alegre

0 ICLEI (International Center for Local Environmental
Iniciatives) foi criado em 1990 como uma agenda internacional de
governos locais para o meio ambiente, contando como patrodnio do
Programa da ONU para o Meio Ambiente (UNEP), o International
Union of Local Authorities (IULA) e o Center for Innovative
Diplomacy. Ele conta, atualmente, com 362 membros, incluindo 9
munidpios brasileiras: Soo Paulo, Santos, Angra dos Reis, Vit6ria, Rio
de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Betim e Niter6i.
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"A missao do ICLEI e a constitui~ao e o fortalecimento de um
movimento mundial de governos municipais, capaz de melhorar de
forma tanglvel as condi~oes ambientais globais, atraves do impacto
cumulativo de multiplas a~oes locais"8 . Esta missao e realizada
atraves de campanhas internacionais.
Em 1994, o ICLEI, com o apoio do International Development
Research Centre, o UNDP e o Ministerio do Exterior da Holanda,
lan~ou o Programa de Comunidades Modelo da Agenda 21 Local. 0
programa tinha como objetivo testar um marco para o planejamento
do desenvolvimento sustentavel, desenvolvendo e testando metodos
e instrumentos, elaborado a partir de exemplos de experiencias de
planejamento de governos locais e comunidades em todo o mundo.
(ICLEI, 1998a). Este programa foi aplicado em 14 cidades de 12
palses, ao Iongo de 4 anos (out.93/abr.97), incluindo, na America
Latina, Quito (Equador), Buga (Colombia) e Santos (Brasil). (ICLEI,
1998b)
Em 1998, outro programa teve inlcio, incorporando as
experiencias adquiridas com o primeiro, entitulado "The Local
Agenda 21 Incentive Grants Project"9 . Este projeto do ICLEI tem
como finalidade "conhecer como a open society pode ser promovida
em cidades bem como ter um impacto mensuravel sobre a qualidade
de vida das pessoas nas comunidades" 10• Com esta finalidade, o ICLEI
selecionou 15 projetos em comunidades de munidpios africanos e
latino-americanos (no Brasil: Porto Alegre, Vit6ria e Betim) que
compreendessem a~oes nas areas de servi~os urbanos basicos (agua,
saneamento, lixo), direitos humanos (acesso igualitario e prote~ao
dos servi~os basicos), recupera~ao ambiental e planejamento e infraestrutura urbana. A gestao destas a~oes deveria ser realizada por
um grupo de parceiros que envolvesse o governo municipal, entidades
comunitarias ou ambientalistas e a iniciativa privada e contaria com
um apoio financeiro de US$ 100mil, ao Iongo de 2 anos.

6

Capturado em 16 mar. 1999. Disponfvel no internet em http://iclei.org.
Para maiores informa~iies, ver no site do ICLEI as paginas httpJ/iclei.org/la21flgp.htm e http://iclei.org/brasil/doocoes.htm.,
capturadas em 16 mar. 1999.
1
°Capturado em 16 mar. 1999. Disponfvel no internet em http://iclei.org.

9
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Exemplos de experiencias de Agenda 21 Locais municipais

Dos 44 munidpios que conduziram ou estao conduzindo
processos de A21L, sete permitem uma descri~ao do contexto em
que estas Agendas se deram: Sao Paulo, Santos, Rio de Janeiro,
Angra dos Reis, Vit6ria, Porto Alegre, Curitiba. Estas experiencias
ocorreram nas gestoes municipais 92/96 e compuseram parte do
banco de experiencias de A21L levantadas pelo MMA, tendo em vista
a Rio+5.
Destas experiencias, os processos de Agenda 21 Local
ocorridos nos munidpios de Porto Alegre, Vit6ria, Santos e Angra
dos Reis apresentam semelhan~as. Em todos eles, o PT assumiu a
gestao municipal ao final de 1992, trazendo em seu programa de
campanha a gestao participativa, atraves do or~amento participativo,
e a ado~ao do planejamento estrategico como instrumento
orientador das escolhas governamentais, envolvendo a comunidade,
em politicos, programas e projetos; aspectos estes que estao
incluldos no discurso da sustentabilidade. Alem disso, Vit6ria, Porto
Alegre (o municipio tem uma das Secretarias de Meio Ambiente mais
antigas) e Santos, dado o tamanho de suas popula~oes e atividades
economicas ja apresentavam grande diversidade de problemas de
ecologia urbana, e Angra herda seu hist6rico com a Usina Nuclear,
fazendo com que a gestao ambiental ja fizesse parte de suas
preocupa~oes.

Desta forma e como fat or diferenciador de cada processo, os
Or~amentos Participativos destes munidpios vao se aproximar das
Agendas 21 Locais na medida em que seus sistemas ambientais
mumc1pa1s
(polltica,
planejamento,
educa~ao,
fiscaliza~ao,
licenciamento) ja estejam suficientemente maduros. Caso contrario,
o Or~amento Participativo cumprira a fun~ao de um ordenador de
investimentos participativo mas sem o repensar das politicos de
desenvolvimento que a questao ambiental impoe. Assim, a
denomina~ao generalizada de Agenda 21 Local aos processos de
elabora~ao e implementa~ao destes Or~amentos merece cuidado.

51

Segue descri~ao sucinta destas 7 iniciativas
Municipio de 9io Paulo
Contexto: A iniciativa do processo de A21L do municipio de Sao
Paulo partiu da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente e
viabilizou-se em forma de um Programa coordenado pela propria
SVMA. Foi constituldo um Grupo Executivo para o Programa "Agenda
21 Local para sao Paulo" interno aSVMA, que elaborou um "Caderno
de Referencias" para orientar a aplica~ao do Programa Um Grupo de
Trabalho Intersecretarial foi constituldo para coordenar junto
suas secretarias e envolvendo outros integrantes, a elabora~ao de
documentos tecnicos setoriais a serem utilizados como referenda
para a produ~ao da Agenda 21 de Sao Paulo.
Agenda 21 Local: 0 documento "Agenda 21 Local - Compromisso
do Municipio de sao Paulo" foi publicado e lan~ada em setembro de
1996.
Citaq6es: aparece entre as 100 experiencias brasileiras de
desenvolvimento sustentavel
I

a

Municipio de 9antos
Contexto: Sob governo petista, no inlcio de 1993, sao iniciadas
discussoes para a implementa~ao do or~amento participativo. Em
1994, Santos candidata-se e e selecionada para o programa
Comunidades Modelo Agenda 21 Local do ICLEI, recebendo
assistencia tecnica no desenvolvimento e implementa~ao e sendo
monitorada e avaliada. 0 or~amento participativo opera com duas
instoncias de composi~ao mista (estrutura do programa): uma
deliberativa - a Equipe Executiva (25) e outra consultiva - o Grupo de
Sustenta~Cio (80). Contando com 7 seminarios (nov94-set95), foram
priorizados os temas de: Gera~ao de emprego e renda & Educa~ao,
Transportes, Saneamento ambiental & Recursos naturais e Plano
Diretor, sendo apresentados 70 projetos (atualmente em diferentes
etapas de desenvolvimento). 0 ICLEI acompanhou os projetos
envolvidos como sub-tema Gestao de reslduos s61idos.
Agenda 21 Local: dado seu vinculo com o programa do ICLEI e
tida como uma experiencia de Agenda 21 Local.
Citaq6es: aparece entre as 100 experiencias brasileiras de
desenvolvimento sustentavel e foi convidada para o Semincirio Rio96
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(idem). Tambem e um dos exemplos do "LA21 Planning Guide" do
ICLEI.
Municipio do Rio de Janeiro
Contexto: De um ladol o governo municipal realizou um Plano

Estrategico do Rio de Janeiro de dez.93 a set .95. Um 11 Conselho da
Cidade11 composto por 350 pessoas "ilustres" definiu objetivosl
estrategias e projetos. Em 96 havia 159 projetos elaborados e 93
em andamento.
De outro ladol a Secretaria de Meio Ambiente do municipio
consegue viabilizar publica~oes (em 96, Pequeno Guia para a Agenda
21 Local, a cartilha "Construindo nosso Futuro: Guia do Cidadao",
ambos em parceria com o ISER), realizar eventos (Forum Rio 21
(jun.95) e Semincirio Rio 96, sobre o tema Agenda 21 e
Desenvolvimento Sustentcivel, no qual se criou a Comissao ProAgenda 21).
Parece que as a~oes nao estao conectadas.
Agenda 21 Local: A Comissao Pro-Agenda 21 conseguiu, durante
a campanha eleitoral, comprometer os candidatos a iniciar um
programa de A21L. Em 1997 estava em tramita~ao na Camara a lei
que cria o Programa e constitui o Forum.
Citaq6es: aparece entre as 100 experiencias brasileiras de
desenvolvimento sustentcivel
I

I

Municipio de Angra dos Reis
Contexto: A partir de 1989 foi elaborado o Plano Diretor

Municipal, o qual adotava um enfoque de intensa preocupa~ao
ambiental (Usina nuclear, Terminal petrolifero, grandes projetos
turfstico/imobilicirio), buscando prover ao municipio as bases para
uma polftica e gestao ambiental, destacando-se a cria~ao e papel
desempenhado pelo Conselho de Urbanismo e Meio Ambiente. A
partir de mar~o de 1992, este plano foi e vem sendo implementado,
paralelamente, institui~ao do or~amento participativo (Conselho de
Or~amento/1993). A prefeitura de Angra e associada ao ICLEI.
Agenda 21 Local: incorpora~ao de considera~oes sobre a
sustentabilidade em seus projetos municipais.
Citaq6es: aparece entre as 100 experiencias brasileiras de
desenvolvimento sustentcivel (em fun~ao do desenvolvimento

a
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sustentado da Ilha Grande(?)) e no Seminario Rio96 (em fun~ao do
Plano Diretor).
Obs.: o projeto Pr6-Sanear foi selecionado para o painel das
"best pratices" na Conferencia Habitat II.
Municipio de Vrf6ria

Em 1992, praticas de gestao participativa
(or~amento participative) foram adotadas pela gestao recem eleita.
A prefeitura de Vit6ria tambem adotou o planejamento estrategico
como instrumento de gestao atraves da elabora~ao do Projeto
Vit6ria do Futuro (1995-2010). Elaborado ao Iongo de 1996, o
projeto foi conduzido pelo Conselho Municipal (350 integrantes de
varios segmentos da sociedade), contando com significativos
recursos da iniciativa privada (87%). 0 projeto inclufa a elabora~ao
do diagn6stico da cidade, o qual contou com a participa~ao de 20
especialistas na elabora~ao de estudos basicos e tematicos, a
constru~ao de um cenario futuro desejado e um plano estrategico
para alcan~a-lo, culminando com projetos de interven~ao no espa~o
urbana. "Segundo as autoridades locais o objetivo basico do Plano
Estrategico do Municipio (1997-2000) e a implementa~ao da Agenda
21 Local" (Novaes e Kranz, 1998). 0 plano teve sua implementa~ao
utilizada como programa de governo na campanha de seu idealizador,
entao secretario de Planejamento, a prefeitura do municipio na
gestao seguinte (1996-2000), garantindo sua continuidade.
Atualmente ele esta em fase de implementa~ao, acompanhado pelo
Conselho da Cidade, constituldo a partir do Conselho Municipal.
Agenda 21 Local: constitui~ao da Comissao Agenda 21, vinculada
ao gabinete da prefeitura e responsavel pela internaliza~ao dos
conceitos da Agenda nos projetos vinculados ao Plano Estrategico a
serem implementados.
Citaq6es: aparece entre as 100 experiencias brasileiras de
desenvolvimento sustentavel (em fun~ao de seu plano estrategico) e
foi convidada para o Seminario Rio96 (em fun~ao do projeto Sao
Pedro - recupera~ao de manguezal e reassentamento urbana).
Contexto:

Municipio de Porto Alegre

Contexto:

A semelhan~a de Santos, Porto Alegre parece ser o

municipio que mais avan~ou em dire~ao ao desenvolvimento
sustentavel. Tambem implantou Or~amento Participative, criou
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Conselhos Administrativos e F6runs com participa~ao "da sociedade
civil".
0 movimento ambiental de Porto Alegre e conhecido a cidade
registra a primeira Secretaria Municipal de Meio Ambiente (1976) e
a primeira ONG ambientalista brasileira.
Nesta gestao do PT, a saude foi municipalizada, foi elaborado
o Plano de Esgotamento Sanitaria, o Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano foi reformulado passando a designar-se
Urbano-Ambiental, Programas de Ecologia Urbana ( Gualba Vive,
Coleta Seletiva de Lixo domiciliar, Plano Diretor de Arboriza~ao de
vias publicas) e Educa~ao Ambiental ( Projeto Gaia, Atlas Ambiental)
foram aplicados. Em junho de 96 foi constituldo o Conselho Municipal
de Meio Ambiente que imediatamente realizou a I Conferencia
Municipal de Meio Ambiente.
Agenda 21 Local: a I Conferencia deliberou pela realiza~ao de
uma reuniao extraordinaria no 1° semestre de 97, cujo tema central
seria a A21L.
Citaq6es: aparece entre as 100 experiencias brasileiras de
desenvolvimento sustentavel (em fun~ao de sua gestao participativa
e projetos ambientais).
I

Municipio de Curifiba
Contexto: 0 Estado do Parana tern experiencia em aplica~ao de

programas ambientais, como o exemplar programa de conserva~ao de
microbacias, conduzido pelo IAPAR desde a decada de 70. Curitiba
destaca-se na decada de 90 como uma cidade de alta qualidade de
vida, chamando a aten~ao para suas solu~oes a problemas de ecologia
urbana. Destacam-se os projetos Combio Verde, Pici Ambiental no
Oflcio, Feira Verde, Meninos do Vime.
Agenda 21 Local: nao possui qualquer referenda a processo de
A21L.
Citaq6es: aparece entre as 100 experiencias brasileiras de
desenvolvimento sustentavel (em fun~ao de seus projetos de
ecologia urbana).
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.....•• 5. Perspectivas de desenvolvimento local .......................•.
0 ambito local tem sofrido crescente considera~ao nas
reflexoes sobre o desenvolvimento. Embora o termo "local" ora
refira-se a cidade, ora ao municipio, em ambos, esta enfase estci
associada a uma mudan~a de papel da esfera local nos processos de
desenvolvimento no contexto das transforma~oes recentes do
processo civilizat6rio capitalista. Dois aspectos sao geralmente
considerados na analise desta mudan~a, sendo tratados, em escala
global, com alto grau de generalismo: o primeiro tem rela~ao com a
reforma dos Estados, a qual produziu, em muitos casos, um aumento
da "autonomia relativa" dos munidpios frente as outras unidades
polltico-administrativas e ampliou os mecanismos de participa~ao
comunitciria nos governos locais; o segundo tem rela~ao com a
reorganiza~ao do sistema produtivo mundial, onde as cidades
explicitam-se como protagonistas economicos - as global cities.

Descentralizaclfd
A partir da decada de 70, nos palses onde as a~oes sociais e
ambientais estavam concentradas sob responsabilidade federal,
parte significativa delas foram repassadas as esferas estaduais ou
municipais, sob a justificativa de promover maior eficiencia
administrativa e economica na presta~ao dos servi~os publicos,
atraves do "enxugamento da mciquina estatal", da desburocratiza~ao
das a~oes publicas e da proximidade com os beneficiados por estas
atividades, os quais poderiam controlci-las de forma mais efetiva;
todavia, sob a crltica de que nem sempre com um repasse de
recursos proporcional ao de responsabilidades.
Particularmente nos palses sob regime autoritcirio, a crise
economica global e a perspectiva de enfraquecimento do Estado
deram oportunidade a transi~oes para regimes mais democrciticostanto na Europa (Espanha, Portugal, Grecia, a partir da segunda
Para umo analise do no~fio de descentrolizogio ver: Tobar, F. 0 conceito de descentrolizogio: usos e obusos. Plonejomento e Politicos
P6blicos, n.S, jurv'1991. 31-51 p.

1

metade da decada de 70) quanta na America do Sui (Brasil,
Argentina, Chile, a partir da decada de 80). Nao se sabe se este fato
se deve a pressoes internacionais de forma a desarticular Estados
fortemente centralizados e com discursos nacionalistas ou se deve
ao desinteresse dos grupos instalados no poder que se viam
impossibilitados de implementor seus projetos nacionais dada a crise
que se instaurava. Nestes casos a reforma dos Estados veio
acompanhada de demandas sociais por maior democratiza~ao dos
regimes de governo, por meio da descentraliza~ao 2 do Estado- agora
nao s6 de responsabilidades mas tambem de recursos - e da
amplia~ao da participa~ao popular na gestao publica.
Todavia se reconhe~a que a descentraliza~ao esta associada
a uma demanda
hist6ricamente marginal 3
por maior
"democratiza~ao" entre as unidades polftico-administrativas do
Estado, a qual propiciaria, por suposto, uma maior participa~ao da
sociedade4 ao fortalecer os nlveis de governo mais pr6ximos dela, a
descentraliza~ao recente, principalmente nos pafses perifericos, tem
ocorrido simultaneamente ao enfraquecimento do proprio Estado.
Mais do que para democratizar o Estado, a descentraliza~ao nos
palses perifericos se da num contexto onde a falta de recursos na
esfera federal imprime um repasse de responsabilidades para
esferas estaduais e municipais, sob a forma de uma desconcentra~ao
de atividades sociais e ambientais. A desregulamenta~ao economica e
a abertura comercial, ao dificultarem a subordina~ao da reprodu~ao
do capital aos deslgnios nacionais, tornam igualmente diflcil o
controle sobre a execu~ao de pianos nacionais e/ou regionais, os
quais oferecem as referencias em escalas maiores para a
harmoniza~ao das politicos de desenvolvimento locais. Cada
localidade passa assim a isoladamente buscar atender seus
problemas, dentro de suas pr6prias possibilidades e agravam-se
ainda mais as diferen~as regionais internas, reproduzindo em escala
nacional o que acontece em escala global. A descentraliza~ao sem a
correspondente integra~ao e controle entre as escalas de governo
Para uma analise crftico sobre os vinculos entre descentroliza~oo e democrodo ver: Ugo, M.A.D. Descentralizo~oo e Democracio: ooutro
lodo do moedo. Plonejomento e Palilims PUblims, n.S, jurv'1991. 87-1 04p.
3
Para ocoso brosileiro ver: Medeiros, 0. 0 govemo municipal no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. do IBGE, s/ ono. 125p.; Corvolho, O.M.
Politico do municipio. Rio de Janeiro: Ed. Agir, 1946. 172p.
4
Para umo defeso do descentrolizo~fio como medido de omplio~oo do porticipo~fio do comunidode nos esferos de governo local, ver:
Neves, G.H. Descentrolizo~o Governomentol, Municipio e Democrocio. Textos de Administro~o Municipal, no.ll. Rio de Janeiro: IBAM,
1993. 44p.
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transforma-se, nos palses perifericos, em
e do prindpio de unidade nacional.

desarticula~ao

do Estado

Embora tenham ocorrido pressoes soc1a1s por maior
descentraliza~ao e participa~ao em outros pafses, as condi~oes em
que estas pressoes se criaram foram outras. Como o distingue
Guimaraes (1999), "a reivindica~ao de maior autonomia local e ate de
separatismo em pafses do Ocidente ocorre em pafses tao distintos
como a Inglaterra, a Italia, a Espanha e o Canada. A situa~ao varia de
caso a caso, mas em todos eles se fundamenta na percep~ao (ou na
realidade) de opressao de certas nacionalidades por outras dentro
do mesmo Estado nacional devido ao processo de forma~ao hist6rica
ou de concentra~ao de poder economico. A luta contra essa
percep~ao (ou realidade) levou inicialmente a um esfor~o ideol6gico
de valoriza~ao das identidades culturais, etnicas e religiosas, que
puderam emergir ao campo da reivindica~ao polltica na medida em
que o fim do conflito Leste-Oeste reduziu a convic~ao e a
possibilidade de imposi~ao da prioridade da unidade nacional sobre
os particularismos locais e em que a nova for~a ideol6gica do
individualismo e da democracia triunfantes legitimou e incentivou as
reivindica~oes locais de autonomia polltica."
Como observa Borja (1988) para a Europa, a cultura de vida
local atraves das comunas, em parte abafada pelas revolu~oes
burguesas unificadoras e geradoras do Estado-nacional, volta a
ressurgir com a crise do proprio Estado. Na Europa, as associa~oes
de governos locais surgiram ja no come~o do seculo XX e em 1913, no
Congresso Internacional de Governos Locais (Ghent, Belgica), e
criada a International Union of Local Authorities (IULA), com a
missao de promover e unir governos locais democraticos do mundo
por meio tanto politico, atraves da busca de defesa de seus
interesses em distintos f6runs, quanto instrumental, atraves da
forma~ao e manuten~ao de bases de informa~oes e do provimento de
fontes de aprendizado, troca e capacita~ao. Ate o p6s-guerras a
IULA era predominantemente europeia, entretanto, nos anos 50 e
60, novas associa~oes, principalmente, formadas nos palses recem
descolonizados do Sudoeste Asiatica e da Africa, passaram a
integra-la, dando um carater mundial a organiza~ao. 5

5

1nforma~iies obfidas da

horre-pogeda IULA. Capturodo em 21 de jun. de 1999. Oisponivel no internet em http://www.iulo.org
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Embora a primeira iniciativa para o reconhecimento
internacional dos prindpios de autonomia local tenha sido tomada na
primeira Assembleia Geral do Conselho de Municipalidades
Europeias 6 , em Versalhes, em 1953, apenas em meados da decada de
80 a European Charter of Local Self-Government e aprovado dentro
do Conselho da Europa7 , sob a forma de conven~ao, sendo atualmente
ratificada por 30 dos 41 palses europeus que integram o Conselho. A
Carta Europeia condiciona os participantes a aplica~ao de regras
bcisicas que garantam a independencia polltica, administrativa e
financeira das autoridades locais. Atualmente, uma Carta Mundial,
nos mesmos moldes da Carta Europeia, vem sendo preparada pela
ONU. 8 (UNCHS/WACLAC, 1998)

Global citie?
Embora as cidades tenham sofrido intensa crftica dos
movimentos ambientalistas, principalmente na decada de 70, por
simbolizarem os espa~os onde o processo civilizat6rio gerou
situa~oes de intensa degrada~ao social e ambiental, a popula~ao
mundial continua crescentemente urbanizando-se e, atualmente, mais
da metade dela reside nas cidades. (Uitramari, 1998)10
"As cidades sao o Iugar privilegiado onde gostos, modos de
vida e estilos sao permanentemente criados e recriados, onde a
volatilidade da moda pode ser mobilizada e apropriada, e onde a
cultura pode ser mercantilizada11 , assim como somente nelas se
Situam OS trabaJhadores "imateriais" que Sao OS produtores e/ou
manipuladores destes novos sistemas de signos e imagens, dos quais
necessitam agora mais do que nunca as firmas." (Compans, 1999) As
cidades, neste sentido, sao o espa~o onde o hedonismo e estimulado
Hoje Conselho de Municipolidodes e Regifles Europeio (Se~fio Europeio do IUlA). Noquelo ocosifio, o compromisso ossumido pelos
proponentes do "Corto Europeio de Liberdodes Municipois" ero de reconstruir o Europa do p6s-guerros sob institui~fies locois fortes de
modo orefor~or ooutonomio local.
7
Ainstitui~fio que represento oficiolmente os niveis de govemo loco is e regionois no Conselho do Europa eo CLRAE- Conference ofLoco/
ond Regiono/Authorities ofEurope.
8
Ademondo por esto Corto Mundiol foi ofirmodo no Assembleio Mundiol de Cidodes e Autoridodes locois (lstombul, 1996) - o1ividode
que precedeu o Hobitot II - e vern sendo eloborodo pelo UNCHS (Hobitot) e o WAClAC - World Associtdion of (ities ond Loco/
Authorities (oordinotion (coordeno~fio instituido durante o Assembleio Mundiol, poro servir de interlocutor e de institui~fio ossociodo o
ONU esuos ogencios).
9
As ideios deste sub-temo forom extroidos do ortigo de Compons (1999), oquol remeteu-me os suos referencios bibliognlficos.
10
Mesmo considerondo os processos de integro~o entre oespo~o urbono e ruml, relocionodo, por exemplo, ocrescente importOncio que
as o1ividodes economicos nfio-ogricolos veem odquirindo no espo~o rurol. Ver: estudos do "rurbono". (Izique, C. 0 novo rural brosileiro.
Pesquiso Fopesp, obriV2000, 48-SSp.)
n Trotondo do mercon1ilizo~fio do culturo, ver: Gobler, N. Vido- oFilme. Sfio Paulo: Componhio dos letros, 1999.
6

so

atraves do consumo descartavel, dinamizando a reprodu~ao do
capital.
Para atender a esta crescente urbaniza~ao e expansao da
cultura do efemero, difundiram-se regimes de acumula~ao mais
flexlveis que concorrem pela diferencia~ao (qualidade, variedade,
capacidade de inova~ao e reatividade as mudan~as do mercado),
exigindo maior fracionamento das atividades economicas e,
consequentemente, promovendo aumento da divisao social do
trabalho. Estes novos regimes de acumula~ao vao encontrar nas
cidades, nao s6 seu mercado consumidor, mas tambem algumas das
condi~oes que propiciam o seu proprio desenvolvimento, como:
mercados mais flexlveis de trabalho e de presta~ao de servi~os,
mao-de-obra altamente diversificada e qualificada e possibilidade de
apropria~ao de "externalidades imateriais".
Outro recente processo produtor de dinamismo economico e
que ressalta a sinergia que as atividades economicas vao encontrar
no espa~o urbano refere-se a centraliza~ao das fun~oes de comando
dos complexos empresariais e dos sistemas financeiros 12; processo
que se da paralelamente a transnacionaliza~ao da produ~ao e a
internacionaliza~ao do capital. De forma semelhante, estes "centros
de decisao economica" vao demandar das cidades uma sofisticada
rede de comunica~oes, um "meio de informa~ao" criativo, um
conjunto de servi~os especializados de gestao e controle, um meio
urbano que ofere~a alta qualidade de vida aos ocupantes das fun~oes
de comando, concep~ao e gestao destas empresas.
Embora estes processos atribuam as cidades grande
responsabilidade pelo dinamismo economico recente, eles nao
ocorrem em todas elas. A maioria destas condi~oes encontra-se nas
medias e grandes cidades e areas metropolitanas imbricadas em
processos hist6ricos de acumula~ao, compondo uma rede policentrica
de comando tecnico e financeiro que cada vez mais ignora as
fronteiras nacionais. Esta rede se alastra seletivamente pelo
territ6rio, organizando-se hierarquicamente e integrando outras
cidades com fun~oes "secundarias".
Embora Borja e Castells (1998) atribuam a esta estrutura
economico-espacial "maior perspectiva de altera~ao das posi~oes
12

"A expresfio g/obo/ citiesfoi cunhodo por Sossen (1991) poro designor os pontos nodois dos fluxos finonceiros o partir dos quais se
produz urn controle global dos mercodos finonceiros secundorios e sitios de prodUI;fio dispersos, no medido em que o inveslimento direto
ocorre hoje preferencialmente pelo mercodo de o~oes e de 1itulos." (Compons, 1999)
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hierarquicas", os trabalhos de Veltz (1996) e Sassen (1994/1995)
ressaltam que o "nucleo nevralgico" dos centros de P&D e financeiros
continuam confinados nos pafses centrais, dada a natureza autoacumulativa, tanto de competencias quanto de recursos, destas
atividades. Assim, se de um lado, a semelhan~a entre os problemas
de gestCio urbana de grandes cidades aproxima sao Paulo e Buenos
Aires de Nova York, Londres ou T6quio, de outro, suas fun~oes e
perspectivas de desenvolvimento estCio, em grande parte,
condicionadas por diferen~as hist6ricas entre "regioes globais"
centrais e perifericas.

a

Paralelamente crise economica, ao aumento da autonomia
dos governos locais e ao enfraquecimento das referencias regionais
e nacionais, formava-se uma estrutura articuladora das cidades por
meio de uma rede hierarquica de fluxos economicos, com mudan~as
significativas nas formas de gestao local. Como ressalta Borja (1997)
,"na Europa, a recessao economica dos anos 70 provocou uma rea~Cio
dos governos locais e dos principais atores economicos e sociais
urbanos. Os primeiros foram alem de suas obriga~oes legais no
esfor~o de atrair investimentos, gerar emprego e renovar a base
produtiva da cidade. Articularam-se aos atores urbanos para
promover a cidade." Em 1986, em Rotterdam (Holanda), uma
conferencia de governos locais europeus seria intitulada de "cidades
motoras do desenvolvimento economico".
Para ascender, ou mesmo preservar, sua posi~Cio nesta rede,
os governos locais "de vanguarda" come~aram a explicitar a cidade
como um organismo economico, tratando, cada vez mais, a gestao das
cidades como a gestao de uma empresa, as quais competem entre si,
inter e intra nfveis hierarquicos, de forma a atrair os fluxos
economicos que dinamizam 0 desenvolvimento local (Harvey 1996 ).
Para cumprir estas "novas" fun~oes, caberia ao governo local,
orientado pela sua percep~Cio das demandas da economia global e por
experiencias de sucesso de outras cidades, torna-la atraente ao
capital. Os instrumentos que tem sido difundidos por agendas
(Werna,1996) e consult ores internacionais e utilizados pelos
governos locais para a realiza~Cio desta tarefa, baseiam-se no
I
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"empresarimento urbano estrategico" {Ascher, 1995)
"marketing urbano" (Borja & Forn, 1996 ).

13

13

e no

Vide ocoso do Plonejomento Estroregico da Cidode do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 1996) que boseou-se no coso de Barcelona, o
quol baseou-se no coso de Sea~e.
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.•••... 8. A participaqao nos processos de produqao social ......•...
A participa~ao dos diversos grupos sociais da comunidade e
uma das recomenda~oes basicas da Agenda 21 para os processos de
Agenda 21 Locais. Para subsidiar a elabora~ao de um metodo de
analise da participa~ao nestes processos, busca-se delimitar um
conceito, um significado geral para a participa~ao - 0 que e
participa~ao -, contextualiza-la na atualidade - A participa~ao
localista - e identificar uma estrategia de analise - Analisando a
participa~ao.

0 que eparticipacifo?
Para Bordenave (1994) "a participa~ao e uma necessidade do
ser humano, ... inerente natureza social do homem". Quando este
impulso e colocado em pratica, quando OS desejoS individuaiS de
realiza~ao se articulam na
produ~ao coletiva, cria-se um
condicionamento redproco entre os desejos individuais. A
participa~ao de cada um, como impulso individual, passa, sob tal
condicionamento, a adquirir significado coletivo, social. Neste
sentido mais pragmatico, a participa~ao pode ser definida,
genericamente, como o "ato ou efeito de tomar parte" (Aurelio,
1995), e no ambito social, como o ato ou efeito dos indivfduos
tomarem parte nas realiza~oes coletivas, nos processos de produ~ao
social, tornando a participa~ao " ... o caminho natural para o homem
exprimir sua tendencia inata de realizar, fazer coisas, afirmar-se a
si mesmo e dominar a natureza eo mundo" (Bordenave, 1994).
A sociedade e um organismo que se constitui pela sinergia dos
indivfduos/grupos sociais, ou seja, ela e um organismo participativo
por prindpio e com isso nao se quer dizer que todos participem do
mesmo modo, ou seja, que os partlcipes tenham seus impulsos de
realiza~ao satisfeitos do mesmo modo e/ou na mesma intensidade.
Ao se interpretar a sociedade como um sistema de processos de
produ~ao social, nota-se que, sob a perspectiva de uma causalidade
politica, todos OS processos, noo SO, Sao fortemente condicionados

a

pelo poder relativo dos partfcipes, mas os processos sao tambem
potenciais produtores de poder. Verifica-se tambem que o poder
relativo dos partfcipes condiciona, tanto a participa~ao nos processos
de produ~ao social correntes, quanta, ao influenciar a distribui~ao
das formas de poder produzidas no processo (o poder e parcialmente
apropricivel, acumulcivel e repasscivel, principalmente, em sua
expressao mais concreto - a riqueza), condiciona a participa~ao nos
processos futuros. Participaflio, assim, torna-se sinonimo de poder,

poder de satisfazer seu impulso de realizar coletivamente.
Deste modo, o impulso de realiza~ao individual, ao adentrar
nos processos de produ~ao social, revela-se, nao s6, passfvel de
buscar equilibrar o poder relativo dos partlcipes dentro do processo
e distribuir eqUitativamente os seus resultados mas tambem
concentrar o poder e os resultados. Por ironia, a participaflio-impulso

a

acaba dando oportunidade tanto ao igua/itarismo, SOcia/izafiJO do
poder, quanta ao dua/ismo e/itiZaflio-margina/izafOO, concentrafOO
do poder. Como a participa~ao empenhada pelos partfcipes e

a

condicionada, e nao determinada, pela rela~ao de poder entre eles,
os pr6prios processos de produ~ao social tornam-se contextos onde
indivfduos/grupos sociais mantem ou alguns perdem e outros ganham
poder relativo.
Neste senti do, pode-se considerar que um processo de
produ~ao social e participative, stricto sensu, quando ele promove
uma socializa~ao interna do poder, quando ele promove o equilibria do
poder relativo dos partfcipes dentro do processo com a distribui~ao
eqiiitativa de seus resultados. Para Demo (1996), estas condi~oes sao
atendidas no que ele denomina fenomeno participative, "os
fenomenos participativos, sobretudo as formas de organiza~ao da
sociedade civil, precisam manifestar pelo menos quatro marcas
qualitativas para corresponderem aquila que estamos chamando de
qualidade polltica: representatividade, legitimidade, participa~ao da
base e planejamento participative auto-sustentado".
Nas sociedades com estrutura social hierarquizada em classes
s6cio-economicas com alta concentra~ao de poder nos estratos
superiores, a exemplo do Brasil, as demandas dos enormes estratos
inferiores por menor disparidade no poder relativo entre grupos
sociais e indivfduos, ou seja, por uma melhoria das condi~oes em que
se dci sua participa~ao, e hist6rica. Neste contexto, os grupos sociais
demandantes de maior poder/participa~ao adotam duas estrategias

as

de luta: uma "externa a estrutura", revolucionciria, "aqueles que
atuam dentro da estrutura mesma da desigualdade a fim de derrubcila e destruf-la" (Bordenave, 1994); outra "interna
estrutura"
reformista, "movimenta-se dentro das regras sociais vigentes,
esperando extrair seu potencial igualitcirio" (Bordenave, 1994). Uma
das "organiza~oes" onde esta luta, de natureza mais reformista, se
desenrola e o Estado; nele ocorre uma luta pela amplia~ao da
participa~ao popular na atua~ao dos governos locais (Wanderley,

a

I

1991).
A participacao loca/istcl4
A partir do inicio da decada de 80, quando a estagna~ao
economica aflige OS governos dos Estados Nacionais, principalmente
os perifericos, todo um conjunto de reformas, consoantes ao
"Consenso de Washington" sao iniciadas. Paralelamente, a ONU por
meio de seus diversos 6rgaos, refor~a a recomenda~ao da
participa~ao de todos os grupos soc1a1s no processo de
desenvolvimento (CEPAL, 1981; PNUD, 1993; Banco Mundial, 1996).
No Brasil, ainda sob regime militar, estas reformas sao
iniciadas por uma desconcentra~ao de responsabilidades da esfera
federal para as outras esferas de governo. "Ao mesmo tempo em que
os munidpios perdiam impastos, eram responsabilizados por inumeras
tarefas antes entregues a Uniao. Nao eram apenas atribui~oes nas
areas de educa~ao, saude ou transportes. Os munidpios foram
obrigados a conceder im6veis e alugueis gratuitos a juntas de
alistamento militar, juntas de concilia~ao e julgamento, delegacias de
polfcias, alem de manter, entre outros, 6rgaos como o MOBRAL,
INCRA, IBGE e as secretarias da Receita Federal e Estadual."
(Doria, 1992)
Com o termino do regime militar, e eleita uma Assembleia
Nacional Constituinte em 1986 e uma nova Constitui~ao e homologada
em 1988. No plano polftico-administrativo a autonomia municipal e
reconhecida e a elei~ao direta para prefeito e restaurada. Embora
tfmido, no plano tributcirio, houve amplia~ao das porcentagens de
repasse de impastos da Uniao, foram transferidos para a al~ada
I

I

I

Emboro otemo do porticipo~fio locolisto sejo recente, o porticipo~fio em progromos e projetos de desenvolvimento poro comunidades
rurois de poises em desenvolvimento tern infcio no final do decodo de 40. Ver: Mochodo, E.P. et ol. Poder e Portidpo~o Polftim no
Compo. Sfio Paulo: CERIFA; Solvodor: CAR!CEDAP-CENTRU, 1987. 151 p.
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estadual e municipal alguns impastos federais e os munidpios foram
autorizados cria~ao de novas fontes de arrecada~ao.
Neste perfodo, dois movimentos atuaram em favor de uma
descentraliza~ao que beneficiasse os munidpios: lideran~as politicos
municipalistas, interessadas na mudan~a das leis tributcirias, e os
movimentos urbanos organizados, interessados numa distribui~ao
mais eqtiitativa dos servi~os publicos urbanos. Estes ultimos tendo
papel preponderante na luta pelo aumento da participa~ao popular
nos governos locais (Doria, idem). Decorrentes deste processo de
descentraliza~ao, ocorrido num ambiente de estabelecimento de um
novo pacto social devido a transi~oo de regimes, destacam-se a
municipaliza~ao dos sistemas de saude e educa~ao, 0 surgimento de
diversas tipos de Conselhos Municipais e a inclusao nas legisla~oes
org8nicas de instrumentos de participa~ao popular, a exemplo do
plebiscita, das audiencias publicas, e de prciticas de participa~ao no
planejamento e administra~oo dos governos municipais.
A intensifica~ao da participa~ao popular local
reconhecida
como a base de uma democracia participativa, tanto pela proximidade
entre comunidade e governos locais, facilitando formas de
concerta~ao social e mecanismos de desburocratiza~ao, quanta pelo
potencial de conforma~oo de uma estrutura de participa~ao
ascendente aos outros nfveis de governo, tornando as possibilidades
de processos de produ~oo social participativos, stricto sensu, e
locais atraentes aos movimentos populares. Todavia, Cardarelli e
Rosenfeld (1998) questionam se a inten~ao subjacente a tais
processos participativos, no contexto de enfraquecimento dos
Estados-nacionais, nao e a institucionaliza~ao das demandas dos
movimentos populares, diante de um novo pacto social que articulo o
local ao global, em detrimento da escala nacional, legitimando a
consolida~ao da sociedade global.

a

e

Analisando a participacilo
0 tema da participa~ao tem provocado crescente interesse.
Ele tem sido expressoo corriqueira de politicos dos mais diversos
matizes e toda uma diversidade de metodos e tecnicas
participativas, lato sensu, para a gestoo e o planejamento e para a
aplica~ao de programas e projetos tem sido desenvolvida, difundida e
aplicada, gerando variados encontros e publica~oes nas areas de
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desenvolvimento, planejamento, administra~ao, comunica~ao e
servi~o social. Apesar da intensifica~ao do interesse pelo tema da
participa~ao e das questoes politicos que ele encerra, nao foram
encontradas estudos em que, estabelecido um metodo, sejam
analisados comparativamente, mesmo que de forma qualitativa, um
conjunto de processos de produ~ao social, no que diz respeito a
participa~ao, em especial como suporte a avalia~ao dos processos que
se dizem participativos, stricto sensu.
Bordenave (1994) fornece um arcabou~o analltico quando
sugere que "as questoes-chave" da participa~ao, num grupo ou
organiza~ao, sao as no~oes de nlvel e grau de participa~ao. Os nlveis
indicam "o quao importante sao as decisoes de que se pode participar
?" e OS graus de participa~ao indicam "qua/ e 0 grau de contro/e dos
membros sobre as decisoes?'~
A hierarquiza~ao dos nfveis que ele apresenta e composta por:
Nivel
Nivel
estrategias;
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

1: formula~ao da doutrina e da politico da institui~ao;
2: determina~ao de objetivos e estabelecimento de
3: elabora~ao de pianos, programas e projetos;
4: aloca~ao de recursos e administra~ao de opera~oes
5: execu~ao das a~oes;
6: avalia~ao dos resultados.

Nestes nlveis, os membros da organiza~ao podem realizar
graus de participa~ao crescentes, sob a perspectiva da tomada de
decisoes, com rela~ao aos dirigentes da organiza~ao:
..J

Informa~ao, Informa~ao/rea~ao: informar os membros

da organiza~ao sobre as decisoes ja tomadas, tomando ou
nao em conta a rea~ao dos membros;
..J
Consulta facultativa: a administra~ao pode, se quiser e
quando quiser, consultor os subordinados, solicitando
crlticas, sugestoes, ...
..J
Consulta obrigat6ria: a administra~ao deve consultor os
subordinados em determinadas ocasioes mas a decisao cabe
a ela;
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-1

Elabora~oo/recomenda~oo:

os subordinados elaboram
propostas e recomendam medidas, as quais a administra~ao
aceita ou nao mas justifica-se
-1
Co-gestoo: administra~ao compartilhada mediante
mecanismos de co-decisao e colegialidade de carater
deliberativo;
-1
Delega~oo: os administrados tem autonomia e completa
autoridade em determinados campos ou jurisdi~oes;
-1
Auto-gestoo: o grupo determina seus objetivos,
escolhe seus meios e estabelece os controles pertinentes.

Dentro deste arcabou~o, Bordenave (1994) apresenta uma
"categoria" de analise da participa~ao para organiza~oes/grupos - 0
grau de partici pa~ao composto por 7 classes. Estas classes sao
descritas predominantemente pelo papel desempenhado pelos
membros na tomada de decisoes da organiza~ao e o formato
institucional decorrente e sao ordenadas em fun~ao do crescimento
da participa~ao dos membros. Nesta escala, a organiza~ao mais
participativa seria aquela onde o grupo - membros e dirigentes - se
auto-gere, ocorrendo a participa~ao dos membros desde o nlvel de
formula~ao de doutrinas e pollticas da organiza~ao. No outro
extremo estariam as organiza~oes que seus membros sao apenas
informados sobre as decisoes dos dirigentes.
-I

Pretty (1995), analisando programas e projetos de
desenvolvimento rural tambem descreve "tipos de participa~ao" da
comunidade em rela~ao as organiza~oes promotoras dos
programas/projetos (Tabela 6.1). 0 tipo de participa~ao tambem
pode ser tratado como uma "categoria" de analise da participa~ao.
Ele e composto de 7 classes, cujas descri~oes abarcam fatores
relacionados ao papel desempenhado pela comunidade na tomada de
decisoes do programa/projeto e a inten~ao da organiza~ao
promotora e sao ordenadas em fun~ao do aumento da autonomia da
comunidade
na
gestao
dos
programas/projetos.
Os
programas/projetos mais participativos surgem atraves da propria
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auto-mobiliza~Cio 15 da comunidade; nos menos, a participa~Cio da

comunidade se da de forma meramente aparente.
Alem destas duas categorias e suas respectivas classes,
Bordenave (1994) ainda descreve algumas "formas de participa~Cio",
que nCio chegam a caracterizar uma categoria de analise devido a
diversidade de fatores que compoem suas descri~oes. Ainda assim, o
contexto que caracteriza algumas das "formas" pode ser
exemplificador de situa~oes possfveis de serem encontradas na
analise da participa~Cio dos processos de Agendas 21 Locais. Dentre
elas:
--J

Participa~ao provocada: "agentes externos ajudam o

grupo a alcan~ar seus objetivos. Esta ajuda da margem a
dirigismo e manipula~Cio";
--J
Participa~ao concedida: "poder ou influencia exercida
pelos subordinados e considerada legftima por eles mesmos
e seus superiores".

Aideio de outo-gestfio de Bordenave (1994), ossim como o outo-mobilizo¢o de Pretty (1995), encontrom semelhong~ com o ideio
de fenomeno porticipotivo de Demo (1996). /Is corocterislicos opresentodos por Demo (1996) podem ser interpretodos como principios
de gestfio de fenomenos porticipotivos, ou principios de outo-gesliio, ou outo-mobilizo~fio.
15
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Tabela 6.1.- Tipologia da Participa~ao
Tipologia

Caracteristicas de cada tipo

Participa~Cio

A participa~ao e simplesmente aparente, com representantes da comunidade
integrando conselhos oficiais, para os quais nao foram eleitos e nem tem poder.

manipulada
Participa~Cio

passiva
(inforrna¢o)
Participa~Cio

por consulta
(consulta)
Participa~Cio

atraves de incentivos materiais

Participa~Cio

funcional

Participa~Cio

interativa

(co-gestao)
Auto-mobiliza~o

(auto-gestao)

As pessoas participam tomando conhecimento sobre o que ja foi decido ou feito.
Ela envolve comunicados unilaterais feitos pelos administradores ou gerentes do
projeto sem qualquer aten~ao as respostas das pessoas. As informa~oes
compartilhadas provem exclusivamente de profissionais externos.
As pessoas participam atraves de consultas ou respondendo a question6rios.
Agentes externos definem os problemas, os processos de coleta de dodos e
controlam as analises. 0 processo de consulta nao concede qualquer participa~ao
nos tomadas de deciSao e OS profissionais nao Sao obrigados 0 considerer 0 ponto
de vista das pessoas.
As pessoas perticipam contribuindo com recursos, por exemplo trabalho, em
troca de alimento, dinheiro ou outro incentivo material. Os agricultores podem
prover seus campos e seu trabalho mas nao estao envolvidos em experimenta~oes
ou processos de aprendizado. Emuito comum considerer este modo de participar
como a no~ao geral de participa~ao, contudo as pessoas normalmente nao tem
interesse em preserver as pr6ticas e as tecnologias sugeridas quando os
incentivos terminam.
A participa~ao e vista pelas agendas externas como um meio para alcan~er as
metas do projeto e, especialmente, reduzir custos. As pessoas participam
formando grupos para atender objetivos predeterminados relacionados ao
projeto. Tal envolvimento pode ser interativo e compreender decisC>es
compartilhadas mas tende a acorrer depois que as principais decisoes ja foram
tomadas por agentes externos. Na pior das hip6teses, as pessoas podem pelo
menos ser integradas no alcance de objetivos definidos externamente.
As pessoas participam em analises conjuntas, no desenvolvimento de pianos de
a~ao e na forma~ao ou fortalecimento de institui~oes locais. A participa~ao e
vista como um direito, nao apenas como um meio de alcan~ar metas de projeto. 0
processo compreende metodos interdisciplineres que considerem multiples
perspectivas e fazem uso de processos de aprendizagem estruturados e
sistemicos. Quando os grupos locais tomam controle sobre as decisC>es locais e
determinam como sao utilizados os recursos disponfveis, eles passam a ter
interesse em manter as estruturas e praticas sugeridas e adotadas.
As pessoas participam tomando iniciativas independentemente de institui~oes
externas para muder os sistemas. Eles desenvolvem contatos com institui~oes
externas para obten~ao de recursos ou assessorias tecnicas que eles necessitem,
mas retem o controle sobre a forma de uso dos recursos. A auto-mobiliza~ao
pode se disseminar se governos e ONG's oferecerem uma estrutura de apoio que
a promova. Tal iniciativa de auto-mobiliza~ao pode ou nao transformer a
distribui~ao de riqueza e poder existente.

Tipologia da participa~ao para projetos/programas de desenvolvimento, segundo
Pretty (1995)
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.. 9eleQ8o das Agendas

Locais ...... ..., ................. ....

As experiencias municipais de Agenda 21 Local selecionadas
foram
de Sao Paulo, Santos, Betim e Bragan~a
Tres fatores compuseram os criterios de
sele~ao:

• as melhores experiencias citadas por iniciativa das institui~oes
promotoras dos processos de A2
Tres iniciativas institucionais
contribulram para promo~ao de processes de Agenda 21 Local
municipais: a primeira oriunda da FEAM/SEMAD (Funda~ao
de
Ambiente, vinculada Secretaria Estadual de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel de Minas Gerais),
qual se vincula o caso de Betim, a segunda da DPAA/CPA/SMA
(Departamento de Planejamento Ambiental Aplicado da
Coordenadoria de Planejamento Ambiental da Secretaria de Meio
Bragan~a Paulista, e a
Ambiente de sao Paulo), qual se
terceira
ICLEI (ONG canadense),
se vincula Santos;
• contemplar experiencias ocorridas nas gestoes municipais 92-96
(Sao
e Santos) e 97-00 (Bragan~a Paulista e Betim);
• restri~oes de tempo e recursos
de
sao
Santos e Bragan~a Paulista).

a

a

a

a

Considerou-se que, ao escolher as experiencias de Agenda 21
que
seus munidpios selecionados pelas institui~oes
vu~~~~·J aos processes - Santos - ou como as
dentro de
de

de RS

metodol6gico ................................. .
e,
dentro das ciencias
especialmente
participa~ao - uma
fenomenos sociais. Os perfodos em
21 Locais selecionados fazem
de uma

!J<;...;;)'-4''-''.;;)1..11

a

selecionados como
de
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Coso, o qual apresenta especificidades que permitem caracteriza-la

como:
(a)

(b)

Analise Situacional, pois o Estudo de Caso "refere-se a
eventos espedficos que podem ocorrer numa
organiza~ao" e procurou-se "conhecer os pontos de vista
e circunstoncias que Sao peculiares a todos OS
envolvidos nesse fenomeno"; e
Estudo Comparativo de Casos, pois com a realiza~ao de
4 Estudos de Caso, foi possfvel, "descrever, explicar e
comparar por justaposi~ao e compara~ao propriamente
dita os fenomenos".

0 procedimento 19 empregado para o estudo dos processos de
Agenda 21 Locais municipais brasileiros selecionados, em especial a
participa~ao, compreendeu 2 etapas: a obten~ao de informa~oes
(material) e a descri~ao analitica destas informa~oes.

Obtencao de informacoes
As poucas informa~oes documentais disponfveis sobre os
processos de Agenda 21 Local selecionados provinham dos governos
municipais, das institui~oes que os fomentaram e de levantamentos e
estudos do MMA. Para ampliar a base de informa~oes destes
processos, privilegiou-se uma estrategia de obten~ao de informa~oes
atraves de entrevistas a pessoas envolvidas nestes processos. Esta
escolha considerou que se alcan~aria uma "descri~ao mais exata" dos
processos de A21L em estudo a partir da composi~ao das diferentes
interpreta~oes de pessoas envolvidas com o proprio processo, em
suas complementaridades e redundoncias, em suas concordoncias e
discordoncias. Mesmo assim, durante as entrevistas, buscava-se
obter, junto aos entrevistados, outros documentos (documentos
internos, manuais, ... ) que pudessem complementar as informa~oes
oriundas das entrevistas.
0 parco conhecimento que se dispunha sobre os processos de
A21L em estudo, a inten~ao de relevar os aspectos que os
entrevistados consideravam importantes nos processos e a
perspectiva de formula~ao de interrogativas durante o proprio
19

Para uma desai~fio do delineamento de uma pesquisa qualitotivo ver Trivifios (1987), especiolmente os p6ginos130-133.
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desenvolvimento das entrevistas, alem do desconhecimento de
pesquisas que adotassem procedimentos sistemciticos para o estudo
da participacao em fenomenos sociais conseguidas com a revisao
te6rica, recomendavam a utilizacao de entrevistas semiestruturadas20.
Para que estas entrevistas pudessem prover informacoes
sobre como se dava a participacao dos indivfduos/grupos sociais ao
Iongo do processo, ou seja, dentro de sua estrutura de
funcionamento utilizou-se a nocao de nfvel hiercirquico da
participacao em organizacoes de Bordenave (1998). Partindo desta
nocao, buscou-se identificar a priori, baseado nas informacoes
disponfveis sobre os processos de A21L municipais brasileiros, as
fases mais importantes dos processos, sob o aspecto da tomada de
decisao. Com esta intencao, dividiu-se os processos de A21L em 4
fases - articula~oo politico, institucionalizacoo, planejamento e,
controle e execu~o, como descrito a seguir. Este emolduramento
dos processos de A21L facilitou a elaboracao de um roteiro de
entrevista (Anexo A), com aspectos gerais que deveriam estar sendo
tratados durante as entrevistas.
Deste modo, as entrevistas deveriam ser orientadas de forma
a se estabelecer, quando possfvel, uma correspondencia entre os
perfodos descritos dos processos de A21L e as fases definidas,
explicitando os indivfduos/grupos sociais que estavam presentes eo
papel que desempenharam.
Para as entrevistas nao foram definidas categorias e classes
de participacao, a priori. Mesmo considerando a proximidade dos
contextos em que foram formulados os "graus" e "tipos" de
participacao - nfveis/tomada de decisao e programas/projetos,
respectivamente- com os processos de Agenda 21 Local, preferiu-se
deixar que as "tipificacoes" emanassem do proprio processo de
descricao das A21L.
Em cada caso de A21L estudado, buscou-se garantir que o
grupo de entrevistados pudesse fornecer uma descricao completa,
temporalmente, do processo, pois muitos participaram apenas
durante um determinado periodo, ao mesmo tempo que se buscava
nestas entrevistas percepcoes diferenciadas do processo,
I

20

Diversos considero~oos sobre os possibilidades, oplonejomento e o reolizo~fio de entrevistos semi-estrutumdos podem ser encontrodos
em Blanchet (1987), Trivifios (1987), Richardson (1989), Quivy e Von Compenhoudt (1992). Algumas sugestfies interessontes tombem
oporecem no livro de Garrett (1991) sobre entrevistos "jornolisticos".
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decorrentes das diferentes formas com que os entrevistados
participaram deles.
Nao se definiu, a priori, um numero de entrevistas a serem
realizadas por processo de Agenda 21 Local analisado. Todavia,
buscou-se abranger minimamente tres perfis a serem entrevistados:
politico e tecnico de 6rgao governamental e representa~ao da
sociedade civil. Realizou-se um tal numero de entrevistas de modo a
alcan~ar uma compreensao satisfat6ria do processo, sendo os
entrevistados selecionados entre:
(a)
(b)
(c)

(d)
(e)

representantes de institui~ao externa promotora
lideran~as que compuseram a base social indutora;
da institui~ao gestora do processo de Agenda:
• Coordena~ao geral;
• Comissao/Conselho responsavel pelo processo;
• lideran~as da sociedade civil ativas do Forum Publico
de discussao;
coordena~ao da equipe tecnica de planejamento;
responsaveis pela implementa~ao e acompanhamento das
medidas definidas.

Os entrevistados foram contatados, previamente, por
telefone com a finalidade de apresentar os objetivos da pesquisa,
convida-los a participar da entrevista, descrever seu procedimento e
promover o agendamento da entrevista. Acordada a entrevista, lhes
foram enviados o roteiro de entrevista, pontuando os temas a serem
tratados. Algumas entrevistas foram individuais, outras, em grupo.
Elas foram filmadas (filmadora Panasonic, modelo 5-VHS Reporter)
em fitas de video (fitas Sony T-120VE), sistema VHS.
Por ocasiao das entrevistas tambem se buscou obter
documentos, textos, manuais que pudessem complementar os dados
sobre os processos.
A fases dos processos de A21L

Todo processo de produ~ao social tem multiplas op~oes de
caminhos a percorrer ate alcan~ar sua realiza~ao (quando alcan~a).
Contudo, ao se propor uma avalia~ao destes processos, se pressupoe,
Tl

mesmo em linhas gerais, que ele obede~a a um roteiro preestabelecido, para que se possa eleger os momentos e os aspectos
que revelem caracterfsticas sobre o modo com que ele se deu; neste
estudo em particular, a dinomica de participa~ao.
Vale dizer que este roteiro deve obedecer a uma condi~ao
basica: garantir que as experiencias de Agenda 21 Local se
identifiquem como casos mais espedficos dentro do roteiro geral, e
portanto, contidos, envolvidos por ele.
0 roteiro dos processos de Agenda 21 Local foi estruturado
em 4 fases: articula~ao polftica, institucionaliza~ao, planejamento e
implementa~ao de projetos. Nestes quatros fases sao apresentados
os contextos em que elas ocorrem e os aspectos gerais a serem
analisados visando a participa~ao. A descri~ao de cada fase segue
abaixo:
Arliculaqio pol'ltica

Parte-se do prindpio de que as experiencias de Agendas 21
Locais se iniciam a partir de uma base social indutora. Mesmo que os
fatores que induziram constru~ao da Agenda sejam ''extra-sociaiS 11
a exemplo de uma imposi~ao legal, eles sao apropriados por
determinados atores sociais - a base social indutora - que os
canalizam para a realiza~ao da Agenda. 0 poder de influencia do
conjunto de atores envolvidos no momento politico deve ser capaz de
gerar um 11 movimento pr6-Agenda 11 local.
A participa~ao neste momento e avaliada pela composi~ao da
base social indutora (Estado, sociedade civile iniciativa privada21 ). A
articula~ao entre os atores e vista ao Iongo do tempo, considerandose a existencia de um nucleo inicial e possfveis estrategias de
envolvimento de novos atores. Tambem nesta etapa busca-se
identificar a importoncia (peso) e o papel que cada at or exerceu para
que o local adotasse o processo de Agenda 22 •
A integra~ao neste momento e avaliada pelo conjunto de
razoes/finalidades que os atores sociais utilizam para justificar e

a

I

21

"A cidode serio, assim, um polo de orticulo~fio de interesses, envolvendo sociedode civil, iniciolivo privodo (ogentes economicos) e
Estado, todos considerodos em suos diferentes insroncios e formos de expressfio. Asociedode civil, par exemplo, obrongerio segmentos
amplomente diversificodos como (1) enlidodes ossistenciois, beneficentes, filontr6picos e religiosos; (2) as ossim chomodos "ONG's"
(orgonizagies nfio-governomentois); (3) os meios intelectuois e as orgonizo~fies profissionoi1corporo1ivos; (4) as meios de comunico¢o
social; e (5) os sindicotos e movimentos sociois diversos." MAGALHAES, A F. Rio de Janeiro: Plano Estrmegico e Plano Diretor.
Monogrofio do disciplino Grupo lnslitucionol de Pesquiso - Plano Diretor. Progromo de P6s-Groduo~fio em Direito -Mestrado - UERJ Rio
de Janeiro -Janeiro de 1997
22
Como considerodo anteriormente, s6 serfio ovoliodos as experiencios onde houverom envolvimento do poder publico local.
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legitimar a ado~ao do processo. Porque uma Agenda 21 local, ou seja,
que motivos a tornam recomendavel (aqui e agora)? Que areas/temas
ela deve contemplar23 ? 0 que se pode esperar com a ado~ao deste
processo de constru~ao social?
lnsfifucionalizaqio

Neste momento o .. movimento pr6-Agenda 11 ja alcan~ou volume
e busca as bases de apoio para sua realiza~ao. 0 suporte
institucional e uma destas bases de apoio e se realiza com uma
institui~ao assumindo a gestao do processo de Agenda. A
responsabilidade institucional de condu~ao do processo ainda e de
natureza mais polftica e estrategica e centra-se na capacidade de
organizar e administrar seu andamento, mas tambem engloba
condi~oes mfnimas de infra-estrutura ffsica e recursos humanos para
sua condu~ao. Outra forma de apoio necessaria e o suporte
financeiro. Mais do que uma base de recursos, o suporte financeiro
contempla uma estrategia para a execu~ao das medidas apontadas
pelo processo de Agenda. Muitas destas medidas viabilizam-se, quase
que exclusivamente atraves da disponibilidade de recursos
financeiros, outras requerem mudan~a de valores, adequa~oes
organizacionais e de formas de gestao ou novas considera~oes legais.
Tambem e o suporte financeiro que expoe a capacidade de realiza~ao
e, portanto, inclui a possibilidade de a~oes sob forma de mutirao,
ampliando as possibilidades de produ~ao social. A estimativa do
suporte financeiro, em suas diversas formas, oferece as bases para
urn planejamento de Agenda que tenha mais chances de sair do papel
e concretizar-se.
A participa~ao e a integra~ao, neste momento, e avaliada pela
concep~ao da estrutura organizacional que orientara o planejamento
e a implementa~ao da Agenda, cabendo, normalmente, institui~ao
gestora propor esta estrutura. A constitui~ao de comissao/conselho
e defini~ao de seus integrantes e a cria~ao de forum publico aberto
participa~ao popular alem de estrategias de amplia~ao e
envolvimento de atores sociais atraves da divulga~ao/comunica~ao da
realiza~ao do processo de Agenda, Sao OS criterios utilizados para
avaliar a participa~ao neste momento.

a

a

I

23

Mesmo que oAgendo 21 local tenho sido concebido como urn instrumento de gestfio local que incorporo urn plonejomenlo estrotegico
poro o desenvolvimento locol de carOler inlegrodo e porticipolivo, suo oproprio~fio pelos otores sociois, por vezes, otende o interesses
mois espedficos, oexemplo do gestfio ombientol.
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A integra~ao esta atrelada as finalidades definidas
anteriormente; entretanto, nesta fase, ela aparece numa escala de
analise mais detalhada. As finalidades adquirem mais consistencia
sob a forma de objetivos expressos nos diversos documentos que
dao suporte ao processo, tais como: um projeto de Lei 24 que expoe os
objetivos da Agenda Local e/ou as atribui~oes responsabilizadas
institui~ao gestora e desta a comissao/ conselho que conduzira
diretamente o processo de Agenda.

a

Planejamento

Definida a estrutura organizacional da Agenda e escolhidos
seus objetivos, o processo passa a um momento onde os objetivos
procuram possibilidade pratica de realiza~ao. Esta fase compreende
o planejamento da a~ao, o qual pode se dar com variado grau de
condicionamento tecnico-racional.
0 planejamento considerado cobre as etapas de inventario,
diagn6stico e proposi~ao, avalia~ao e escolha de alternativas,
contando, as vezes, como envolvimento de equipe especializada nesta
atividade. A natureza da participa~ao e da integra~ao de um
processo de constru~ao social tambem se expressam tanto na equipe
quanto nas etapas do planejamento proposto.
Para avaliar a participa~ao, as condi~oes de contrato da equipe
tecnica podem explicitar a exigencia de ado~ao de uma estrategia de
alem
da
origem
da
equipe
planejamento
participative,
(ONG/Consultora/6rgao publico) apontar evidencia da forma com que
o processo de planejamento sera conduzido. No planejamento a
participa~ao e avaliada por etapa: na etapa de produ~ao do
inventario, deve-se considerar o envolvimento dos agentes sociais na
defini~ao dos fatores a serem considerados e da natureza das
fontes de dados; na etapa de diagn6stico, na defini~ao da forma de
cruzamento dos dados para a gera~ao de informa~oes, tais como a
escolha dos tipos de dados, o peso relativo dos dados inter e intratematicos e considera~oes temporais e espaciais, na etapa das

Quando ogoverno local assume o ''tutela" do processo, pode dor-se oproposi~oo e o oprova~fio de urn projeto de lei no COrnaro, no
qual se odote o processo de Agenda como umo otividode de interesse local. Aindo pode ocorrer o coso onde o envolvimento do poder
publico eminimo e este processo eodotodo como urn compromisso entre diversos otores sociois sem o omporo oficiol do governo local.
Ele pode se dar no ombito de umo ossocio~o constituido poro este fim ou mesmo de umo ONG. 0 governo local otuorio openos otroves
do envolvimento de funcionorios de 6rgfio, secretorio ou departamento, com ciencio do odministro~o direto mos sem tornor-se porte dos
otividodes do progromo de govemo.
24

80

a

alternativas, na abertura proposi~ao de alternativas e na escolha
desta(s) alternativa(s) 25 •
Para avaliar a integra~ao, a composi~ao e o perfil da equipe
tecnica e de seu coordenador tambem apontam evidencias sobre a
possibilidade de conduzir um processo de planejamento de forma
integrada. No planejamento a integra~ao tambem e avaliada por
etapa: no inventario considera-se a composi~ao tematica do banco de
dodos (quantitativa e qualitativamente) efetivamente utilizado nas
etapas posteriores do planejamento; no diagn6stico deve-se levar em
conta a ado~ao de uma analise integrada, buscando interpretar 0
espa~o a ser planejado sob as condi~oes s6cio-economicas e
ambientais e; na etapa de alternativas considera-se a tematica dos
"programas" e "projetos" escolhidos.
Confrole e execuqiio

a

Escolhidos OS "programas" e "projetos" vinculados Agenda, 0
ultimo momento corresponde sua realiza~ao no plano mais pratico.
As diversas a~oes recomendadas, por vezes, se utilizam de caminhos
diferenciados para se concretizarem; algumas carecem de
regulamenta~ao em lei para se efetivarem, outras sao encaminhadas
diretamente a 6rgaos vinculados
gestao publica municipal
competente ao tema, outras se realizam atraves de parcerias,
envolvendo a comunidade e outras institui~oes, ou ainda sao
terceirizadas a empresas. Simultaneamente implementa~ao, o seu
acompanhamento continuado permite ajustar estas a~oes a
obstaculos e/ou novas demandas nao consideradas em momentos
anteriores, alem de pressionar a realiza~ao das decisoes, evitando
que elas fiquem restritas "ao papel".
A participa~ao neste momento compreende o estabelecimento
de sistemas de monitoramento e corre~ao sobre o processo de
implementa~ao das medidas estabelecidas. A~oes de diferentes
naturezas demandam sistemas de controle tambem diferentes. Ela
se realiza, inicialmente, com a defini~ao de um sistema de
acompanhamento que relate, dentro de determinada periodicidade, o
andamento das atividades, comparativamente a um cronograma preestabelecido. Alem do sistema, tambem define-se mecanismos de
interven~ao corretiva. A disposi~ao de tal sistema de controle e seu
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a

25

Aescolho dos olterno1ivos deve consideror seus meios de reolizo~o oo Iongo do tempo.
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reconhecimento e uso pelos envolvidos na Agenda Local atestam o
carater participativo do processo.
A integra~ao expressa-se neste momenta pelo volume de
recursos dedicados efetivamente para a execu~ao dos programas e
projetos A distribui~ao tematica das medidas entre a~oes de
cunho economico, social e ambiental, associado a aloca~ao de seus
meios de realiza~ao e ponderado o alcance dos seus objetivos,
permite avaliar em que medida se equilibraram as realiza~oes do
processo de Agenda.
11

11

11

11

•

A descricao ana/ftica

Para facilitar a realiza~ao das descri~oes, buscou-se,
inicialmente, identificar os trechos de cada entrevista que estavam
relacionados com as fases definidas a priori para as Agendas 21
Locais. Em cada processo de A21L, estes trechos de todos as
entrevistas foram agrupados e ordenados por fase, constituindo uma
transcri~ao estruturada dos processos, com trechos que se
complementam e se repetem e trechos que induzem a interpreta~oes
da realidade de forma parecida ou diferente, entre os entrevistados.
Ressalta-se que quando estes trechos dispares amea~avam
produzir grandes distor~oes interpretativas e eram motivados por
aspectos fatuais, buscava-se ampliar as informa~oes sobre os
processos atraves de contato telefonica com outros envolvidos no
processo.
A partir das transcri~oes estruturadas e dos novos
documentos consultados, foram iniciadas as descri~oes analfticas dos
processos de Agenda 21 Local selecionados. Elas alcan~aram tres
etapas: (a) a descri~ao geral dos processos de Agenda 21 Local,
buscando correspondencia entre determinados perfodos dos
processos e as fases definidas a priori· (b) a descri~ao da
participa~ao por processo de A21L, ou seja, dos papeis
desempenhados pelos participes em cada fase do processo,
"tipificando" a participa~ao com base nos graus, tipos e maneiras de
participar apresentados por Bordenave (1994) e Pretty (1995); e (c)
a descri~ao da participa~ao por fase, permitindo a compara~ao entre
processos e a identifica~ao de semelhan~as entre eles. Ao serem
realizadas nesta ordem, propiciou-se a incorpora~ao do entendimento
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dos processos de Agenda 21 Locais promovidos por uma etapa na
etapa seguinte (vide Figura 7.2.).
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Figura 7.2.-
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.......8. Resultados e Discussoes...............•....•..............•.......
A obten~ao de informa~oes sobre os processos de Agenda 21
Local de Sao Paulo, Santos, Betim e Bragan~a Paulista compreendeu,
principalmente, entrevistas a pessoas envolvidas nestes processos e,
de forma complementar, consulta a documentos sobre estes
processos, obtidos no contato com os entrevistados.
Para o processo de A21L de Sao Paulo foram feitas tres
entrevistas:
+ como coordenador do programa de A21L,
+ com dois tecnicos da prefeitura envolvidos no processo
+ como presidente de uma ONG que acompanhou o processo.
Para Santos foram feitas quatro entrevistas:
+ com o secretario de Meio Ambiente de Santos,
+ com a tecnica contratada pela prefeitura, com os recursos
do ICLEI, para acompanhar o processo,
+ com uma funcionaria da prefeitura que atualmente ainda
esta vinculada a atividades da A21L,
+ com uma munlcipe que se envolveu com o Grupo de
Sustenta~ao.

No caso de Betim foram tres entrevistas:
+ com a funcionaria da FEAM que elaborou o projeto "A
gestao ambiental participativa e a Agenda 21",
+ com a Coordenadora de Meio Ambiente de Betim durante
parte do processo,
+ com um tecnico da prefeitura que tem acompanhado o
processo.
Em Bragan~a Paulista foram quatro entrevistas:
+ com o coordenador e tres tecnicos do programa "Entre
Serras e Aguas"/SMA,
+ com dois tecnicos do CEPAM envolvidos no processo,

•
•

com duas funcionarias da prefeitura envolvidas no
processo,
com tres integrantes de uma ONG envolvida no processo.

A cita~ao dos novos documentos consultados, das pessoas
entrevistadas e a transcri~ao estruturada destas entrevistas estao
nos Anexos B, C, D, E, para os munidpios de Sao Paulo, Santos, Betim
e Bragan~a Paulista, respectivamente.
A partir deste material foram desenvolvidas: uma descri~ao
geral de cada processo de A21L, uma descri~ao da participa~ao, por
fase, nestes processos e uma analise comparada da participa~ao' por
fase, entre OS processos analisados. Estas descri~oes e a analise
comparada seguem abaixo .

••••.••8.1 Os processos de Agenda 21 Local. ••••••••••••••••••
.••••..•8.1.1. 0 processo de Agenda 21 Local de 9ao Paulo
Logo ap6s a Rio92, no ultimo semestre de governo de Luiza
Erundina, um grupo de trabalho composto de especialistas ligados a
6rgaos governamentais e universidades elaboraram diagn6sticos e
propostas de a~ao em diversas areas (publicados no D.O. de
30.12.92), documentos estes "considerados como uma primeira
proposta de polftica ambiental de Iongo prazo" (Sao Paulo, 1997)
Em outubro de 1993, primeiro ano da gestao Paulo Salim
Maluf, e criada a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
(secretario Werner Eugenio Zulauf) e o CADES - Conselho Municipal
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel. 0 secretario foi
convidado pelo prefeito para criar a SVMA e o secretcirio convidou
Arlindo Philippi Jr. para ajuda-lo, assumindo posteriormente a
dire~ao do Departamento de Educa~ao Ambiental e Planejamento.
"Em novembro de 1994, em reuniao tecnica dirigida pelo
Secretario Municipal do Verde e do Meio Ambiente, Werner Eugenio
Zulauf, objetivando finalizar o documento "Diretrizes para a Polftica
Ambiental do Municipio: Pianos, Programas e Projetos - PPP", foi
estabelecido pelo conjunto do corpo tecnico e diretivo da SVMA que
a AGENDA 21 LOCAL seria um programa ambiental estrategico
prioritario, com projetos a serem desenvolvidos permanentemente na
Secretaria" (Sao Paulo, 1997)
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Em dezembro de 1994 e publicado pelo DEAPLA/SVMA um
"Caderno de Referencias", dirigido a propria prefeitura, no qual e
apresentada a ideia da Agenda 21, a rela~ao entre os capltulos da
Agenda e as secretarias e 6rgaos municipais, juntamente com um
cronograma (dez.94 a dez.95) e metodologia de elabora~ao. A
estrutura para a elabora~ao da Agenda Local compreendeu a
constitui~ao de um Grupo Executivo, interno a SVMA, responsavel
pela coordena~ao do programa, um Grupo Intersecretarial,
congregando os 21 6rgaos e secretarias municipais, responsavel pela
articula~ao dos trabalhos desenvolvidos nas secretarias, e grupos de
trabalho internos as secretarias, visando a dissemina~ao das ideias
da Agenda e produ~ao de documentos tecnicos setoriais.
Em agosto de 95 outro Caderno de Referencias e elaborado
contendo linhas gerais e estrategias do processo. De setembro a
novembro de 1995, 7 mesas-redondas/debates sobre os temas:
Desenvolvimento sustentavel ou Sociedade Sustentavel, Transporte
Urbano e Qualidade Ambiental, Defini~ao de Areas de Estudo para
Planejamento Ambiental, 0 panorama da Agenda 21 Local nos
municlpios brasileiros, Meio Ambiente e Saude Humana, Problemas e
perspectivas das Areas Verdes e de voca~ao agricola no Municipio de
sao Paulo e Programas Desenvolvidos por Institui~oes sobre Saude e
Meio Ambiente, e o Workshop "Agenda 21 local e produ~ao do espa~o
urbana" foram organizados e documentados pela SVMA. Este ultimo
contou com a coordena~ao de Universidades, Centrais Sindicais,
SENAI, OAB e ONG's e participa~ao de 60 representantes da
sociedade civil e institui~oes governamentais e, gerou o documento
"Sintese das Discussoes", contendo um primeiro elenco de
diagn6sticos, prioridades e propostas de a~ao. (Sao Paulo, 1997)
De dezembro de 95 a fevereiro de 96, 17 documentos tecnicos
setoriais foram produzidos por orgaos e secretarias municipais.
De janeiro a maio de 96, uma comissao de sistematiza~ao
(integrantes do Grupo Executivo e Grupo Intersecretarial) elaborou
um documento-proposta, utilizando-se dos documentos ate entao
produzidos. Este documento foi apresentada, em maio de 96, no
Workshop "Agenda 21 Local do Municipio de sao Paulo: analise da
proposta", organizado pela SVMA, em conjunto com as ONG's, com
assento no CADES. Um documento final e produzido pela Comissao
de sistematiza~ao e e apresentado na Semana de Meio Ambiente de
96 durante 0 Seminario "Gestao Ambiental do Municipio de sao
I

I

I

I
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Paulo". Em agosto ele e aprovado no CADES e em setembro de 96
lan~ado oficialmente. (vide Figura 8.1.)

88

e

2

89

a
Tambem destacaram-se,
a
s6cio-ambientais, os programas de Recupera~oo da
das Praias e de Preven~oo contra Escorregamentos
nos
chamaram a aten~oo
93, interessado na sele~ao de
pelo globo
oferecessem
de um procedimento de A2 ao
Cidades Modelo ). A
processo de Agenda 21
tendo como base social indutora o
avalia~oo de um roteiro de A21L, e a Prefeitura
Secretaria de Meio Ambiente e com
nesta parceria a possibilidade de
a
governo e val ida~oo de seus programas

,,.....,.,..,n za<;ao do processo, a
papel determinante. De
do Programa
Santos
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A fase de planejamento desenvolveu-se no perfodo de novembro
de 1994 ate o final de 1995 e foram realizados 7 seminarios,
organizados por Comissoes compostas de representantes de 6rgaos
municipais, de organiza~oes da sociedade civil e munfcipes: 3
seminarios para a apresenta~ao do Programa Cidades Modelo,
envolvimento de interessados pelo Programa (pessoas ffsicas e
organiza~oes da sociedade civil) e defini~ao de temas para a
apresenta~ao de propostas de projetos, 3 seminarios para
apresenta~ao de projetos sobre os temas Gera~ao de Emprego e
Renda & Educa~ao, Recursos Naturais & Saneamento Ambiental e
Transporte (41 projetos de iniciativa de orgaos da prefeitura e 15
de pessoas fisicas ou organiza~oes da sociedade civil) e 1 seminario
para a discussao do Novo Plano Diretor.
A partir de 96, o Programa sofre uma mudan~a de vies. Sob
recomenda~ao do ICLEI, os seminarios para apresenta~ao de
projetos sao interrompidos e a Equipe de Projeto escolhe um
tema/projeto a ser monitorado - Resfduos S61idos/Projeto dos
Carrinheiros -, iniciando a fase de controle e execu~ao. Em maio de
96 e contratada a pesquisadora Silvia Sartor para documentar o
processo de A21L.
A partir de entao dois estudos sao elaborados. Um Grupo de
Trabalho composto por 5 voluntarios do Grupo de Sustenta~ao e um
membro da SEMAM realiza um diagn6stico sobre a questao dos
resfduos s61idos no municipio (habitos domiciliares, sistema de coleta
e disposi~ao, projetos em andamento no municipio), contido no
documento "Diagn6stico dos Reslduos So lidos", e a Equipe de
Projetos apresenta um Plano de Trabalho, orientado a amplia~ao do
Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem de Lixo (ja iniciado em
1990) para toda a area urbana, com envolvimento dos carrinheiros,
agora denominados "trabalhadores ecol6gicos". Estes estudos foram
conclufdos em agosto de 1996, a 4 meses do termino do segundo
mandato petista.
Este Programa, em formato piloto, ja vinha sendo executado
pela prefeitura, envolvendo 6rgaos municipais e organiza~oes da
sociedade civil. 0 Programa era composto por diversas atividades
que ganharam impulso com a escolha tematica , dentre elas:. 0
Nucleo Comunitario de Apoio a terceira idade conduziu um projeto
de conscientiza~ao e orienta~ao para a coleta seletiva e a reciclagem
por meio de visita~oes domiciliares. A DEMUTRAN estabeleceu uma
91

programa~ao

da coleta seletiva para os carrinheiros. A Secretaria de
Saude avaliou as condi~oes de saude dos carrinheiros, orientado-os
para assistencia medico-odontol6gico. A Secretaria de A~ao
Comunitc.iria deu apoio sob a forma de orienta~ao para a constitui~ao
de uma associa~ao e disponibiliza~ao de uniformes, luvas e da pintura
dos carrinhos. A PRODESAN disponibilizou uma unidade de
separa~ao e armazenamento de lixo e criou formas para sua
comercializa~ao, e as Secretarias de Saude e de A~ao Comunitc.iria
envolveram as pessoas com disturbios mentais nas atividades de
separa~ao. (vide Figura 8.2.)
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fase, os dois 6rgaos (chefias e funcionarios) que mais se envolveram
foram a Coordenadoria de Meio Ambiente e a Secretaria de
Planejamento e ambos deram continuidade ao processo.
Terminado o projeto da FEAM, no final de 97, o grupo de
estudo e mesmo os 6rgaos de planejamento ou meio ambiente nao
procuraram institucionalizar um processo de A21L em Betim. A
Coordenadoria de Meio Ambiente buscou disseminar a A21, em seus
aspectos ambientais, dentro do governo, tanto nas polfticas publicas
municipais atraves da sua participa~ao em f6runs locais, quanto nos
procedimentos rotineiros de outros 6rgaos municipais atraves do
estabelecimento de alian~as com estes 6rgaos e analise de suas
rotinas. Destas alian~as e que surge a ideia da Conferencia de Meio
Ambiente, um evento organizado pela Coordenadoria de Meio
Ambiente e Secretaria de Planejamento com a finalidade de
disseminar os principios da A21 na comunidade atraves de palestras
e da realiza~ao de um diagn6stico ambiental participativo sobre a
cidade.
Embora a Conferencia nao tenha resultado na consolida~ao de
uma estrutura de participa~ao continua da comunidade num processo
de A21L ou na escolha do projeto (ou de projetos) posteriormente
implementado com o apoio do ICLEI, as a~oes e outros resultados
gerados pela Conferencia permitem interpreta-la como a fase de
planejamento do processo de A21L de Betim.
A Conferencia de Meio Ambiente aconteceu em junho de 98,
na semana de meio ambiente, e contou com uma fase preparat6ria em
que ocorreram 13 pre-conferencias (8 nas regioes administrativas de
Betim e 5 com grupos sociais organizados: sindicatos, trabalhadores
rurais, estudantes, terceira idade), realizadas de mar~o a junho de
98. Para este evento foi produzido pela Coordenadoria de Meio
Ambiente (Mara Andrade) a cartilha "Agenda 21 um compromisso de
todos com um mundo mais saudavel". Nas pre-conferencias, a
comunidade da regiao ou o grupo social era antecipadamente
convidado a participar do evento atraves de cartazes, outdoors,
radio, convite as associa~oes comunitarias. A dinamica das preconferencias compreendia duas etapas: uma breve apresenta~ao dos
principios da A21 e de um pre-diagn6stico das necessidades do
municipio e solu~oes em andamento por parte do poder publico e uma
dinamica de grupo em que os presentes eram divididos em tres
grandes blocos tematicos (desenvolvimento economico e social,
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conserva~Cio

e gerendamento dos recursos naturais e fortaledmento
do papel dos grupos prindpais) e buscavam identificar pontos
positivos e negativos nos diversos temas de cada bloco, sob a
perspectiva das polfticas publicas, possfveis solu~oes e formas de
envolvimento da comunidade nestas solu~oes dentro dos seguintes
temas: desemprego, infra-estrutura, saude, lixo, esgoto, atividade
industrial, areas verdes/arboriza~Cio (desmatamento}, seguran~a,
cresdmento populadonal, rela~Cio governo-comunidade, organiza~Cio
comunitciria, educa~Cio, recursos hfdricos, hcibitos/costumes,
patrimonio publico, polui~Cio visual, qualidade das obras e servi~os
publicos, drogas, moradia e lazer. Na Conferenda a dinomica foi a
mesma, sendo os presentes divididos por regiCio administrativa e a
discussCio em cada grupo se deu no entorno de seis temas: os tres
mais recorrentes na regiCio administrativa e os tres mais
recorrentes na ddade.
Nas pre-conferendas foram formados grupos de referenda
regionais. A expectativa da organiza~Cio do evento era de que estes
grupos, a partir daquele contato, se constitufssem num canal de
comunica~Cio entre a comunidade e o poder publico, identificando
demandas regionais e envolvendo a comunidade nas solu~oes. No
entanto, esta expectativa nCio se concretizou enema Coordenadoria
de Meio Ambiente "teve pernas" para atender a demanda por apoio
requerida pelos grupos de referenda que tentaram avan~ar nesta
dire~Cio. Os resultados do diagn6stico ambiental partidpativo
acabaram sendo utilizados pelos 6rgCios munidpais como um
instrumento de avalia~Cio da comunidade sobre os seus servi~os,
promovendo a~oes corretivas. Embora a organiza~Cio do evento tenha
ficado a cargo dos 6rgCios de meio ambiente e planejamento, tambem
houve partidpa~Cio das Secretarias de Obras e de Saneamento e
Limpeza Urbana, dado que um dos problemas mais apontados pela
comunidade estavam reladonados questCio do lixo.
Ainda durante este perlodo, uma representante do ICLEI
acompanha as pre-conferendas e a Conferenda, e, simpatizando com
a experienda do municipio na questCio do meio ambiente e da
participa~Cio, convida a prefeitura a submeter uma proposta ao
projeto "Doa~oes de Incentivo para a A21L"
0 projeto enviado pela prefeitura de Betim, e aprovado pelo
ICLEI, envolve a comunidade do bairro de Citrolondia e tem sua
origem num projeto de urbaniza~Cio das margens do c6rrego
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Embora sem uma
dado o enfoque de
ICLEI, inclusive com suporte
este perfodo como a
versao
o ICLEI, o projeto e composto de 5 sube
projetos: obras de urbaniza~ao (cal~amento,
arboriza~ao das margens e instala~ao de pontes e bancos), educa~ao
ambiental, recupera~ao ambiental (despolui~ao e monitoramento
qualidade da agua), seguran~a comunitaria e gera~ao de emprego e
renda. Os sub-projetos tem
com parcerias com a prefeitura
Coordenadoria de Meio Ambiente responsabilizou-se por executor
a arboriza~ao e coordenar o projeto de educa~ao ambiental; a
Secretaria de Planejamento pela execu~ao da ilumina~ao- R$ 52mile coordenar o projeto urbanfstico ), o Nucleo de
liza~ao
Ambiental (planejamento e mobiliza~ao da comunidade), o Instituto
Mineiro de Gestao das Aguas (fornecimento de kits de analise de
qualidade de agua), a ONG Rede de Intercombio de Tecnologias
(diagn6stico
s6cioambiental
participativo
da
Alternativas
comunidade) e com um escritorio de arquitetura (forneceu o projeto
urbanfstico, baseado em desenhos da comunidade). A gestao do
projeto e realizada porum grupo composto de um coordenador-gerai,
tres administradores financeiros (os quatro escolhidos pela
comunidade) e
coordenadores dos sub-projetos (inicialmente
e
recentemente busca-se passar a
coordena~ao a membros da comunidade). As decisoes sobre a
aplica~ao dos recursos sao ratificados pela comunidade em
assembleias abertas, as quais tem contado com a participa~ao de 25
moradores, em media.
projeto ainda esta em andamento e, com
exce~ao do sub-projeto de gera~ao de emprego e renda, conseguiuse
a~oes atraves das parcerias citadas ou de atividades
feitas em
como a
do c6rrego.
8.3.)
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........ 8.1.4. 0 processo de Agenda 21 Local de Braganr;a Pdsta
Em decorrencia do Plano de Desenvolvimento Sustentavel
"Entre Serras e Aguas", em dezembro de 1997, a SMA promove a
primeira reuniao na regiao, em Mairipora, contando com a presen~a
de governos e organiza~oes civis municipais, na qual apresenta, junto
como CEPAM, o Plano e suas finalidades e, ressaltando a importancia
do envolvimento dos municlpios, convida-os para se engajarem nele. 0
Plano compreendia, para o primeiro ano e na esfera regional, a
elabora~ao de diagn6sticos (qualidade ambiental - CETESB, s6cioeconomico - SEBRAE/FUNDUNESP}, a promo~ao de discussoes
atraves de seminaries e workshops, a proposi~ao de programas e
projetos a serem implementados (Plano de Resfduos S6lidos) e a
cria~ao de um Forum Regional responsavel pela continuidade da
gestao do Plano.
Na esfera municipal, o CEPAM, para promover os processes de
A21L, organizou um curso de forma~ao de "ancoras"/multiplicadores.
Em cada municipio, o CEPAM solicitou
prefeitura a indica~ao de
tres a cinco pessoas para participarem do curso, dentre as quais
estivessem inclufdas, pelo menos, um assessor do atual prefeito e um
funcionario publico efetivo C'de carreira"). Mesmo que estimulado
externamente e sob o crivo seletivo do governo municipal, este curso
correspondeu fase de articula~ao polftica dos processes de A21L
dos munidpios integrantes do "Entre Serras e Aguas" pois propiciou
a aproxima~ao e a articula~ao entre os atores locais que ajudaram a
dar continuidade ao processo em cada municipio.
Os participantes do curso foram "oficializados" em reunioes
ocorridas em cada municipio entre 22 e 26 de junho, para as quais
eram convidadas 0 prefeito, 0 presidente da camara, vereadores,
ONG's e associa~oes da sociedade civil. No caso de Bragan~a
Paulista, os participantes do curso foram: a chefe da Divisao FfsicoTerritorial da Secretaria de Planejamento, a diretora da ONG
Bragan~a +, um industrial/comerciante, um tecnico ambiental da
industria AMP e um economista que auxiliou na pesquisa do
diagn6stico s6cio-economico- SEBRAE/FUNDUNESP.
No mes que precedeu o curso foram enviados semanalmente
textos que pudessem propiciar contato previo dos participantes com
o tema (desenvolvimento sustentavel, Agenda 21, A21L). 0 curso foi
realizado em agosto de 1998, em Nazare Paulista, durante tres dias
de dedica~ao exclusiva. A dinamica do curso inclufa a simula~ao de um
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processo de A21L para um municipio hipotetico, de forma a priorizar
a aten~ao dos participantes aos passos metodologicos do processo.
Eles tiveram suas fun~oes previamente definidas e passavam porum
roteiro que incluia a identifica~ao das aspira~oes (objetivos), a
analise das possibilidades e dificuldades (diagn6stico) e a
constitui~ao de um plano de a~ao (atividades e responsabilidades)
para o municipio hipotetico. Ao final do curso, os participantes
receberam um certificado de "Agentes Locais Promotores da Agenda
21".
Os participantes do curso constituiram em cada municipio os
"Grupos Provisorios Sustentaveis", grupos responsave1s pela
promo~ao dos processos de A21L nos munidpios. A coordena~ao do
Grupo de Bragan~a ficou a cargo da representante da prefeitura e
da ONG, cabendo a elas identificar e convidar as lideran~as locais e
os munlcipes a participarem do processo. Ate o momento, a
prefeitura tem garantido as condi~oes basicas mlnimas (local para
reuniao - Casa da Guarda Municipal, xerox, telefone, fax) para a
condu~ao do processo. A constitui~ao deste grupo de carater
informal representou, ate agora, a forma de institucionaliza~ao do
processo de A21L de Bragan~a Paulista, havendo a inten~ao de
formaliza-lo atraves da cria~ao de uma associa~ao.
A fase de planejamento do processo de A21L de Bragan~a
ocorreu no perfodo de outubro a dezembro de 1998. Neste fase, ao
Iongo de tres reunioes, dois tecnicos do CEPAM e um mediador
ajudaram os promotores locais a elaborarem um "Plano de A~ao",
primeiro esbo~o da Agenda 21 Local de Bragan~a. Na primeira
reuniao, contando com 45 participantes da comunidade (CAli, FESB,
UNESP, Sindicato Rural, ...), foram feitas explana~oes sobre a A21 e
a proposta de dar continuidade a um processo de A21L para o
municipio por meio da produ~ao de um Plano de A~ao, gerado atraves
de um processo de planejamento participativo. Nesta reuniao, o
planejamento teve inlcio, cumprindo as seguintes etapas:
identifica~ao do ator que ira planejar a A21L, limites e possibilidades
deste ator, identifica~ao dos desafios do ator, apresenta~ao do
conceito de governabilidade e da capacidade para selecionar o
desafio, descri~ao do espa~o e oportunidades, analise dos atores
sociais e identifica~ao dos problemas. Na segunda reuniao, contando
com 19 participantes, deram continuidade ao processo de
planejamento participativo, avan~ando para a analise de
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e

e na
as propostas de solu~ao e elaborado o
a~oes propostas e
-, agentes
e responsavel). A
de planejamento e os conceitos utilizados lembram o PES -,com
Findo o
do CEPAM, o Grupo da A2 de Bragan~a
contou com a presen~a de aproximadamente 15 pessoas nas reunioes
seguintes. Nestas reunioes, dando inkio
fase de execu~ao e
controle, decidiu-se, consensualmente, dentro do eixo de
oportunidades "Qualidade Ambiental"/ pela escolha do Programa de
Coleta Seletiva de
A decisao do grupo foi motivada pelo
ja ocorrerem iniciativas isoladas na cidade de implanta~ao de um
Programa de Coleta Seletiva e o processo de A21L buscaria articulolas. A perspectiva de inidar um programa por bairros motivou a
realiza~ao pelo grupo de uma pesquisa, por nfvel s6cio-econ6mico, nos
bairros de Bragan~a, na qual nao se observou resistencia
implanta~ao de tal programa. A prefeitura vem impiantando os
galpoes de transbordo e o Programa ainda nao esta em opera~ao.
Outras iniciativas tem sido empreendidas, como a integra~ao de um
projeto de educa~ao ambiental em escolas, vinculado ao Programa de
Coleta Seletiva, eo envio, ao FNMA, de um projeto para recupera~ao
da mata ciliar do rio Jaguari. (vide Figuras 8.4.)
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21

....... 8.2 A~ nos processos de Pgenda 21 Local.••••••••
........ 8.2.1. A par1icipaq00 oo procesoo de Agenda 21 Local de 9ao PaUo
Mesmo considerando que no governo anterior ja houve
demanda por estudos, estimulados pela Rio92 e relacionados as
tematicas da Agenda 21, e questionavel a interpreta~ao de que o
processo de Agenda Local de Sao Paulo, por sua continuidade depois
da mudan~a de governo, sublimou os interesses polftico-partidarios e
os relacionados ao periodo/programa/marca de governo. 0 processo
de Agenda Local do governo seguinte parece ter fei~oes pr6prias.
Os atores sociais que compuseram a base social indutora do
processo de Agenda Local em Sao Paulo foram: o prefeito, o
secretario de meio ambiente e um diretor de departamento da
SVMA; todos integrantes do quadro de governo. 0 prefeito e o
secretario de meio ambiente ja tinham a inten~ao de utilizar o
processo de Agenda Local nas atividades da SVMA, desde quando
foram convidados a estrutura-la. Esta inten~ao se consolida quando o
prefeito assume o compromisso publico de produzir a Agenda de Sao
Paulo em sua gestao. Assim, verifica-se que a participa~ao na fase de
articula~ao polftica do processo de Agenda manteve-se restrita ao
governo municipal, especificamente ao prefeito e a secretaria de
meio ambiente.
Na fase de institucionaliza~ao da Agenda, o prefeito delegou a
SVMA a atribui~ao de coordenar o processo. A SVMA sera
representada, principalmente, pelo Departamento de Educa~ao
Ambiental e Planejamento, especial mente pela Divisao de Politi cas
Publicas, tanto pelas fun~oes atribufdas aos seus integrantes quanto
pelo papel ativo que tiveram na defini~ao da forma com que o
processo se deu, formalizado atraves dos Cadernos de Referenda.
Ate esta fase, o processo de Agenda Local de Sao Paulo manteve-se
restrito a alguns integrantes do SVMA. A participa~ao de outros
6rgaos e secretarias municipais ou organiza~oes da sociedade civil se
deu eventualmente atraves de consultas informais.
A fase de planejamento da Agenda ampliou a participa~ao,
principalmente, dos outros 21 6rgaos e secretarias municipais. Esta
participa~ao ocorreu inicialmente sob a forma de "capacita~ao",
atraves de debates sobre temas relacionados a Agenda 21, e
posteriormente atraves da produ~ao de documentos tecnicos
setoriais. Nesta fase tambem ocorre a participa~ao da sociedade
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civil, atraves de "especialistas", em tres situa~oes: nos propr1os
debates, onde os participantes tinham seus comentarios registrados;
no Workshop "Agenda 21 local e a Produ~ao do Espa~o Urbano",
atraves das sugestoes contidas no documento "Sfntese das
Discussoes", e no Workshop "Agenda 21 local do Municipio de Sao
Paulo: analise da proposta", atraves dos comentarios apresentados
pelos participantes. Alem disso, houve anuencia das representa~oes
presentes no CADES quanta forma de condu~ao do processo de
Agenda Local e quanto ao plano resultante - Agenda 21 Local:
compromisso do municipio de Sao Paulo.
Ao final da elabora~ao do plano, perlodo que correspondeu ao
final do mandato de governo, o processo de Agenda Local foi
encerrado.
A Tabela 8.1 apresenta uma sinopse da participa~ao no
processo de Agenda 21 Local de Sao Paulo.
I

a

Como pode-se constatar, o processo de Agenda 21 Local do
municipio de Sao Paulo alcan~ou apenas a fase de planejamento e
manteve-se quase que restrito ao governo e
administra~ao
municipal. A participa~ao do conjunto da administra~ao teve, no
infcio, a fun~ao de conscientiza~ao/capacita~ao dos pr6prios
servidores publicos, para que posteriormente eles pudessem
produzir os documentos tecnicos setoriais. A participa~ao da
sociedade civil organizada se deu apenas em determinados eventos,
com a inten~ao de recolher comentarios e sugestoes, ou atraves do
apoio fornecido pelo CADES. Deste modo, nas duas primeiras fases
nao ocorreu participa~ao da sociedade civil. Apenas na fase de
planejamento em que se amplia o envolvimento da administra~ao
municipal e da-se abertura a uma participa~ao consultiva de
"especialistas", atraves de eventos, e deliberativa, atraves do
CADES, consideradas as observa~oes sobre sua composi~ao.
Discutir os resultados concretos alcan~ados pelo processo de
A21L de Sao Paulo deixa deter sentido, uma vez que o processo nao
se efetivou por meio de projetos de interven~ao. Todavia, deve-se
reconhecer o seu efeito como disseminador dos temas da Agenda 21
entre os servidores municipais.
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" ... a nossa inten~ao nunca foi chamar isso de Agenda, ... foi um
documento da administra~ao publica, uma reflexao, num processo de
constitui~ao de uma Agenda Local." (2)
" ... era mesmo para serum produto bruto (a Agenda}, .... nos
sablamos disso, ... no nosso projeto isso era um primeiro momenta
que precisaria ainda ser apresentado popula~ao para que as pessoas
refletissem sobre o seu proprio espa~o, .... a demanda polltica fazia
com que a dire~ao quisesse que isso jci fosse a Agenda 21, ...fizemos,
... como a Agenda 21 Global que traz um monte de coisas para as
pessoas come~arem a discutir, a proposta disso aqui seria, para o
municipio de Sao Paulo, uma forma contextualizada para come~ar a
discutir a Agenda, ....a proposta dos tecnicos era essa." (2)
" .... mas mesmo assim era muito mais do que a discussao que a
maioria dos governos locais tinham feito, ... acho positivo embora nao
baste, ... naquele momenta surtiu efeitos como a sensibiliza~ao
minima da mciquina administrativa, ... ter ate hoje numa secretaria da
administra~ao um grupo de pessoas que fazem treinamento e colocam
a questao ambiental para todos os funcioncirios, ... ter um item na lei
or~amentciria, o qual tem se repetido e que dci destaque a projetos
· ambientalmente saudciveis, ... " (2)
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Tabela 8.1. - G
Fases da A21L
Atores envolvidos

de P
lvid
t
. d
Articu/afao Po/ftica
Institucionalizafao
#V

- Quem iniciou o processo ? -

-

Atores externos

- Quem definiu o formato
institucional/organizacional
do processo? -

-

f

R
d
Planejamento

(nfvel de programa)
- Quem coordenou o processo
de p/anejamento? -

-

A21L de Sao P
Contro/e e Execufao
(nfve/ de projeto)
- Quem escolheu o(s)
projeto(s}? -

-

SVMA - Equipe
Executiva

~

(coordena~Clo e promo~Clo

Prefeito e SVMA

Atores locais- Estado

SVMA

de debates tecnicos)
Outros 6rgaos publicos
municipais - Equipe
Intersecretarial
(colabora!;Cio atraves da
redacao de textos tecnicos)

-

CADES (legitima!;a:o do
processo e do plano final)
Atores locais- sociedade civil

Resultados

especialistas
(convidados de debates
tecnicos)
dissemina~Clo dos temas da Agenda 21 entre os servidores municipais.

-

•

-

-~~-~·-

........ 8..2.2. A~ no processo de Agenda 21 Local de 9antos
0 caso de Santos foi o processo de A21L que alcan~ou maior
repercussao nacional e internacional, promovida tanto pelo estilo de
gestao municipal quanta pela parceria com o ICLEI.
Nas fases de articula~ao polftica e de institucionaliza~ao do
processo de A21L, a participa~ao ficou restrita ao governo local e ao
ICLEI. De um lado o ICLEI, interessado em avaliar um metoda de
A21L, busca condicionar o processo ao modelo organizacional em
teste. De outro, o governo local, represent ado pel a Secretaria de
Meio Ambiente, interessado na repercussoo que tal parceria poderia
proporcionar, busca condicionar o processo a uma discussoo de
projetos setoriais do governo local, em andamento, e afinados com os
prindpios da A21. A coordena~ao do Programa da A21L ficou a cargo
da SEMAM, tendo inicio em maio de 94.
A participa~Cio da sociedade civil come~a a ocorrer na fase de
planejamento, a partir da constitui~ao do Grupo de Sustenta~Cio,
composto por munlcipes e representantes de organiza~oes da
sociedade
civil.
Este
Grupo
teve
uma
participa~ao
informativo/consultiva no processo de A21L, sendo convidado pela
coordena~Cio do Programa para reunioes, quando ainda estava se
formando, a tomar ciencia do Programa de A21L e, posteriormente, a
organizar a apresenta~Cio de projetos agrupados por temas, o que
acabou iniciando um levantamento das atividades publicas e de
algumas ONG's que foram, estavam sendo ou pretendiam ser
desenvolvidas no municipio, vinculadas aos temas da A21.
Entretanto, no inicio de 96, o processo e interrompido a
pedidos do ICLEI, que insistia pelo acompanhamento de um projeto
espedfico, dando inicio fase de controle e execu~Cio. A Equipe de
Projeto escolhe o tema Reslduos S61idos eo Grupo de Sustenta~Cio
passa a colaborar na elabora~Cio de um diagn6stico sobre a questoo
dos resfduos s61idos e a discutir o tema em suas reunioes,
preservando uma participa~Cio informativo/consult iva.
Neste momenta de estreitamento temcitico, o Grupo de
Sustenta~Cio
institucionalizado1. Paralelamente, a Equipe de
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Ainslitucionolizo~fio do Grupo de Sustenro~o oeste momento pode estor ossociodo nfio s6 as exigencios do ICLEI como romoom oo
estreitomento temotico ocorrido no processo de A21 L No come~o, "todo a cidode" foi convidodo o integror oGrupo de Sustenro~o pois
o estrotegio do processo ero, iniciolmente, discutir os o~fles {os projetos municipois) que estovom ocontecendo em diversos areas
relocionodos a A2l, ou sejo, a obrongencio do temo tinho correspondencio como composi~fio do Grupo. Como escolho do temo Resfduos
Solidos, emboro ele obrongesse todo a cidode, produziu-se urn estreitomento temotico. Consequentemente, integrontes do Grupo ligodos
o outros temos, o exemplo dos movimentos por morodio, desinteressorom-se. Oeste modo, o inslitucionolizo~fio do Grupo pode ser
1
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Projetos passa a concentrar-se em documentar o "projeto dos
carrinheiros", dando origem a um Plano que visava amplia-Jos para
toda a cidade. Estes estudos sao finalizados em agosto de 96,
concluindo o processo de A21L de Santos.
A Tabela 8.2 apresenta uma sinopse da participa~Cio no
processo de Agenda 21 Local de Santos.
nas fases de articula~Cio polltica e
institucionaliza~Cio do processo de A21L de Santos ficaram restritas
prefeitura/SEMAM e ao ICLEI. 0 processo de A21L foi
institucionalizado pela prefeitura como um Programa sob
responsabilidade da SEMAM mas condicionado pelo formato de
metodo de A21L sob teste do ICLEI. A participa~Cio da sociedade
civil ocorreu de forma informativo/consultiva, atraves das reunioes
do Grupo de Sustenta~Cio, na fase de planejamento e da realiza~Cio
do diagn6stico sobre Residuos S61idos, na fase de controle e
A

participa~Cio

a

execu~Cio.

Na fase de controle e execu~Cio da A211 de Santos, a Equipe
de Projetos chega a elaborar um Plano de Trabalho, visando a
amplia~Cio do "projeto do carrinheiros", mas, a quatro meses do final
do mandato, nCio chegou a implementa-lo. Deste modo, os potenciais
resultados do processo de Santos estCio associados ao aumento da
capacidade de mobiliza~Cio, organiza~Cio e planejamento da sociedade
civil. Uma analise compreensiva da participa~Cio da sociedade civil na
gestCio municipal 92-96 deveria ser iniciada a partir do proprio
Or~amento Participativo e de outros programas municipais que
envolveram a comunidade e que se moldavam ao "espirito" da A21L.
" ... o Programa de Preven~Cio de Escorregamentos no Morro foi
mais Agenda 21." (2)
"... mesmo na gestCio do Capistrano, ... nCio tinha essa for~a
toda, ...era realmente pela vontade, de lideran~a que acabava
acontecendo a coisa, ... pra montar aquele nucleo da Equipe de
Projeto foi complicadissimo, ... isso de cada secretaria ter seu
representante e passar seus projetos por um crivo social e
interpretodo como umo recomposi~fio do Grupo, conduzido pelo Coordeno~fio ao selecionor os convidodos o integro-lo oficiolmente, ~ou

a necessidade de otestor a existencio formal do Grupo, garontindo o formato exigido pelo IClEI, num momenta de provovel
esvaziamento.
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ambiental, nao tinha, ... mas estava se come~ando a criar uma
cultura." (2)
" ... antes o povo nao era organizado, ... veio o PT e come~ou a
organizar, ...s6 que quando muda 0 governo, quem nao da mesma
ideologia, ... a popula~ao estava acostumada que quando queriam
alguma coisa, as portas da prefeitura estavam abertas pelos menos
para ouvir as pessoas, ... eles estao acostumados a querer serem
apadrinhados, ... eu vou lutar mas vai ter aquela pessoa que vai me
dar um pouco de ajuda, ... as centrais de movimentos (Moradia)
perderam for~a, pois chegavam lei e nao encontravam as portas
abertas, ... essas lideran~as no governo anterior dilufram-se, ... alguns
sumiram, outras formaram ONG's." (4)
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Tabela 8.2. - G
Fases da A21L
Atores envolvidos

de Part· · -

IV

d

t

lvid

R

f

Itad

ArticulafOO Polftica

Institucionalizafilo

Planejamento

Contro/e e ExecUfOO

- Quem iniciou o processo ? -

- Quem definiu o formato
instituciona/ lorganizaciona/
do processo?-

(nfve/ de programa)
- Quem coordenou o processo
de p/anejamento? -

(nfvel de projeto)
- Quem escolheu o(s)
JJtoJeto(s)?ICLEI (formato do
projeto)

Atores externos

ICLEI (testar
metodologia de A21L)

-

ICLEI

SEMAM - Equipe de
Projetos

-

A21L de Sant

Equipe de Projetos

e promo~ao (escolha do tema e sele~ao
de eventos
de projetos da prefeitura,
informativo/consultivos) em andamento, vinculados
ao tema)
Outros 6rgaos publicos
municipais
(colabora~ao na organiza~ao e
realiza~ao dos eventos)
(coordena~ao

0

Atores locais- Estado

Prefeito e SEMAM

-

Atores locais - sociedade civil

Resultados

•

•

SEMAM

-

"Grupo de Sustenta,ao"
(convidados de eventos
informativo/consultivos)

Grupo de Trabalho
(diagn6stico tematico)

disseminar os temas da Agenda 21 e prclticas participativas entre os servidores municipais;
potencializar a a~ao politico e desenvolver a capacidade de mobiliza~ao, organiza~ao e planejamento da
comunidade.
------------

••••••••8.2.3. A parlicipaQ8o oo processo de Agenda 21 Local de Belin

a

A experiencia de Betim em A21L uniu, semelhante de Santos,
governo petista e campanhas do ICLEI. 0 que os difere em sua
concep~ao e o fato de que o processo desenvolvido em Santos
abrangia toda a cidade e, inicialmente, promovia discussoes sobre os
projetos municipais (agrupados em areas ligadas a A21) com a
comunidade, e o de Betim, restringia-se a uma comunidade,
concentrando-se na realiza~ao de projetos. Deste modo, a
delimita~ao do processo de A21L de Betim nao coincidiu, no tempo,
com a campanha do ICLEI, mas abrangeu-a, iniciando pelo projeto
com a FEAM, passando pela Conferencia de Meio Ambiente e
alcan~ando uma fase predominante executiva na campanha do ICLEI.
Ao ocorrer em momentos aparentemente desconexos, o processo de
A21L de Betim rompe com o plano tradicional, linear e rlgido, e
aventura-se num "planejamento" mais flexlvel, o qual, sem perder de
vista as finalidades que o motivaram, aproveita-se das oportunidades
que se apresentam para continuamente avan~ar.
A fase de articula~ao polltica do processo de A21L de Betim
correspondeu ao perlodo do projeto com a FEAM. Nesta fase a
participa~ao ficou restrita a integrantes do governo local. 0 projeto
da FEAM criou a oportunidade de agrupar setores e funcionarios dos
orgaos publicos municipais interessados pelos temas suscitados pela
A21, a exemplo de meio ambiente e planejamento participativo, para
estudar prindpios e mecanismos de aplica~ao destes prindpios e,
com isso, promoveu (ou intensificou) a aproxima~ao entre eles,
favorecendo a constitui~ao de um nucleo que levou a ideia da A21L
adiante. 0 grupo de estudo teve participa~ao inicial de 40 pessoas,
chegando ao final com 25, todas vinculadas aos 6rgaos municipais,
mesmo considerando que o quadro de governo seja composto de
pessoas que tiveram sua origem nas organiza~oes comunitarias.
Deste grupo, os 6rgaos de meio ambiente e planejamento buscaram
incorporar os prindpios da A21 em suas rotinas de trabalho,
difundiram estes prindpios no governo e, posteriormente,
organizaram o passo seguinte- a Conferencia -, sendo considerados,
deste modo, os atores sociais indutores do processo de A21L de
Betim.
Em Betim, o processo de A21L nao se institucionalizou; fato
que pode ser considerado como uma caracterlstica da forma de
produ~ao do processo de A21L adotada na cidade pois, ao nao se
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institucionalizar, as defini~oes a priori de prazos e resultados dao
Iugar busca de oportunidades por parte dos atores indutores do
processo. Nesta perspectiva, a organiza~ao e a realiza~ao da
Conferencia de Meio Ambiente tem este sentido de oportunidade,
pois ela e organizada pelos 6rgaos de meio ambiente e de
planejamento de forma a promover a difusao dos prindpios de A21
na comunidade e produzir um diagn6stico ambiental participativo, ou
seja, avan~ar no processo de A21L para uma fase de planejamento.
Alem destes dois 6rgaos, as secretarias de saneamento e limpeza
urbana e a de obras tambem participaram nos eventos, orientando a
comunidade em aspectos, principalmente, relacionados ao lixo.
A participa~ao da comunidade, na fase de planejamento,
ocorreu apenas nos pr6prios eventos, para os quais ela foi convidada.
Este papel de "convidados" atribuldo a comunidade na fase de
sensibiliza~ao da comunidade sobre os
planejamento, serve
prindpios da A21 e torna sua participa~ao meramente consultiva,
pois 0 destino dos resultados gerados no diagn6stico nao e decidido
pelas partes envolvidas na sua produ~ao. Sem uma defini~ao de como
utilizar os resultados do diagn6stico ambiental participativo ou
compatibilizci-lo com o pre-diagn6stico das principais necessidades
do municipio elaborado pelo grupo de estudo do projeto da FEAM, o
diagn6stico acabou sendo utilizado pelos 6rgaos municipais como um
instrumento de avalia~ao das politicos publicas municipais pela
comunidade. Outro desdobramento desta fase refere-se
constitui~ao dos grupos de referenda regionais, para os quais a
coordenaria de meio ambiente deu estimulo mas "nao teve pernas"
para dar-lhes o suporte demandado.
Na fase de controle e execu~ao (projeto do ICLEI),
semelhan~a da fase anterior, coube ao governo local, atraves da
Coordenadoria de Meio Ambiente, escolher o projeto, definir os subprojetos dentro das temciticas exigidas pelo ICLEI e coordenci-los e
estabelecer as parcerias institucionais para realizci-los. A
participa~ao da comunidade dci-se, principalmente, atraves de
decisoes tomadas em assembleias de membros da comunidade sobre
a forma de aplica~ao dos recursos dentro das temciticas dos subprojetos. Alem disso, a comunidade participa tambem atraves da
administra~ao financeira dos recursos do projeto (tres pessoas da
comunidade) e de atividades executadas em mutirao. 0 baixo
envolvimento da comunidade, e a dificuldade de mante-los

a

a

a
a
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mobilizados ao Iongo do projeto tem sido atribuldo, de um lado, a
uma dependencia hist6rica da comunidade por a~oes assistencialistas
do governo local, e de outro, ao desinteresse da comunidade em
discutir e decidir sobre aspectos secundarios de sub-projetos que
nao sao prioritarios frente as necessidades cotidianas que
enfrentam. A participa~ao da sociedade civil, nesta fase, atinge um
grau de co-gestao, mas, dado o contexto em que ela se insere, nao
deixa de ser uma participa~ao funcional, no sentido de Pretty (1998).
A Tabela 8.3 apresenta uma sinopse da participa~ao no
processo de Agenda 21 Local de Betim.
A participa~ao no processo de A21L de Betim na fase de
articula~ao polftica manteve-se restrito ao governo municipal, com
destaque para os 6rgaos de meio ambiente e de planejamento. Sem
institucionalizar o processo, a comunidade e convidada a participar
do processo nas fases de planejamento e controle e execu~ao. Na
fase de planejamento, o grau de participa~ao da comunidade adquire
um carciter consultivo, sem que o governo local anuncie de que forma
sera utilizado os resultados do diagn6stico participativo e, deste
modo, serve como exerdcio de identifica~ao de problemas pela
comunidade. Na fase de controle e execu~ao o grau de participa~ao
da comunidade se amplia, sendo ela responsavel pelas decisoes de
onde e como aplicar os recursos do projeto, mesmo que estes
recursos ja tenham sua verba "rubricada" por limites impostos pelos
sub-projetos.
A semelhan~a de Santos, uma analise compreensiva da
participa~ao da sociedade civil na gestao municipal 97-00 deveria ser
iniciada a partir do proprio Or~amento Participativo.
0 resultado mais concreto alcan~ado no processo de A21L de
Betim expressa-se atraves do projeto "Novo Goiabinha". Alem dos
US$100mil fornecidos em parcelas pelo ICLEI ao Iongo do projeto
(ate mar~o de 2000 ja havia sido liberado metade dos recursos),
contrapartidas do governo local (R$ 52mil para ilumina~ao, equipe
tecnica), do governo estadual (kits de avalia~ao da qualidade da cigua)
e da sociedade civil (diagn6stico da ONG, projeto urbanlstico do
escrit6rio de arquitetura) tem possibilitado, principalmente, o
planejamento e a execu~ao de interven~oes flsicas (obras de
urbaniza~ao). Embora o volume de recursos seja baixo, o processo de
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A21L de Betim e a experiencia municipal que mais produziu
interven~oes ffsicas.
Outro resultado deste processo refere-se
capacita~ao
atraves da pratica, da equipe polftica e tecnica do governo local em
promover a~oes participativas e da comunidade em mobilizar-se e
organizar-se, mesmo que atraves de estfmulo externo
propria
comunidade, em situa~oes em que sua opiniao ou demandas estao
sendo, ao menos, ouvidas. Entretanto, a forma de condu~ao do
processo de A21L de Betim nao institucionalizou um canal de
participa~ao continua da comunidade, quer seja atraves de um
conselho ou dos grupos de referenda regionais.

a

I

a

" ... muita gente se interessou, ... muita gente gostava do astral
da Agenda 21, ... come~ou um processo de troca bastante
interessante, ... de sensibiliza~ao dos munidpios da regiao
metropolitana com rela~ao ao trabalho de Betim, ... os nossos livros,
fizemos milagre para confecciona-los, ...a Mara Andrade e
extremamente polivalente, ... nos conseguimos fazer um trabalho
artesanal, com apoio da prefeitura, ... nos fizemos 9 mil, ... tinha
alguns munidpios da regiao metropolitana, onde nos conseguimos
, eS+ar discutindo alguns aspectos comuns, ... avan~amos em alguns
' <:pon~os e nao em outros, ... alguns munidpios inovaram e nos
,:~qensinaram, ... criou um processo de troca interessante, com algumas
experiencias pontuais tambem interessantes, ...coda um fazendo
dentro do que podia mas buscando fazer, ... " (3)
" ... o que a Agenda fala nao e nada complicado mas ela mexe
com prindpios, com paradigmas, ...tornando-se diffcil leva-la
pratica." (3)

a
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os atores sociais locais que deram continuidade ao processo no
municipio. A participa~ao da comunidade nesta fase assume um
carater de "capacita~ao" de multiplicadores. Embora a composi~ao
inicial deste grupo conte com participantes de diversos setores governo local, ONG e iniciativa privada -,a escolha dos integrantes
pela prefeitura levou em considera~ao apenas a afinidade individual
pelo tema, sem representa~ao institucional, ou seja, isentando
qualquer envolvimento ou compromisso do conjunto das institui~oes
da comunidade.
Sem o envolvimento direto da prefeitura mas com seu apoio e
seguindo o formato institucional/organizacional do processo definido
pelo CEPAM este grupo, ap6s o curso, convida diversas institui~oes
da comunidade para elaborarem, sob a coordena~ao e media~ao do
CEPAM, um Plano de A~ao, correspondendo fase de planejamento
do processo de A21L de Bragan~a. A participa~ao da sociedade civil,
agora de forma ampliada, assume um carater informativo/consultivo.
Com o termino do Plano e o afastamento do CEPAM, o grupo
envolvido com o processo de A21L de Bragan~a passa a ter que
"andar com suas pr6prias pernas" ease deparar com as dificuldades
de manterem-se organizados e encontrar oportunidades de
encaminhamento e atendimento de suas demandas.
A Tabela 8.4 apresenta uma sinopse da participa~ao no
processo de Agenda 21 Local de Bragan~a Paulista.

a

0 processo de A21L de Bragan~a teve, em suas fases de
articula~ao
politico, "institucionaliza~ao" e planejamento, a
participa~ao decisiva de atores externos: o CEPAM e a SMA, de
forma direta e indireta, respectivamente. 0 governo local contribuiu
com o processo apenas atraves da permissao informal do
envolvimento de funcionarios e da cessoo de uso de xerox, telefone,
fax e local de reunioo. A participa~ao da sociedade civil ocorreu
apenas
na
fase
de
planejamento
e
com
carater
informativo/consultivo.
Com a saida do CEPAM ao final da fase de planejamento, o
grupo municipal promotor do processo tem buscado dar continuidade
aos prop6sitos do processo de A21L, apesar da falta de interlocu~ao
formal do grupo com outro orgao publico, que o CEPAM parecia
aparentemente fazer.
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0 processo de A21L de Bragan~a ainda nao alcan~ou qualquer
resultado concreto. A falta de um vinculo institucional mais
consolidado do grupo, como governo local ou qualquer outro conjunto
de institui~oes, quer seja para obten~ao de recursos para o
atendimento de seus projetos, quer seja para o encaminhamento de
demandas identificadas ao Iongo do processo, dificulta a realiza~ao
de atividades e expoe a fragilidade da continuidade do grupo.
Entretanto, " ... outro ganho, e voce come~ar a sensibilizar a
comunidade, local e regional, para uma alternativa mais saudcivel de
exerdcio da sua cidadania, ... e um outro ganho, o surgimento de
lideran~as, as quais estao distanciadas do processo politico por toda
a crltica ao poder manipulador, que, ao tomarem contato com um
processo que e verdadeiro e alternative, emergem, pois encontram
sentido, ... que e a grande questao hoje: onde meu sentido interno se
ve projetado no externo? Porque eu nao vou para determinada a~ao?
,... porque ela nao tem nenhum sentido que a minha subjetividade
contempla, ... esse processo, por ser verdadeiro, por ser honesto,
permite que as lideran~as desabrochem, ... outra coisa ainda e a
inclusao de pessoas que nunca foram convidadas para reuniao, que
nunca foram lembradas, que estao absolutamente excluldas de
qualquer processo comunitcirio, politico, social, que nunca
constitulram objeto de estudo ou preocupa~ao, ... resgatar a
importancia de conhecer esse universo, ... pois nos nao conhecemos
os excluldos, nos somos elite." (2)
" ... eu estou convencida de que 0 processo e por ai, ... ele e ruim
mas permite essas positividades, ... quando voce vai a um municipio
onde se trabalhou dessa forma, ele nao e mais 0 mesmo, ... porque
algumas pessoas levaram a serio, interiorizaram essa proposta e
descobriram a alegria dela, ... porque e uma felicidade voce poder
participar, poder falar, poder entender, ... " (2)
" ... as A21L existem?, ... o que se compreende por A21L?, ...
como processo pedagogico sim, como produto, na acep~ao moderna,
nao, ... " (2)
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.•.•••••8.3.2. A fase de lnstitucionalizaqao
Em Bragan~a Paulista, a organiza~ao (estrutura, fun~oes e
atribui~ao de papeis) do processo de A21L foi definida pela
institui~ao externa - o CEPAM -, havendo uma participa~ao
meramente informativa da prefeitura e de organiza~oes da
sociedade civil. 0 CEPAM estava premido pela necessidade datada de
envolvimento dos munidpios no Programa "Entre Serras e Aguas",
cabendo-lhe conduzir processos de A21L nos munidpios.
Nos outros casos analisados, a defini~ao da organiza~ao do
processo de A21L contou sempre com a participa~ao do 6rgao
ambiental municipal.
Em Santos, a organiza~ao do processo foi condicionada pelo
ICLEI, dado seu interesse em avaliar um metodo de A21L,
principalmente no que se refere
estrutura organizacional.
Entretanto, a SEMAM e quem cumpriu papel determinante na
organiza~ao do processo de A21L, uma vez que definiu as fun~oes e
distribuiu os papeis.
Em Sao Paulo e Betim, a organiza~ao ficou exclusivamente a
cargo do governo local. Em Sao Paulo, a SVMA, em especial a Equipe
Executiva, oriunda da Divisao de Polfticas Publicas definiu a
organiza~ao do processo de A21L atraves dos Cadernos de
Referenda e, em Betim, a Coordenadoria de Meio Ambiente e a
Secretaria de Planejamento, organizaram o infcio do processo
atraves do conjunto de atividades produzidas por conta da
Conferencia Municipal de Meio Ambiente.
Em Sao Paulo e Santos, os processos de A21L foram
institucionalizados pela prefeitura e a responsabilidade pela
organiza~ao dos Programas de A21L ficou a cargo da Secretaria do
Verde e do Meio Ambiente e da Secretaria de Meio Ambiente,
respectivamente.
A Tabela 8.6 apresenta uma sinopse da participa~ao na fase de

a

institucionaliza~ao.
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convidaram a sociedade civil e suas

a

textos tecnicos pelos 6rgaos municipais, como subsfdio elabora~ao
da "Agenda 21 Local: compromisso do municipio de Sao Paulo."
A Tabela 8.7 apresenta uma sinopse da participa~ao na fase de
planejamento.
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.••.•••.8.3.4. A fase de Controle e Execuqao
Dos quatro casos analisados apenas sao Paulo noo alcan~ou a
fase de controle e execu~ao. La, o processo findou-se, ao final da
gestao, com a apresenta~Cio de um Plano - Agenda 21 Local:
compromisso do municipio de sao Paulo -, contendo uma apresenta~ao
das a~oes governamentais ligadas a A21, realizado pela SVMA, com a
colabora~Cio dos outros 6rgaos da administra~ao municipal.
Em Santos, a partir de 96, integrantes do Grupo de
Sustenta~ao ajudam na realiza~ao de um diagn6stico da questao dos
Resfduos S61idos no municipio e o tema e discutido em reunioes do
Grupo. Paralelamente, a Equipe de Projetos documenta o "projeto dos
carrinheiros"- como um projeto dentro do "esplrito" da Agenda 21 e propoe, atraves de um Plano de Trabalho, sua amplia~Cio para todo
municipio. 0 termino destes estudos ocorre proximo do final do
mandato e nao e dada continuidade ao processo.
Betim e 0 unico, entre OS quatro, que estd implementando um
projeto. A escolha e coordena~ao do projeto e a articula~Cio dos subprojetos e suas parcerias tem sido feita pela Coordenadoria do Meio
Ambiente. Financiado parcialmente atraves do ICLEI, o projeto
segue finalidades e procedimentos determinados pela institui~ao. 0
projeto "Novo Goiabinha" deve envolver a~oes ligadas a servi~os
bdsicos e que promovam a recupera~ao ambiental e o acesso
igualitdrio. A administra~ao dos recursos doados pelo ICLEI deve ser
realizada por membros escolhidos por uma assembleia de moradores
da comunidade, a qual delibera sobre a aplica~ao dos recursos. Alem
dos US$100mil do ICLEI, a prefeitura jd investiu R$52 na execu~ao
de um projeto de ilumina~ao e outras a~oes tem sido realizadas em
parceria com a comunidade, outros 6rgaos municipais e a iniciativa
privada.
Em Bragan~a, ap6s o afastamento do CEPAM, o grupo envolvido
no processo de A21L priorizou o tema de Resfduos S61idos e tem se
empenhado para que a prefeitura adote um Programa de Coleta
Seletiva e Reciclagem no municipio. A falta de um vinculo
institucional do grupo envolvido no processo de A21L com a
prefeitura, torna as demandas do grupo semelhantes a de qualquer
outra organiza~ao social. Neste caso falta a participa~Cio do Estado,
o processo ficou restrito a sociedade civil.
A Tabela 8.8 apresenta uma sinopse da participa~Cio na fase de
controle e execu~ao.
I
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de subde projetos da prefeitura,
em andamento, vinculados projetos, coordena~ao dos
sub-projetos)
ao tema)
Outros 6rgaos publicos
municipals

Equipe de Projetos

~

Atores locais- Estado

-

-

(parceiros nos sub-projetos)

Membros da comunidade

Atores locais- sociedade civil

-

Grupo de Trabalho

(administram
financeiramente o projeto e
participam de atividades em
mutirao)

(diagn6stico tematico)

Assembleia de moradores
(delibera sobre a aplica~ao
dos recursos no projeto)

Entidades privadas
(parceiras nos sub-projetos)

Grupo Provisorio
Sustentavel
(promo~ao, coordena~ao

media~ao

e

das reunioes)

Municipes e representantes de organiza,oes
da sociedade civil
(convidados de eventos
informativo/consultivos)

••••••• ~. (}()fl(}llJs()~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

....... ~.1. Desenvolvimento 9ustentavel ....•........•..........
Na Rio92 - Conferencia da ONU sobre Desenvolvimento e
Meio Ambiente -, mais de 170 governos nacionais assumiram o
compromisso informal (juridicamente nao-obrigat6rio) de orientar
suas politicos de desenvolvimento com base nas recomenda~oes
contidas nas diversas areas programaticas da Agenda 21. A Agenda
21 e um plano que apresenta um conjunto de areas de programa, que
incluem bases para a a~Cio, objetivos, atividades e meios de
implementa~Cio, para a promo~Cio de um desenvolvimento global
sustentavel. Neste plano, a distribui~Cio de responsabilidades na
realiza~Cio das atividades e no provimento dos meios de
implementa~ao e feita, principalmente, entre governos de pafses
desenvolvidos e em desenvolvimento e a sociedade civil e convidada,
em seus varios recortes (diversas minorias pollticas, ... ) e escalas
(locais, nacionais, internacionais), a participar da realiza~Cio desta
empreita.
A partir deste evento, foi surpreendente a rapidez com que a
expressao
"desenvolvimento
sustentavel"
propagou-se,
monopolizando quase que por completo a formula~Cio de idearios de
desenvoJvimento articulados questoo ambiental, entre OS quais a
versCio francesa do "ecodesenvolvimento", que era sua concorrente
mais forte,. Isto demonstra a dimensao da for~a com que o sistema
da ONU e capaz de disseminar idearios, seu poder de globalizar
expressoes e ideias, de difundi-las mundialmente por meio de uma
rede polltica e academica de "formadores de opinioo". A unanimidade
de sua aceita~Cio noo pode ser explicada sem se ter em vista a aura
de "neutralidade" que coroa o termo desenvolvimento sustentavel,
tido como um caminho natural e necessaria em beneficia de todos os
povos e na~oes. Ele e anunciado como a forma de desenvolvimento
que qualquer na~Cio responsavel e preocupada com as questoes sociais
e ambientais deve adotar, passando a impressao que as na~oes

a

desfrutam do mesmo grau de autonomia na defini~Cfo de suas
politicos de desenvolvimento.
Um idecirio presta-se, de forma geral, a prover um proposito
ao processo de desenvolvimento, e assim direciona-o, tendo em vista
um cencirio futuro supostamente almejado. No infcio deste trabalho,
analisou-se as possibilidades de realiza~ao do idecirio da
sustentabilidade, utilizando como eixo interpretative as teorias de
desenvolvimento que associam as dificuldades de consolida~ao dos
projetos nacionais dos pafses perifericos a entraves "estruturais",
consequentes
dinamica do processo civilizatorio capitalista, em
particular, e dos processos civilizatorios, em geral, entendendo que
estas teorias ofereceriam um arcabou~o apropriado a este fim,
especialmente sob a optica de pafses perifericos, a exemplo do
Brasil.
Partindo deste resgate teorico, depara-se na atualidade com
uma internacionaliza~ao sem precedentes dos circuitos economicos,
financeiros e tecnologicos. As informa~oes providas pela propria
ONU nos Relatorios do Desenvolvimento Humano entre palses
atestam uma crescente disparidade socio-economica entre pafses
centrais e perifericos, alem de revelarem que 1/6 da popula~ao
mundial encontra-se abaixo da linha de miseria e abaixo da linha de
pobreza. A forma como esta internacionaliza~Cfo tem ocorrido tem
feito com que a parco soberania das na~oes perifericas seja ainda
mais enfraquecida, tornando-as unidades de natureza cada vez mais
administrativa, cujos centros decisorios concentram-se nos pafses
centrais. 0 desenvolvimento dos pafses perifericos passa assim a
ficar ainda mais condicionado a fatores externos, colocando em
xeque a propria concep~ao de Estado nacional e sujeitando seus
povos a interesses e possibilidades alheios a eles mesmos. 0 idecirio
do desenvolvimento sustentcivel, sob esta perspectiva, alcan~a
concretude, noo como um conjunto de a~oes entre e dentro das
na~oes visando a trindade economicamente vicivel, socialmente justo
e ambientalmente saudcivel, mas como uma das estrategias
deflagrada pelos pafses centrais para globalizar suas politicos de
desenvolvimento, neste caso e em especial suas polfticas ambientais,
num contexto de amplia~ao da hegemonia dos pafses centrais frente
ao conjunto dos pafses capitalistas, promovendo a centraliza~ao
polftico-economica nas global (central) cities e a desconcentra~ao de
responsabilidades nas ''global (peripheral) cities'~

a
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Considerada como aspecto secundcirio nos caminhos do
desenvolvimento a questilo ambiental atual e tratada apenas como
mais uma etapa dentro do continuo processo de controle do meio
ambiente aos deslgnios expansionistas "do homem" e a
internacionaliza~ilo da polltica ambiental dos palses centrais tem
pressionado
internaliza~ao das "externalidades ambientais" de
forma a ajustar o desenvolvimento aos obstciculos que a questilo
ambiental atual coloca. Para o conjunto das sociedades, a
internaliza~ilo implica na amplia~ilo e na intensifica~ilo do controle da
sociedade sobre o conjunto dos recursos naturais e das atividades
que os impactam mais diretamente, numa maior apropria~ilo social
dos recursos naturais como fatores de produ~ilo. Quando esta
internaliza~ilo, atraves da intensifica~ilo do controle, e analisada sob
o ponto de vista dos diversos palses/grupos sociais, ela apresenta-se
como a intensifica~ilo do controle por alguns em detrimento de
outros, condicionada pela estrutura de poder vigente entre palses e
grupos sociais. Embora nilo haja um determinismo neste processo de
internaliza~ilo, 0 que se observa e que, alem dele estar mantendo ou
refor~ando as estruturas de poder, ele tambem embuti os novos
requerimentos da sociedade globalizada.
Deste modo, considerou-se que os ideais ecol6gicos e
humanistas contidos no discurso da sustentabilidade e apontados
como orientadores das politicos de desenvolvimento global
revelam-se, na prcitica, secundcirios, dobrando-se aos interesses
expansionistas, de crescimento econ8mico e de manuten,ao da
estrutura e das posi,aes de poder que os poises e grupos sociais
dominantes historicamente conquistaram .
I

a

••••••• 9.2. A ~ nos processos de Agenda 21 Loca
Dentre as recomenda~oes da Agenda 21, em seu capitulo 28 e
sugerido, como uma das formas de concretizar o idecirio da
sustentanbilidade, a elabora~ilo e implementa~ilo de pianos locais,
por iniciativa dos governos locais e com a participa~ilo da
comunidade: os processes de Agenda 21 Local (A21L). Como
justificativa, argumenta-se que nas unidades polltico-administrativas
menores a proximidade entre comunidade e governo e destes com
suas dificuldades e possibilidades potencializa a articula~ilo local na
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pr•or•za~ao

e solu~ao dos seus pr6prios problemas. Assim, as
Agendas 21 Locais podem ser entendidas como processos de
produ~ao social que buscam aplicar o ideario do desenvolvimento
sustentavel em escala local.
Partindo do contexto geral anteriormente descrito, ou seja,
mesmo considerando as parcas tendencias em grandes escalas de
realiza~ao do ideario da sustentabilidade, analisou-se em que medida
o ideario alcan~ava concretude na esfera local, atraves dos
processos de Agenda 21 Local, ainda que em situa~oes pontuais.
Privilegiou-se nesta analise o aspecto da participa~ao, dada sua
importoncia na formula~ao discursiva do ideario, em especial, aos
palses com nlveis de disparidades sociais como o Brasil.
Um levantamento inicial realizado a partir de fontes
documentais mostrou que, considerando as gestoes municipais de
92/96 e 97/00, 44 munidpios brasileiros, de um total de 5534,
conduziram ou estao conduzindo processos de Agenda 21 Local,
mesmo sem ocorrer um programa nacional visando sua difusao e
ado~ao. As informa~oes disponlveis em bibliografia sabre estas
iniciativas variaram caso a caso e, dos casas em que se realizou uma
descri~ao mais detalhada, notou-se grande heterogeneidade de
contextos, de processos e de resultados. Apesar desta diversidade,
a identifica~ao das institui~oes que fomentaram experiencias de
A21L no Brasil ofereceram um referendal que permitiu aproxima-las
e agrupa-las. As institui~oes identificadas foram: a Comissao ProAgenda 21 carioca, a Funda~ao Estadual de Meio Ambiente mineira, a
Secretaria de Meio Ambiente paulista eo ICLEI (ONG canadense).
A partir deste levantamento, foram selecionadas quatro
iniciativas - Sao Paulo, Santos, Betim e Bragan~a Paulista -, para as
quais se elaborou e se aplicou um procedimento de analise da
participa~ao publica em processos de produ~ao social.
0 que aproxima os processos de A21L?

Nos quatro processos de Agenda 21 Local analisados,
constatou-se que, de forma geral, governo (local em Sao Paulo,
Santos e Betim, e estadual em Bragan~a Paulista) e "sociedade civil"
(genericamente) participaram dos processos. A analise do grau de
participa~ao dos indivfduos/grupos sociais, por fase, nos processos
de A21L tambem permitiu constatar a ausencia da "sociedade civil"
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nas fases de articula~ao polftica e institucionaliza~ao e a importancia
que o governo assume, institucionalizado ou noo, na organiza~ao, e
posteriormente na coordena~oo, dos processes de A21L; o que da
mostras de que os processes se desenvolveram sob uma participa~ao
do tipo concedida do governo em rela~oo
sociedade civil.
Concedida, no sentido de "uma parte do poder ou de influencia
exercida pelos subordinados e considerada legftima por eles mesmos
e seus superiores." (Bordenave, 1994).
Esta concessao ocorreu, em todos os casos, a partir da fase
de planejamento, quando a sociedade civile convidada a participar do
processo. Nesta fase, independentemente do escopo do plano, de
qual "sociedade civil" foi convidada ou do tipo de dinamica de
planejamento utilizado, a "sociedade civil" atravessa dois momentos:
num
primeiro
ela
passa
por
um
processo
de
capacita~ao/treinamento/educa~ao, no qual se difundem as ideias da
Agenda 21, e num segundo ela e consultada sobre temas relacionados
ao escopo do plano. Vale lembrar que esta participa~ao do tipo
consultiva nao se caracteriza pelo meio ou origem da consulta debate de tecnicos ou dinamicas participativas com a comunidade -,
mas pela baixa autonomia dos consultados sobre o uso dos resultados
da consulta.
Deste modo, alem da participa~ao da "sociedade civil" ser
concedida, ela ocorre em baixo grau, do tipo consultiva, na fase
de planejamento dos processos de Agenda 21 Locais analisados.

a

0 que diferencia os processes de A21L?

Mesmo partindo deste contexto comum, a diversidade de
caminhos que cada processo de A21L percorreu produziu resultados
tambem diferentes, sendo possfvel identificar tres resultados, como
sendo os que mais deram destaque a estes processes.
(a) Em Soo Paulo, Santos e Betim, a ado~ao de processos de
A21L pelo governo local, promoveu o contato dos servidores publicos
com os principios da Agenda 21, favorecendo a aproxima~ao e a
integra~ao entre 6rgoos e funcionarios que encontraram afinidade
pelo tema. Particularmente, em Santos e Betim, munidpios onde ja se
utilizavam outros instrumentos de gestao que convidam a
participa~ao da sociedade civil, estes processes contribufram para o
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amodurecimento dos servidores pUblicos mois diretomente
envolvidos tanto otroves do oprimoromento te6rico de dinamicos
porticipotivos quanta otroves do oplica,ao de praticos de
plonejomento com a porticipa,ao do comunidode.
I

I

I

(b) Em Santos, Betim e Bragan~a Paulista, na fase de
planejamento dos processos de A21L, a "sociedade civil" convidada
pelo governo a participar e a comunidade - munlcipes e as
organiza~oes
da sociedade civil, mesmo que com uma
representatividade questionavel -, rompendo o predomlnio tecnico
desta fase. Ao promover a aproxima~ao entre a~oes publicas,
tecnicos e comunidade, os processes de A21L tambem instigam a
"sociedade civil" a sair da esfera privada e adentrar a esfera
publica, coletiva. Mesmo que tao sujeita a manipula~ao, a participa~ao
nesta esfera e que potenciolizo a a,ao politico da comunidode,
refor~ando a ideia de que participar se aprende participando. Alem
disso, as praticos porticipotivos tem promovido o contoto do
comunidode com instrumentos de mobiliza,aol orgoniza,ao e
plonejomento.
Nao se pode deixar de destacar que o envolvimento da
"sociedade civil" tambem serve a difusoo dos idecirios do
desenvolvimento sustentavel e promove a legitima~ao das a~oes do
Estado que estejam vinculadas a estes prindpios, dentro dos temas
da A21. Deste modo, estes processes de A21L, alem de
potencializarem a amplia~oo e o fortalecimento da a~ao politico da
comunidade, tambem cumprem uma fun~ao legitimadora. Esta
ambigi.iidade de ganhos e perdas de poder relativo entre os
indivlduos/grupos sociais destes processes de A21L nao permit~
afirmar que os mesmos tenham sido participativos, strictu sensu,
mas suas iniciativas pontuais adquirem relevoncia diante de gestoes
governamentais que historicamente tem restringido a participa~oo
da sociedade civil ao voto.
(c) Betim foi 0 unico municipio, dentre OS quatro casos
analisados, que chegou a implementor um projeto. Os recursos
financeiros doados atraves do ICLEI, os investimentos locais
publicos e os privados (doa~oes e mutirao) ajudaram a viabilizar a
implementa~oo do projeto "Novo Goiabinha", o qual permitiu a
execu~ao de parte de um projeto de urbaniza~ao de fundo de vale.
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Sob administra~ao financeira da comunidade, esta fase do processo
de A21L de Betim tem permitido concretizar a~aes no campo
economico, social e ambiental, com destaque para as obras de
i nfra-estrutura.
Embora "a participa~ao justifica-se por si mesma, nao pelos
seus resultados" (Bordenave, 1994), projetos com maior grau de
participa~ao da comunidade concorrem com os de menor grau pela
constru~ao da sociedade, tornando os resultados flsicos dos
projetos parte das condi~oes que ajudam a sustentar novos projetos
participativos. Deste modo empenho e desempenho, organiza~ao e
produto, somam-se na consolida~ao de processos cada vez mais
participativos.
Alem dos resultados flsicos, o convite
participa~ao da
comunidade na realiza~ao dos projetos repete as positividades
comentadas anteriormente, potencializando a a~ao polltica da
comunidade. 0 grau de participa~ao da comunidade e mais alto ainda
(na fase de planejamento ele era informativo/consultivo), do tipo cogestao, devido a responsabilidade da comunidade na administra~ao
de recursos. Vale notar, entretanto, que a presen~a do vies
legitimador, encontrado na fase de planejamento, dci espa~o, na fase
de controle e execu~ao, a um vies funcionalista/utilitarista, "como
meio de aumentar a eficiencia, ... como um meio de alcan~ar as metas
do projeto e, especialmente, reduzir custos" (Pretty, 1995), dando
margem novamente a ambigUidade de ganhos e perdas de poder
relativo entre os indivfduos/grupos sociais.

a

A

questao norteadora
Como apresentado no infcio deste estudo,

a questio norteadora deste trabalho e de que as Agendas 21 Locais,
como instrumentos de difusio e adOQio do ideario do desenvolvimento
sustentavel, na pratica, se caracterizarao por (a) processos participativos
de natureza mais consultiva do que deliberativa, e que (b) predominara o
tratamento das quest6es ambientais, com a institucionalizaQio e
legalizaqao do "meio ambiente" na esfera municipal.
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A analise desta amostra de experiencias de Agenda 21 Local
oferece subsfdios para alimentar considera~oes sabre a validade da
questao formulada.
No primeiro aspecto - de que as Agendas 21 Locais se
caracterizaram por processos participativos de natureza mais
consultiva do que deliberativa -,a analise das experiencias refor~ou
a afirma~ao. Em todos os casas a participa~ao da "sociedade civil" s6
ocorreu de forma concedida e a partir da fase de planejamento e,
especificamente nesta fase, o grau de participa~ao foi do tipo
informativo/consultivo. Apenas em Betim o grau de participa~ao da
"sociedade civil" alcan~ou o tipo co-gestao, na fase de controle e
execu~ao.

No segundo aspecto - de que nas Agendas 21 Locais
predominarao o tratamento das questoes ambientais, com a
institucionaliza~ao e legaliza~ao do "meio ambiente" na esfera
municipal- a analise das experiencias relativizou esta afirma~ao. Nos
casas em que os governos locais se envolveram nos processos, os
6rgaos ambientais municipais tiveram papel preponderante na
organiza~ao e coordena~ao das A21L e na difusao dos temas da
Agenda 21 em outros 6rgaos da administra~ao e seus servidores e na
sociedade civil, refor~ando a afirma~ao. Mas em Betim, as atividades
abrangidas pelo projeto envolviam aspectos economicos, sociais e
ambientais, destacando-se as obras de infra-estrutura, e deste
modo, negando este aspecto da hip6tese.

Assim, como slntese geral da analise destes casas pode-se
concluir que:
a participa~ao da sociedade civil ocorreu de forma
concedida;
• a sociedade civil nao convidada a participar nas fases de
articula~ao polltica e de institucionaliza~ao;
• o grau de participa~ao da sociedade civil na fase de
informativo/consultivo,
com
fins
planejamento
legitimadores;
• o grau de participa~ao da sociedade civil na fase de
controle e execu~ao e do tipo co-gestao, com fins
funcionais.
•

e

e

139

a

A partir destas constata~oes e por referirem-se, exce~ao
de Sao Paulo a iniciativas selecionadas ou indicadas como bem
sucedidas pelas institui~oes que fomentaram processos de A21LI
conclui-se ainda que o "empowerment' da comunidade, que tais
processos teoricamente anunciam promover ainda estci Ionge de se
concretizarl relativizando os avan~os alcan~ados pela abertura
participa~ao, ainda que das poucas iniciativas que os empreenderam.
Todavia, deve-se reconhecer que e atraves destas iniciativas
que se potencializa a a~ao polltica e se desenvolve a capacidade de
mobiliza~ao, organiza~ao e planejamento da comunidade. Neste
sentidol para os gestores e planejadores publicos que atribuem a seu
trabalho a fun~ao de atenuar as disparidades sociaisl recomenda-se
nao s6 0 uso pontual de instrumentos de gestao e planejamento
participativos mas a dissemina~ao destas prciticas no conjunto da
administra~ao publica e entre os servidores.
I

I

a
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•••••••Anexo A ••• ••• ••• Roteiro de entrevistas - Agendas 21 looais

Indentifica~ao:

nome, atividade, papel no processo de Agenda municipal, local e data
da entrevista

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

Quais atores sociais compuseram a base social indutora do
processo de Agenda 21 Local?
Descreva a forma~ao da base social indutora ao Iongo do
tempo (ate a institucionaliza~ao do processo de Agenda) e seu
papel na articula~ao de um 11 movimento 11 pr6-Agenda 11 •
Quais as razoes/finalidades utilizadas pelos atores sociais
para justificar e legitimar a ado~ao do processo de Agenda?
Quais as cireas/temas que os atores sociais consideravam
recomendcivel abordar no processo de Agenda?
Qual foi a institui~ao que assumiu a responsabilidade de
conduzir o processo de Agenda? (coso tenha sido o governo
local, houve aprova~ao de um projeto de lei que o defina?)
Qual foi a estrutura organizacional adotada pela institui~ao
(constitui~ao de comissao/conselho, forum publico, quem
responde a quem)?
Quais sao os integrantes do grupo responscivel pela condu~ao
da Agenda (composi~ao da comissao/conselho)?
Qual foi a estrategia de implementa~ao da Agenda adotada?
A~oes alocadas aos 6rgaos ou secretarias de governo
A~oes em mutirao
A~oes terceirizadas
Dota~ao or~amentciria do governo local
Valor (R$)
cro do or~amento
Outras contribui~oes
Valor (R$)
cro do or~amento
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9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

Qual foi a estrategia de comunica~ao/ divulga~ao adotada pel a
Agenda?
(a)
houve preocupa~ao com as "representa~oes sociais" ou
percep~oes da comunidade-alvo? Como elas foram
avaliadas?
(b)
Qual o meio de comunica~ao/divulga~ao utilizado?
(c)
Qual % da comunidade-alvo foi direta ou indiretamente
atingida?
Quais os objetivos almejados pela institui~ao gestora no
processo de Agenda?
Quais as cireas/temas que a institui~ao gestora definiu
considerar na elabora~ao da Agenda?
Foi constitulda ou contratada equipe de planejamento para
elabora~ao do "Plano de A~ao" da Agenda?
(a)
Qual e a origem da equipe de planejamento
(ONG/Consultora /6rgao publico)?
(b)
Descreva a composi~ao/perfil da equipe e de seu
coordenador.
(c)
Houve exigencia de planejamento participative e/ou
integrado na contrata~ao? Em que termos?
Na fase do planejamento de inventcirio/diagn6stico, de que
forma se deu a participa~ao? Na defini~ao dos fatores a
serem considerados e a natureza das fontes de dados e na
identifica~ao dos problemas?
Na fase do planejamento de proposi~ao, avalia~ao e escolha de
alternativas, houve abertura proposi~ao de alternativas e
escolha da(s) alternativa(s) a serem implementadas? Qual foi
a temcitica dos "projetos" e "programas" escolhidos?
Para as a~oes empreendidas, quais foram OS meios colocados a
disposi~ao para que elas se realizassem? Avalie o quanto cada
um das interven~oes/projetos atingiu seu objetivo.
Como foi definido os sistemas de monitoramento e corre~ao
sobre o processo de implementa~ao das medidas
estabelecidas? Criou-se um sistema de indicadores?

a
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.......Anexo B •. . . . . •. . . . . . . . . . . . ••. •. . . . . . . . Agenda 21 Local 9ao Paulo
novos documentos consultados:
Sao Paulo (cidade). Secretaria Municipal do Verde e do Meio
Ambiente. Agenda 21 Local: Compromisso do Municipio de Sao
Paulo I Grupo de Trabalho Intersecretarial. 2o ed. revisada.
Sao Paulo: A Secretaria, 1997. 165p.
Sao Paulo (cidade). Secretaria Municipal do Verde e do Meio
Ambiente. Agenda 21 do Pedaco I Secretaria do Verde e do
Meio Ambiente. Sao Paulo: A Secretaria, 1997. 165p.
Sao Paulo (cidade). Secretaria Municipal do Verde e do Meio
Ambiente. Agenda 21: do Global ao Local I Secretaria do
Verde e do Meio Ambiente. Sao Paulo: A Secretaria, 1998.
44p. il.
Dos Reis, V.R. A Agenda 21 Local: uma abordagem crltica. Sao
Paulo, 1999. 133f. Dissertacao (Mestrado em Saneamento
Ambiental)- Universidade Presbiteriana Mackenzie, 1999.
entrevistas realizadas:
Arlindo Philippi Junior (1)
foi Diretor do Departamento de Educacao Ambiental e
Planejamento da SVMA-SP, coordenador-geral do Programa
Agenda 21 Local, atualmente e prof. da Faculdade de Saude
Publica, Departamento de Saude Ambiental
Vania Nelize VenturaiValdemar Brandt Filho (2)
Funcionarios da SVMA-SP, foram coordenadora-executiva do
Programa da Agenda 21 Locallrepresentante da SVMA no
Grupo de Trabalho Intersecretarial
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Antonio Carlos de Oliveira (3)
e Presidente da Vitae Civilis (ONG), atualmente e assessor do
Ricardo Tripoli, palestrante na Mesa Redondo/Debate "Meio
Ambiente e Saude Publica" e contribuiu, informalmente,
quando solicitado pela SVMA.
transcri~ao

estruturada das entrevistas:

Antecedentes

" ... intencionalmente, preservei a ideia no documento de sao
Paulo de que a Agenda 21 Local ja havia come~ado no governo da
Erundina, ... para marcar a ideia de que a questao ambiental supera o
partidarismo ..." (1)
" ... a primeira discussao sobre a Agenda ainda aconteceu na
gestao da Erundina. Nesta ocasiao ela reuniu so tecnicos (IPT, USP,
... ), ... prci se fazer um primeiro diagnostico da cidade. (2)
ArficufaQio Pot'rlica

" ... para dar inlcio a esta ideia (promover a elabora~ao da
Agenda nacional a partir dos munidpios), enquanto a secretaria ia se
estruturando, ela mesma assumiu a responsabilidade de organizar,
junto com a BIOSFERA (ONG/Rio), uma Conferencia Internacionala ECO-URBS'93 -, ja criando a oportunidade de inser~ao da questao
ambiental em outras secretarias, dando maior visibilidade SVMA e
mostrando que havia espa~o para se discutir Agenda 21 em outras
secretarias. Para este evento foi preparado o documento "Questao
Ambiental Urbana em sao Paulo" uma forma de preCimbulo textobase, para a discussao da Agenda de SP... " (1)
" ...ainda em 93, o Werner convida o Maluf para ir ao Forum
Global, em Manchester, ... Ia, ciente das inten~oes da SVMA, Maluf
anunciou formalmente o compromisso de sao Paulo em produzir sua
Agenda ... " (1)
" ... a verdade e a seguinte, o Maluf, em junho de 94, foi prci
uma reuniao em Manchester (Forum Global 94) e estava numa
situa~ao que nao aparecia de jeito nenhum e ai, um amigo dele
sindicalista (advogado da CGT) disse prci ele falar que faria uma
Agenda 21 prci SP que doria Ibope ... ele nem sabia o que era ... ". (2)
" ... o proprio Werner via a coisa da Agenda para se pensar a
partir do ano 2000 ... " (2)

a

I

142

I

" ... segundo diz a lenda, o Maluf perguntou pro Werner o que
era Agenda 21, se isso era uma coisa interessante, e o Werner falou
que estava pensando em fazer pro municipio. Quando o Maluf pegou
no microfone, ele anunciou que SP faria, nos proximos dois anos, sua
Agenda. Chegando aqui fez o decreto e mandou fazer ..... o Werner eo
Arlindo tinham vontade de fazer, .... o Arlindo tava sempre
discutindo com a gente sobre a Agenda 21" (3)
lnsfitucionalizaqio

" .... ela ja veio junto, ela ja fazia parte (a proposta de estrutura
da SVMA eo programa de Agenda 21 Local), tanto que ela ja consta
de um sistema de planejamento estrategico e gestao que inclui pianos
e programas, desde o come~o da gestao ... " (1)
"a demanda oficial pela Agenda vinha do secretario da SVMA. ..
para nos que estamos iniciando a articula~ao da Divisoo de Politicos
Publicas (do Dep. de Educa~ao Ambiental e Planejamento) isso caiu
como uma luva, ..... era ate uma forma de voce conseguir estruturar
um trabalho ... " (2)
"

este

processo foi levado junto com a propria
institucionaliza~ao da SVMA, ... entao os recursos utilizados foram
os do proprio departamento, ... as cotas or~amentarias ainda estavam
sendo distribuldas, .... existia uma dota~ao para a Agenda 21 porque
era considerado um programa especial da secretaria, ....esta dota~ao
era Infima e as vezes era desviada para outras atividades do
departamento" (2)
Planejarnento

" .... a estrutura do processo de Agenda de sao Paulo partiu da
Divisoo de Politicos Publicas, que acabou formando a base do Grupo
Executivo (Vonia, Carla, Tardsio,..... ), ....foi um projeto que a Divisoo
levou, .... o Caderno de Referencias tinha a fun~ao de dar um norte
para as outras secretarias, .... se para a SVMA isso era novidade,
imagine para as outras, ... na epoca a unica referenda era a Agenda
Global, .... pra que a gente uniformizasse minimamente nosso
linguagem, ter interlocu~ao, .... nos precisamos dar concretude para
coisas que eram pura ideia." (2)
" ... no inlcio a SVMA nao tinha dialogo com os outros orgaos, ...
era preciso construir estas rela~oes. A SVMA constituiu-se a partir
do Departamento de Parques e Areas Verdes (ocupa 90% do
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or~amento

da secretaria, o qual nC:io alcan~a 1% do or~amento
municipal), ... depois veio a parte de Controle Ambiental e de
Educa~ao Ambiental e Planejamento. A necessidade de construir
dialogo com os outros 6rgC:ios refletiu no carater mais institucional
da Agenda." (2)
" .... (na Agenda) se acha sempre que se deveria partir de uma
base maior mas nos tfnhamos questoes politicos e administrativas
que inviabilizavam este tipo de abordagem ... " (2)
" ... tinha que sair ate o final da administra~ao do Maluf, ... o
Grupo Intersecretarial foi criado com prazo de 2 anos, ... a ideia e
que se tivesse uma primeira fase de produ~ao de um documentobase, com algumas propostas da administra~C:io, e uma segundo fase,
podendo ser em paralelo ou nC:io, com envolvimento da sociedade.
Inicialmente atraves do CADES, com a sociedade organizada, e
depois algumas a~oes que envolvessem a popula~C:io, em 96/97." (2)
" ... no come~o foi bern isso, trazer a questao ambiental, tentar
falar sobre desenvolvimento sustentavel, ... atraves de uma serie de
Seminarios, Mesas-Redondas, Workshops, ... " (2)
" .•• OS Seminarios eram abertos
popula~ao, .... eram feitas
chamadas no Diario Oficial, ... mandavamos release pra imprensa, .... "
(2)
" .... quando vai fazer Agenda 21, uma parte tern que ser
forma~ao de RH, ... acho que isso acabou sendo decisivo porque o
Arlindo decidiu bancar esta serie de Seminarios para o escaiC:io
tecnico intermediario ... " (3)

a

"... o Grupo (Intersecretarial) era constitufdo de um
representante e um suplente de cada secretaria, 6rgC:lo e empresa
municipal, ... a fun~C:io do representante era de articula~C:io interna da
sua secretaria e produ~ao de um documento que propusesse
mudan~as/solu~oes a problemas ambientais ligados a sua area, .... o
entendimento disso era muito variado, ... alguns colocaram programas
politicos que estavam sendo discutidos na ocasiC:io, em outras, dada a
ausencia de uma base interna de discussao, refletia muito as ideias
dos representantes e de seus colaboradores, ... como a maioria das
secretarias e regionalizada, dado 0 tamanho da cidade, aquelas mais
distantes do gabinete tiveram pouco envolvimento." (2)
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"
teoricamente,
os
representantes
do
grupo
intersecretarial tinham a sua interlocu~ao dentro de suas
secretarias. 0 documento gerado setorialmente deveria ser um
documento com respaldo, legitimidade, ... nao se tinha clareza,
durante 0 processo que de fato nao havia, ••• so no final do processo
que foi se verificando que era uma coisa de gabinete, ... muito de
algumas participa~oes de pessoas motivadas pelo tema, .... " (2)
"... surpreendeu o gradual envolvimento das secretaria e
orgaos ligados a temas sociais, ... embora, inicialmente, as pessoas
envolvidas com OS temas tradicionaiS de interven~ao urbana
que
tinham facilidade em tratar da Agenda, ...o pessoal da cirea social se
incomodava com um novo "problema" a ser considerado, enquanto a
cirea social nao havia resolvido seus tradicionais problemas." (2)
I

e

" ... no CADES nao houve um questionamento sobre o que estava
sendo colocado, ...as pessoas acrescentaram algumas coisas pontuais,
complementaram com algumas sugestoes de projetos, ... muitos dos
representantes municipais no CADES faziam parte do Grupo
Intersecretarial, .... " (2)
" ... o CADES e reconhecido como "chapa branca", .... entao a
extremamente "copia", ..... outras
propria presen~a das ONG's
organiza~oes da sociedade civil, a exemplo das centrais sindicais, nao
se conseguia adesao por questoes politicos, ... eles participavam pelas
nossas rela~oes pessoais, complicando a legitima~ao do processo, ......
aparecia (a inten~ao de fazer Agenda) de forma contraditoria dada
as obras do governo do Maluf." (2)
" ... o Werner convidou a Vitae Civilis a participar da produ~ao
da Agenda de Sao Paulo atraves do CADES (a Vitae Civilis
representava as ONG's) , ... mas a propria Vitae Civilis saiu do
CADES por entender que sua fun~ao ali, dada a composi~ao do
CADES, era apenas de referendar os interesses do governo e da
iniciativa privada (entrou no seu Iugar Associa~ao de Defesa do Meio
Ambiente- Paulo Nogueira Neto) , ... mesmo assim nos participamos
de discussoes e repassamos nossa experiencia (Agenda do Vale do
Ribeiro), quando chamados." (3)
" ... participamos quando se estabeleceu a estrategia de estar
formando o pessoal das secretarias grandes, dar semincirios ....para
assistentes sociais, professores, cirea de saude, habita~ao, ... pessoal
das regionais, ...participamos da discussao mais forte sobre lixo,

e
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saneamento, recursos hfdricos, e ... numa fase interna sobre a
defini~oo de que areas abordar." (3)
" ... embora fossem convidadas (as ONG's), elas se recusaram a
participar por ser governo Maluf .... o Werner tambem, por conta do
CADES, acabou se indispondo com as ONG's .... havia espa~o para
participar mas muito restrito e controlado ... " (3)
Controle e Execut;io

" ... depois de publicada a Agenda, ainda se tentou, no governo do
Maluf, preservar o grupo (intersecretarial) para dar continuidade ao
processo mas ele noo "assinou", e nem mais tarde o Pitta, ..." (2)
Posteriorrnenfe

" ... chegou a sair mais tarde (1998), um material- do Global ao
Local - que tinha a inten~oo de ser utilizado na segundo parte do
processo, ... " (2)
" .... depois tinha uma segundo parte, .... proposta pela propria
ECOAR (ONG que assumiu o programa de educa~oo ambiental do
PROCA VE) , ... onde a popula~oo traria demandas locais que elas
considerassem importantes em termos de meio ambiente e estas
areas de a~ao do PROCAVE seriam utilizadas como unidades piloto, ...
entretanto o processo foi interrompido devido a falta de verba
(parece que o convenio que envoi via o Bando Mundial foi cancelado)
..." (2)
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....•..Anexo C . . . . . . . . . . . ••. .. . •. .. . . ••. . •. . . . . . . Agenda 21 Local Santos
novos documentos consultados:
Sobral, H. R. Case Study: Santos, Brazil. In: Local Agenda 21
Model Communites Programme. ICLEI, 1997. 214-228p.
SEMAM/Santos. Saiba mais sobre Agenda 21 Santos-SP 1°
edi~ao: set./97, 2° edi~ao: jun./98. (texto elaborado por Silvia
Maria Sartor)
Sartor, S.M. A experiencia da Agenda 21 Local em Santos. In:
Relat6rio da Agenda 21 Local. documento interno da
SEMAM/Santos. s/a. 50-77p.
Dos Reis, V.R. A Agenda 21 Local: uma abordagem crltica. Sao
Paulo, 1999. 133f. Disserta~ao (Mestrado em Saneamento
Ambiental)- Universidade Presbiteriana Mackenzie, 1999.
entrevistas realizadas:
Jose Eduardo de Campos Siqueira (1)
foi secretcirio de Meio Ambiente de Santos na gestao do Davi
Capistrano (1993-1996), atualmente Secretcirio-geral da FNUCUT
Silvia Maria Sartor (2)
foi coordenadora da Agenda Local de Santos, atualmente e
consultora e gerente do Nucleo de Pesquisas Ambientais da
Baixo Santista (NPABS)
Fabiana Elias Albino (3)
e funcionciria da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e
Ambiental de Santos, Diretoria de Meio Ambiente; a unica
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pessoa da prefeitura que ainda vern desenvolvendo atividades
relacionadas ao programa, formalmente nCio ext into, da
Agenda 21 Local de Santos
Ana Maria Gomes Carneiro (4)
e professora aposentada e integrou, informalmente, o Grupo
de Sustenta~Cio de Santos a partir do segundo semestre de

96.

descri~Cio

estruturada das entrevistas:

Antecedentes

" ... Santos tern uma fase preparatoria, a qual antecede a
experiencia de Agenda 21 Local enquanto projeto monitorado, ... por
causa dos governos do PT, existe uma tradi~Cio participativa, ... no
governo da Telma de Souza (89-92) ocorre toda uma programa~Cio de
planejamento e de projetos municipais com participa~Cio popular,... a
renova~Cio do codigo de edifica~Cio, de posturas, da lei organica, do
Plano Diretor foram feitos com metodos que envolviam a popula~Cio
organizada, .... amplos processos de consulta popular foram postos
em prcitica, ... assim, Santos como Porto Alegre, Belo Horizonte
tinham uma experiencia acumulada de participa~Cio popular, ... a
cidade estava toda organizada, .... e nCio era sopor causa do governo
PT, existe uma organiza~Cio por bairros que remonta aos anos 80,
quando o PMDB estava no poder, ... em cima desta estrutura preexistente
que o governo da Telma exercitou mais ainda a
participa~Cio popular." (1)

e

ArliculaQ&o Politica

"... a Claudia Marcondes (representante do ICLEI) nos
procurou, ... ela queria que nos participcissemos da experiencia de
Agenda 21 Local, ... disse que tinha um formato, era tentativa, ....
teve um perfodo de aproxima~Cio em que ela conheceu todos nossos
programas, ... eles mandavam seus gerentes de campo, ... nos
tlnhamos alguns projetos em Santos que se adaptavam ao formato
proposto pelo ICLEI." (1)
" ... um deles era o de balneabilidade das praias de Santos, ...
um dos grandes exitos da polltica ambiental em Santos, ... para
recuperar a balneabilidade foi preciso algumas obras de engenharia,
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instala~ao

de comportas, ...mas sobretudo corrigir desvios dos usos
dos equipamentos coletivos urbanos, ... os domidlios ligavam no
sistema de drenagem(aguas pluviais) seus esgotos e vice-versa,
assoberbando os equipamentos e redundando num grande lan~amento
de esgotos no mar, ... foi criada uma lei, ... foram implementados
programas de educa~ao ambiental atraves dos NUDA's (Nucleo de
Defesa Ambiental), ... teve muito peso as visita~oes domiciliares
(70.000 visitas em tres anos feitas por estagiarios universitarios), ...
acarretou uma melhora sem precedentes na qualidade da agua de
Santos, ... o turismo ressuscitou." (1)
"... um outro projeto envolve o NUDEC (Nucleo de Defesa
Civil), ... Santos tem uma popula~ao que habita as encostas e os
morros, sao 20 morros, e tem todo um historico de acidentes
geologicos com muitas mortes (teve um deslizamento em 1928 que
soterrou a antigo Santa Casa com 80/1000 mortes), ... o NUDEC e
um programa em que geologos, integrando uma equipe
multidisciplinar, capacitam os munlcipes que habitam os morros a
identificar sinais premonitorios de acidentes geologicos, ... com a
Telma come~a o grupo de morros eo Davi (prefeito) transforma em
administra~ao regional, mantendo paralelamente a ONG (NUDEC), ...
no atual mandato nao so foi desativada a administra~ao regional mas
tambem foi inviabilizada a atua~ao da ONG, ...como resultado, em
janeiro, teve um deslizamento com mortes, fato que nao ocorria ha 6
anos." (1)
" ... com base numa politico de acabar com os manicomios, de
"socializa~ao da loucura", acabaram com a Casa de Saude Anchieta,
soltando 600 loucos na rua, ...foram criados os NAPS's (Nucleos de
Apoio Psico-social), uns 15/16, para os quais eles deveriam voltar
periodicamente para avalia~oes, ...mas faltou dar ocupa~ao para eles,
... entao parte deles foram aproveitados nos programas ambientais,
... por exemplo, na coleta seletiva, a usina de reciclagem era tocada
por eles, ... um dos 19 programas exemplares do HABITAT II." (1)
" ... todos os projetos, alem de corresponderem Agenda 21,
tinham um modus operandi que envolvia a popula~ao e o poder publico,
... a proposta do ICLEI para nos sempre envolveu o poder publico, o
engajamento do governo municipal, ... o exito de nossos programas se
deveu a participa~ao efetiva do poder publico, ... a ben~ao e a
sacramenta~ao do poder publico, ... a espontaneidade da atua~ao foi
praticamente incipiente, ...e claro que depois de deflagrado o

a
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processo, as iniciativas se multiplicam, mas a deflagra~ao, a
implementa~ao, a formata~ao exigiu, em todas as etapas, a
participa~ao do governo local." (1)
" ... af o ICLEI chega e propoe, em nome destes antecedentes,
que Santos fosse a cidade brasileira a participar de um programa
Agenda 21 Local para 14 cidades no mundo todo, ... af Santos entrou,
foi pre-selecionada ... o primeiro encontro com a Claudia Marcondes
foi em maio de 93 e a sele~ao final durou ate maio de 94." (1)
" ... foi mais para nos estabelecermos la~os internacionais e, ao
mesmo tempo, nos tlnhamos uma expectativa maior de apoio." (1)
" ... o fato do projeto da Agenda 21 Local nao envolver recursos
vultuosos nao criou disputas dentro do governo, ... 0 projeto dependia
essencialmente de esfor~o e trabalho." (1)
" ... Santos foi escolhida para o Programa Comunidades Modelo
(ICLEI) pela presen~a de mecanismos de participa~ao da comunidade
na gestao publica atraves de diversos Conselhos, alem de uma
sociedade razoavelmente mobilizada/organizada atraves de
Associa~oes de Bairro. Tambem influenciou a existencia de alguns
programas de governo, a exemplo do Programa de Preven~ao contra
Escorregamentos em Morros (coordenado pel a Cassandra Baroni vereadora atualmente). Outras cidades concorreram: Sao Paulo,
Curitiba, Rio de Janeiro, ... " (2)
lnsfifucionalizaqio

... em maio de 94 nos adotamos o formato do projeto Agenda
21 Local, ... esse formato previa a cria~ao de uma Equipe de Projeto,
equipe mista no qual participassem representantes de orgaos do
governo, de varias secretarias (obras, planejamento, saude, ... ), nao
so do meio ambiente, ... conseguimos que a maioria dos orgaos do
governo participassem da equipe de projeto, ... so que havia um petit
comiti, ... o meio ambiente capitaneava, era um programa da SEMAM
sobre o qual a secretaria tinha que fazer previsoes or~amentcirias, ...
e mista porque envolvia tambem representa~oes da sociedade civil
(representantes dos NUDAS, NUDEC, associa~oes de bairro, SOS
praias, Rotary, Lions, ...), ... em Santos o pessoal gosta e meio
ambiente pega bem devido ao exito dos programas." (1)
" ... a Secretaria de A~ao Comunitciria e a PRODESAN foram os
orgaos municipais que mais se envolveram, alem da SEMAM,
naturalmente." (1)
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" ... nao existia um envolvimento de toda a administra~ao, ....
estava mais vinculada a um grupo da SEMAM e nao devia ser assim ...
estava come~ando a articular com as outras secretarias (Saude,
A~ao Comunitciria), ... mas e muita coisa, precisa ter um grupo maior."
(2)
" ... sempre foi a Secretaria de Meio Ambiente que gerenciou
isso, ... inclusive causou questionamento por parte do ICLEI, ... mas
havia uma visao holistica, ... havia outras secretarias envolvidas,
embora nao tivessem o mesmo peso, ... por exemplo, na equipe de
projetos tinha 5 da secretaria de meio ambiente, 1 de a~ao
comunitciria, ...isso provocou questionamento do ICLEI." (3)
" ... eu acho que as pessoas do governo envolvidas com a Agenda
21 devem ter um vinculo com a administra~ao, e nao com a legenda,
como um assessor, um cargo politico.... porque quando muda o
governo, sai junto toda a experiencia, ... como a maioria das pessoas
envolvidas na equipe intersecretarial eram assessores, voltamos a
estaca zero, ... e preciso envolver 0 funcioncirio." (3)
" ... essa Equipe de Projeto, no fim, acabou resumindo-se a umas
12 pessoas efetivas que partiram para montar um Grupo de
Sustenta~ao (stakeholder group), ...um grupo mais amplo, um
conselhao, ... esse grupo se reunia em ocasioes mais solenes para
tomar alguma delibera~ao maior, ... ordinariamente, com uma
frequencia quinzenal, reunia-se a Project Team." (1)
"... eu entrei depois de um ano que o processo jci estava
acontecendo (foi contratada em maio/96 por 7 meses), .... nao tinha
ate entao o pesquisador que o ICLEI queria (e se dispunha a pagar)
para registrar o processo. 0 ICLEI tinha um modelo, baseado nas
ideias da Agenda 21, mas ele nao sabia na prcitica como isso ia se dar,
... era um Programa para avalia~ao de metodologia." (2)
" ... o Grupo de Sustenta~ao foi oficializado, ... as pessoas
preenchiam um formulcirio, ... 80 pessoas, em junho/96, ... na
primeira reuniao, depois de oficializado, apareceu 1/3, ...muitos
queriam estar com 0 nome ali, ... e muito dificil voce conseguir a
participa~ao da sociedade alem do interesse imediato, ... muitos
participaram dali porque viam perspectiva de sair a casa propria, ...
logo que saia nao participava mais" (2)
" ... as reunioes eram mensais, ...estas nao eram temciticas mas
tinham pauta, ... discutiamos as regras de entrada/saida de pessoas
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do Grupo de Sustenta~ao, ... definir a inclusao de novas pessoas na
equipe de projeto (sob recomenda~ao do ICLEI), pois o Grupo de
Sustenta~ao nao era deliberativo, era apenas consultivo, e no roteiro
do ICLEI eles e que deviam deliberar." (2)
" ... segundo os registros, todos os que participaram dos
seminarios foram convidados a compor o Grupo de Sustenta~ao, '"'
mas hci controversias, ... existem pessoas que alegam que
participaram e noo foram chamadas, ... disso o ICLEI tambem se
queixou, por nao deixarem a composi~ao aberta a qualquer
interessado, ... " (3)
" ... eu estava participando de um "Curso de Capacita~ao
Popular", oferecido pela prefeitura, ... acompanhei as manifesta~oes
das" Maes da Pra~a de Mayo"
essa conjuntura me levou a
participa~ao ... nesse meio tempo, uma vez eles me deram um
formulcirio para ver se eu nao queria participar do Grupo de
Sustenta~ao da Agenda 21, ... foi quando estava come~ando aquela
liga~ao com o ICLEI, ... as reunioes eram Ia no SESC, ... as reunioes
eram mensais, nas quais a gente colocava os projetos, ... al a gente
discutia o que se ia fazer, como ia atuar." (4)
" ... quando eu comecei, alguem me avisou que haveria reunioo, ...
a partir daf, naquela reuniao a gente agendava a proxima, ...
geralmente para refor~ar, eles mandavam uma carta confirmando a
data, horario, local e uma pauta, descrevendo o que seria discutido,
... nao houve uma quantidade de projetos muito grande que foi
afrente." (4)
" ... a participa~ao nas reunioes do Grupo de Sustenta~ao era de
um poUCO menos da metade dos inscritoS, ... teve uma epoca que OS
carrinheiros levavam a serio, ... ia uns tres carrinheiros, ... teve um
Seminario de Balneabilidade em que eles participaram, ... eles tinham
ambiente, pois a Central de Movimentos ia lei, ... depois que mudaram
as lideran~as, eles nao sentiam mais ambiente, ... eles faziam
depoimentos muito interessantes, ....tinham pessoas da Saude, do
NAPS's, alguns pacientes que participavam, ... dentro da loucura
deles, eles falavam coisas muito verdadeiras que deixavam as
pessoas constrangidas e incomodava as pessoas, ... exatamente por
causa disso, eles aos poucos foram afastados" (4)
I
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Planejamento

"... numa primeira fase, que durou tres meses, foram
efetuados seminarios tematicos (padrao de balneabilidade, lixo,
drenagem, saneamento/saude, planejamento urbano, plano diretor,...)
e uma conferencia municipal de saneamento, os quais encontram-se
documentados (D.O.), ... nos faziamos reunioes no SESC, ao ar livre
no Horto, debaixo de uma lona de circo, ... esses seminarios
tematicos pautaram a cidade enquanto ocorreram, ... todos muito
bem preparados, com autoridades locais, ... nos tomavamos cuidado
para nao ficarmos "sentados em cima bola", ... entao os adversarios
politicos, desde que fossem especialistas no tema, eram convidados."
(1)
" ... a finalidade destes seminarios era tra~ar um diagnostico e
as prioridades ambientais, ... tra~ar uma politica ambiental para a
cidade, ...nos ja tlnhamos uma politica pois a secretaria (SEMAM) foi
organizada em cima de alguns programas permanentes (drenagem,
balneabilidade das praias, ...), ... o trabalho ordinario ja era bem
grande, contando com uma equipe de umas 300 pessoas, com muitas
ramifica~oes e atividades, ...este seminario era uma consulta popular,
... levar para uma discussao publica as questoes ambientais, ... o
objetivo e resultado foi atender uma solicita~ao do formato
proposto pelo ICLEI." (1)
" ... como iniciou o processo, ... primeiro eles fizeram uma
reuniao com a comunidade para definir como se daria o processo,
...isso aconteceu num sabado o dia inteiro (Workshop de defini~ao de
diretrizes), ... resolveram que fariam alguns seminarios (5/6)
dirigidos a alguns assuntos (Gera~ao de Emprego e Renda, .... ), ....
para cada assunto foi aberto para que tanto a prefeitura como a
comunidade enviassem projetos, ...depois disso tudo, deveria ser
priorizada alguma area para ser trabalhada." (2)
"... nessas plenarias, nessas reunioes maiores, eles traziam
todo o conhecimento para a gente poder se conscientizar e se
envolver
muitas coisas nao sao minha area, ••• essas coisas voce vai
apreendendo ouvindo, participando." (4)
" ... eu nao vi projetos da base, simples, ... eram de grupos mais
envolvidos com os problemas, que juntavam as pessoas, ... muitos dos
projetos estao relacionados com a universidade, ... tem os projetos
do Grupo da 3° idade, sao projetos mais participativos, menos
I
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tecnicos, ... das Mulheres de Negocios (Rotary), que as vezes
colocam ou nao o nome de Agenda 21." (4)
" ... OS projetos, ... eu nao Sei ate que ponto eles sao Sociais, OU
sao projetos pessoais." (4)
Controle e Execu98«>

"... o ICLEI queria que nos monitorcissemos por 30 meses um
unico projeto, ... com a tradi~ao que Santos jci tinha, isso foi muito
pobre, ... talvez para outras cidades isso fosse novidade, ...o que
houve foi um "engessamento" do formato por parte dos canadenses
gestores do processo mundial, ... houve ate uma tensao entre nos
mas, por fim, ate para receber o dinheiro, ... dinheiro (US$700/mes)
que precisou ser complementado para manter uma documentadora
(Silvia Sartor), ... eu diria que o auxllio externo para tocar o projeto
foi quase nada." (1)
"... nos acabamos utilizando 0 projeto dos carrinheiros, ... nos jci
tfnhamos um projeto de cQieta seletiva da prefeitura (a coleta
seletiva em Santos representou em seu apogeu 3% da coleta total)
mas que, avaliando por baixo em tonelagem, os carrinheiros
coletavam 15 vezes mais, ... nos tlnhamos 350 carrinheiros e esse
numero evoluiu para 600 depois do projeto, ... eles faziam a limpeza
da cidade mas causavam uma baderna infernal, ... e um pessoal
marginalizado, bebem, sem disciplina, atrapalham o tronsito e, por
conta do projeto, eles foram "transformados" em trabalhadores
ecologicos." (1)
" ... o projeto dos carrinheiros foi escolhido porque nao estava
acabado e a metodologia estava sendo testada, ... era ainda
incipiente, ...tambem envolvia a gera~ao de emprego e renda, ...
envolvia aspectos multiplos da cidade." (1)
" ...sobre a decisao de prioridades, ....o secretcirio de meio
ambiente falou: Olha, as coisas mais fortes,( .... bom af nao foi muito
democrcitico,) ... o que a gente tem de mais importante: o Programa
de Preven~ao de Escorregamento nos Morros, a questao dos
Resfduos Solidos, e o programa de balneabilidade das praias, ... e al
foi feito um encontro com a Equipe de Projetos, ... neste momento a
Equipe de Projetos jci tinha representa~ao do Grupo de Sustenta~ao,
...acabou vencendo, ... em grande parte por for~a desse
representante do Grupo de Sustenta~ao (uma menina que tci hoje
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implantando a Agenda na Bahia), ...e tambem com a concordoncia do
Secretcirio, ...escolheram Resfduos S61idos na Equipe de Projetos,
... nCio foi no Grupo de Sustenta~Cio" (2)
"... optou-se por Resfduos S61idos porque a alternative
"Programa de Preven~Cio contra Deslizamentos no Morro", era
espedfica do morro, ... eles queriam alguma coisa que envolve-se a
cidade toda, ... mas sem muita certeza, ... af, fizeram todo um
acompanhamento de diretrizes tomadas pelo governo para melhorar
a questao do lixo e como a comunidade participou, ... depois, toda
essa documenta~Cio foi passada para o ICLEI, ... af come~ou a haver
um marketing em cima disso, ... o slogan era "Agenda 21 Santos
Cidade Modelo", ... a partir daf tudo que se fazia relacionado a meio
ambiente, ia junto esse slogan, .... al entrou essa pesquisadora (Silvia)
para estar relatando essa experiencia." (3)
"... havia alguns representantes do Grupo de Sustenta~Cio na
Equipe de Projetos e foi lei que votaram o tema de Resfduos S61idos,
... e af documentou-se s6 a questCio do lixo, ... nCio que nCio tenh'l se
mantido a discussCio sobre outras coisas, ... masse priorizou o lixo."
(3)
" ... chegou um ponto que nos chegamos a conclusCio que faltava
um Grupo de Trabalho para trabalhar essa questCio, ... resolvemos
fazer urn diagn6stico da questCio dos resfduos s61idos em Santos, ... e
af foi super democrcitico, ... tinha representante do sindicato dos
petroleiros, tinha meconico, ... a maior parte era comunidade,
... (Pessoalmente ou representa~oes?) ...a maioria era pessoalmente,
muito diffcil essa coisa de representa~Cio, .... ele naturalmente
converso com seus colegas mas nCio como representa~Cio como: 0 que
o sindicato do petroleiros quer.... a gente dividiu, a gente precisava
saber do lixo septico, do lixCio do Sambaiatuba, da coleta seletiva, da
varri~oo, do lixo de feira, ... nCio era representativo, nCio teve uma
analise estatfstica mas a gente teve indica~oes." (2)
" ... uma vez eles fizeram urn estudo sobre tudo o que jci havia
sido feito (no tema lixo), ... entao eles andaram atrcis de coisas, por
exemplo, como era o sistema de esgoto, como era a coleta domiciliar,
... e voltavam a apresentar para o povo, ... entCio, uma coisa que as
vezes atrapalhava era a inconstoncia das pessoas, ... exigia continuos
retornos." (4)

...e
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" ... a equipe de projeto eo grupo de sustenta~Cio, a partir dos
semincirios temciticos, fizeram um planejamento de um programa para
30 meses, ... primeiro foi criada uma coordena~Cio do programa, a
qual envolvia vcirias secretarias de governo (SEMAM - meio
ambiente, PRO DESAM - autarquia responscivel pela coleta de lixo,
Secretaria de Assuntos Juridicos, DEMUTRAN - transito,
Secretaria de A~Cio Comunitciria, ...) e a comunidade, ... esse grupo
acabava sendo um subgrupo daqueles outros dois, .. .foi feita uma lei
que regulamentava os horcirios por bairro em que era permitida a
coleta seletiva pelos carrinheiros, ... destacou-se um terreno grande
e foram feitas algumas obras para armazenamento do lixo (esta~Cio
de transbordo), com alguma infra-estrutura (banheiros, ..), ...foi dada
assistencia social, criaram-se formas de comercializa~Cio, ... os
carrinheiros ficaram orgulhosos de sua atividade e enfrentaram
isso tudo foi
organizadamente a mafia do ferro-velho
acompanhado ao Iongo dos 30 meses, ate o final do projeto." (1)
I
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" .... nesse momento a gente sentia que estava esvaziando a
energia por parte da prefeitura, da SMA ... pois era ano de elei~Cio, ...
houve problemas de conflito entre o grupo do Capistrano e da Telma,
... o pessoal que era de assessoria da SMA, que poderia estar
trabalhando para este programa, ficava por conta das campanhas
politicos, da elei~Cio, ... nos continuamos tendo reunioes como Grupo
de Sustenta~Cio mas ficou muito parado, .... eu fazia os relat6rios e
tinha problemas como pessoal da assessoria que achava que isso ou
aquilo nCio deveria ser registrado." (2)
" ... eu senti que num determinado momento meu papel nCio era
muito apreciado, ... a prefeitura me pagava um adicional (em
complementa~Cio ao ICLEI), ... entCio perceba que situa~Cio delicada, ...
mas eu nCio podia atender os interesses da prefeitura, eu devia ficar
isenta, ...so que nCio consegui ficar totalmente isenta, ... comecei a
cobra-los da obriga~Cio assumida com a comunidade, ....acho que eles
confundiram meu papel, ... como se eu estivesse que estar lei para
gerenciar, como prefeitura." (2)
" ... quando chegou setembro, o ICLEI se propos a ir lei, mandou
uma carta dizendo que pretendia fazer um planejamento para o
saneamento, prci indicar encaminhamentos para resolver a
problemcitica do saneamento, ...lixo, esgoto, tudo, ...eu fiz um
relat6rio e deixei 3 c6pias para cada assessor e passaram-se 20 dias
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e eles nem leram, ... eles estavam envolvidos com as elei~oes, ... eu
escrevi para o ICLEI dizendo que nao era momento de fazer
planejamento pois planejamento nao se faz em final de governo, a
gestao seguinte joga tudo fora, .... delicadlssima minha situa~ao, ... eu
sabia que para a prefeitura era interessante que o ICLEI viesse, ...
eles iam fazer o maior aue em cima disso, ia sair no jornal, ... ninguem
leu e eu acabei mandando o relat6rio, ... quando veio o convite para
participar da reuniao do ICLEI em Portugal para avaliar o Programa,
a prefeitura decidiu mandar a Samara (assessora da prefeitura), ...
ela pediu que eu entregasse OS ultimos relatorios, ... eu entreguei
direta e pessoalmente o relat6rio para o secretario (Jose Eduardo),
... quando ele leu, ele ficou transtornado e me despediu (acabaram
nao podendo despedir dado 0 perlodo eleitoral- final de 96." (2)
"... a Telma perdeu por 2,5'Yo." (2)
Posterionnenfe

"... alguns integrantes do Grupo de Sustenta~ao come~aram a
pressionar a prefeitura pra continuidade do programa, ...a prefeitura
(nova gestao) voltou a me procurar, ...o Joao Paulo Tavares Papa
(secretario da SMA), sentiu que existia ali um espa~o para aparecer
politicamente e pediu para que eu fizesse um arrazoado para
justificar a continuidade do programa (da visibilidade politico, tem
aval para pedir verbas internacionais), ... e eles se convenceram a
continuar o programa." (2)
"... esse projeto dos carrinheiros que o pessoal fala como se
fosse dessa administra~ao, mas nao e, ... e uma coisa que ja vem da
outra, ... al teve as elei~oes, o PT perdeu e come~ou essa
administra~ao, ... ninguem falava em Agenda 21, ... al eu levei uma
carta a prefeitura do Grupo de Sustenta~ao, querendo saber em que
pe estavam as coisas, ... a casa da Agenda 21, (bom, ... no final da
gestao anterior teve um momento em que a Silvia se afastou, ... ela
fazia esse vinculo com o ICLEI, ela organizava o grupo, ... ela saiu e
nessa administra~ao nao havia alguem para cui dar dessas questoes) ...
af, depois dessas pressoes, aconteceu do secretario do Meio
Ambiente, do prefeito, ... acabaram contratando os servi~os da Silvia
para ela fazer um resgate do que ja havia sido feito, ... al ela
retomou, ... ar' sabe como e, ne? a cidade parou mas 0 ICLEI
continuou com os programas dele, ... houve ate um momento onde
algumas pessoas (Ana Amelia, eu) se prontificaram a dar uma hora de
I
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servi~o

para organizar a papelada, rever os projetos, ... ai as coisas
voltaram a caminhar." (4)

"... assim fui novamente contratada, agora pela prefeitura,
para dar continuidade ao processo, ... a SMA assumiu o programa e
delegou na minha mao, ... eu tinha uma "euquipe", ... combinou-se de
trabalhar na linha de divulga~ao (dai que foi feita a Cartilha de
Santos, mais 100 camisetas) e de fazer um grande evento para
retomar o processo, ... respeitaram tambem o tema escolhido
(residuos s61idos) mas restringiram-no a coleta seletiva e reciclagem,
... a questao do lixo mesmo estava na mao da prefeitura, numa epoca
de privatiza~oes, constru~ao de aterros, ... a situa~ao era delicada."
(2)
"... comecei a montar uma equipe com outras duos pessoas, ...
come~amos a organizar o evento e convidei a Aspcisia, a Patricia, o
prof. Alcides Leao/reciclagem, ... neste encontro o prefeito nao foi,
o secretcirio estava resabiado (ele duvidava do sucesso do evento, e
quando aconteceu, ele nao me deu o menor merito), .... tambem nesse
evento nos haviamos feito um projeto para um novo concurso que o
ICLEI faria, .... envolvia um projeto-piloto, num bairro, envolvendo 10
carrinheiros que jci estava acontecendo, ... a universidade iria
desenvolver um novo projeto de carrinho, ... a CET para definir as
normas de seguran~a, desse carrinho ...consultas a cooperativa dos
carrinheiros sobre suas necessidades, ...a associa~ao das
soroptimistas fariam um "Museu" informativo da reciclagem, ... nessa
epoca come~amos a estimular o reuso do lixo, atraves de feiras,
cursos e outras coisas, ... o grupo de 3° idade e forte lei (12% idosos)
e nos temos voluntcirios desse grupo, eles ajudaram no projeto "de
porta em porta", orientando as pessoas sobre a coleta seletiva e a
reciclagem, ... um projeto que agregava vcirias areas e setores, ... o
projeto acabou vi rondo "factoide", saiu nos jornais... , ...... o evento
teve uma repercussao muito grande, a .maioria dos secretcirios da
Baixada vieram." (2)
"... quando o ICLEI jci havia pre-selecionado 5 munidpios e
veio para visitor a cidade, eu tive que me ausentar durante um
perfodo e os convites nao foram entregues para os carrinheiros, o
pessoal do morro, ... quando foram fazer a entrevista com o prefeito
deu prci perceber que ele nao entendia nada, 0 prefeito perguntou
quem eu era, ...teve apresenta~ao do secretcirio com data-show e nao
158

estavam presentes os afetados pelo projeto, ... quando terminou o
evento, eu falei pro prefeito: perdemos, pois nao havia carrinheiros,
o pessoal do morro, da favela na plateia ; ele me disse: que mal ha
nisso voce nao achou que ficou muito mais bonito?
bom, 0 que
aconteceu, ... o projeto parou e acabou o meu contrato." (2)
"... houve um momenta entao on de o ICLEI pediu para
apresentar um projeto, mas num prazo pequeno, para a cidade
concorrer a uma verba, ... como eles (governo) estavam dissociados
do problema (o que se passava com a Agenda 21 eo ICLEI), outras
cidades sairam na frente, ... entao eles resolveram, em vezes de
criar um projeto novo, apresentar um projeto que ja estivesse meio
caminho andado, ... entao eles pegaram o projeto dos carrinheiros e
deram uma roupagem nova, ... envolveram a universidade com um
projeto de um carrinho, ... teve ate aqui a Praba (indiana, presidente
do Programa do ICLEI) mas eu percebi que ela nao sentiu muito a
participa~ao popular, ... no final o projeto nao conseguiu a premia~ao,
... e ai eu nao sei se esse projeto esta caminhando com a for~a que
deveria estar." (4)
1

1
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"... em mar~o/97 deveria haver uma nova convoca~ao para o
Grupo de Sustenta~ao, ... mas o grupo se esvaziou, ... eles chegaram a
fazer uma lista, para a partir dessa lista se criar um novo Grupo de
Sustenta~ao, ... voce olhava a lista e nao tinha ninguem do grupo
anterior e todo pessoal que estava na lista tinha alguma afinidade
como governo, ... assim como no Grupo anterior." (3)
" ... isso acaba sendo uma maneira do governo selecionar com
quem eles querem trabalhar, ... por exemplo, por que quando entrou o
governo do Beto Mansur, que e um governo de direita, Rotary, Lions,
Clube das Soroptimistas, Movimento de Arregimenta~ao Feminina,
todo esse pessoal entrou na Agenda 21?; por que elas nao estavam
antes? ... as pessoas ainda acham que tem que ser o Clube do Beto, o
Clube da Telma." (3)
" ... muitas entidades do grupo anterior nao existem mais, ...
eram entidades de ocasiao, muitas nem existiam, ... era para dar
impressao de representatividade, ... muitas pessoas nem estao mais
em Santos, ... isso foi uma critica do governo do Capistrano, ele
trouxe muita gente de fora, ... voce via as listas e notava qual era de
qual governo." (3)
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" al tinha uma pessoa que saiu do Programa dos Morros e
pleiteou a vaga da Silvia (uma outra Silvia), ... " (3)
" ... a Agenda 21 hoje sou eu, ... ficou eu, uma recepcionista que
trabalha meio-perfodo e um ajudante-geral, ... mesmo com essa
dificuldade conseguimos organizar o Encontro de Mulheres Uderes
da Zona Noroeste, ... foi com esse pessoal que come~amos a
trabalhar, ... estamos com um trabalho de conscientiza~Cio nas praias,
... esta saindo a sede (da Agenda 21) na Zona Noroeste, ... temos
procurado meios alternatives, nCio temos verba, ... no come~o, o
Diretor de Meio Ambiente (Rogerio) tocava as reunioes quando se
tratava do Lixo Reciclavel e eu acompanhava, ... depois ele me
repassou essa fun~Cio, ...tambem experimentaram juntar as Se~oes
de Educa~Cio Ambiental e Agenda 21, mas nCio deu certo." (3)
"... criticam-me muito pela inexistencia de um grupo
intersecretarial, 0 que e dificil para as pessoas entenderem e que
a Agenda 21 perdeu poder politico, ... assim eu nCio tenho como exigir
a cria~Cio deste grupo, ... eu sinto que se eu exigir muito eles vao
acabar com o programa, ... assim eu fico equilibrando pratos entre a
comunidade eo governo, ... " (3)
" ... mas o Grupo de Sustenta~Cio ainda existe, ... a Fabiana no
Iugar da Silvia, ... mas e diflcil."(2)
ttl

" ... agora eles estCio dando for~a para o "Troca-treco", tambem
relacionado ao lixo, ... ele tem a visCio de trocar o lixo por uma cesta
basica para as pessoas mais carentes, ... quando voce faz um projeto
e a popula~ao precisa de comida e voce da comida, ... voce sabe como
e?, tem um fundo politico, ... af come~am a dar um incentive, a falar
em Agenda 21, ... bom, sempre vai ter, ... ate na outra gestCio tinha.,
... por enquanto ta assim essa coisa da Agenda 21, ... com o "Trocatreco", eles voltaram a marcar reuniCio, mas ora vai um, ora outro, ...
mas nCio esta estruturado, falta uma lideran~a, ... quer queira quer
nao, nada a gente consegue fazer se o governo tambem nCio estiver
envoi vi do."
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novos documentos consultados:
Rede de Intercombio de Tecnologias Alternativas. Diagn6stico
S6cioambiental Participativo: "0 olhar de quem vive, mora e
produz as margens do c6rrego Goiabinha". Relat6rio, nov./99,
21p.
Coordenadoria de Meio Ambiente/Betim. Agenda 21 - um
compromisso de todos com um mundo mais saudavel. 1° edi~ao:
mar./98. (texto elaborado por Mara Andrade). 52p.
Coordenadoria de Meio Ambiente/Betim.
Goiabinha. Documento interno, out./98, 52p.

Projeto

Novo

Coordenadoria de Meio Ambiente/Betim. ( Conferencia de
Meio Ambiente de Betim. Relat6rio interno, 2 volumes,
jun./98.
entrevistas realizadas:
Rita de Cassia Santos (1)
foi gerente da Divisao de Apoio aos Munidpios da Diretoria de
Pesquisa Ambientai/FEAM (94/98) e elaborou o projeto "A
Gestao Ambiental Participativa e a Agenda 21", juntamente
com os consultores Renata Carporali e Marcia Valadares;
funcionaria da Divisao de Saneamento da
atualmente
Diretoria de Atividades de Infra-estrutura da FEAM.

e

Lucia Aquino (2)
foi Coordenadora de Meio Ambiente em Betim na gestao Jesus
Lima (1996-1999), no periodo de 1996 a 1997; depois foi
secretaria-adjunta da Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentavel de Minas Gerais, de 1998 a
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1999, e atualmente e diretora de Servi~os Tecnologicos no
CETEC- Funda~ao Centro Tecnologico de Minas Gerais.
Clesio (3)
chefe da Divisao de Planejamento e Educa~ao Ambiental da
Coordenadoria de Meio Ambiente de Betim (cujo atual
coordenador e Weber Avelar).

e

descri~ao

estruturada das entrevistas

Antecedentes

" ... o governo do PT em Betim, ... come~ou com a Maria do
Carmo em 92, ... foi um governo que revolucionou o municipio, ... o
municipio estava com um atraso significativo, ... o municipio nao tinha
hospital, ... o caminho para o hospital era a rodovia e algumas
ambuloncias, ... entao a Maria do Carmo fez uma verdadeira
revolu~ao, uma outra concep~ao de gestao, ... " (2)
" ... o que aconteceu no governo da Maria do Carmo? ... quando
ela pos a pedra fundamental do Hospital, ela contratou o pessoal da
Unicamp para nos dar consultoria em planejamento, ... evidentemente
que nao foi 0 planejamento do hospital mas do sistema todo que
englobava o hospital, ... nos fizemos 4 anos de planejamento, ... entao
com base nessa experiencia de planejamento que come~ou a se
disseminar nos conselhos locais de saude e alguns foruns que tinham
interface com a saude, ... ja na gestao do Jesus, ele come~ou a fazer
um projeto de planejamento para o governo como um todo, ... no
primeiro dia de governo, numa reuniao com os secretarios, ele
chamou o INAP em BH, e fez uma proposta de planejamento para o
governo, com todo um sistema de verifica~ao das interfaces das
secretarias, de enxugamento dos eixos de cada planejamento para
que nao ficasse so no papel, ... foi um trabalho extremamente bem
feito, de acompanhamento, de monitoramento, ... ele expandiu o que
nos ti'nhamos na saude para todo 0 governo, ...al foram criados
foruns, forum, por exemplo, de desenvolvimento urbano, de
desenvolvimento economico da cidade ... al cada secretcirio
participava de dois foruns que tivessem interface com sua a~ao, ..."
(2)
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Articulaqio Politica

"... a FEAM (Funda~ao Estadual de Meio Ambiente - orgao
vinculado
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentcivel de Minas Gerais) tinha uma proposta de fazer um
projeto financiado com tres munidpios, ... que seria montar um
roteiro, uma estrutura de um formato de como deveria ser
implantada uma A21L, ... al utilizaram como criteria o fato do
municipio ter participa~ao popular, ...que tivessem proximo regiao
metropolitana (ate100Km) para facilitar o intercambio de
informa~oes, ... que tivessem dentro da estrutura de governo um
6rgao ambiental, que tivessem uma politico ambiental, ... come~aram
100, al calram para uns 20 e ficaram 3 no final, ... na reta final,
vcirios munidpios foram convidados para apresentarem suas politicos
municipais, e a partir disso que eles escolheram os 3 munidpios que
ficaram." (3)
"... esse projeto era um estudo de metodologias para
implanta~ao de A21L, ... isso em 1997, ... os munidpios selecionados
foram: Betim, que tinha participa~ao popular, segundo administra~ao
petista, .... Nova Lima, que tinha um Condema bastante atuante, ... e
Sete Lagoas, que era uma coisa mais institucional, uma escolha da
prefeitura, ... ou seja, munidpios com caracterlsticas bastante
diferentes." (3)
"... ai come~amos a trabalhar em cima de metodologias
participativas, ... Betim jci tinha participa~ao popular, ... estava
envolvida no Or~amento Participative, desde 1993, ... no sentido de
infra-estrutura urbana, obras, ... fomos ler a Agenda 21, ... fomos
estudar o metodo ZOOP, .. .fizemos levantamentos relativos a
politicos, linhas de financiamento, ...era um grupo de discussao,
estudo, ...foram convidadas pessoas de vcirios setores, .... notamos
que todos que tinham inser~ao na comunidade estavam no poder
publico, ... fomos ate chamados de grupo "chapa branca", ... era um
grupo de 40 pessoas, ... houve Semincirios durante o processo nos
tres munidpios, onde se trocavam experiencia, ideias entre os
munidpios, ... foi quase um ano de estudo, foi ate outubro de 1997."
(3)
" ... o formato seria um estudo de metodologias participativas
para a implementa~ao da A21, ... eles queriam saber qual era a melhor
metodologia para se implantar uma A21L, ... nos fomos estudar
estudamos 0 metodo ZOPP metodos de
metodologias
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planejamento estrategico, 0 metodo das cartelas, ... hoje utilizada
pelo municipio, ... desde 97, a gente trabalha com planejamento
estrategico com todas as secretarias, ... a gente utiliza as cartelas
para determinar prazos, a~oes, projetos prioritcirios, ... isso foi
estudo em cada municipio, ... eles forneciam material informativo,
textos sobre A21 e metodologias participativos, ...isso foi subsidiado
pela FEAM, ... nos fazlamos oficinas para ampliar as discussoes e
montar formatos do que seria ideal, ... tinha um grupo de todas as
areas, ...tinha pessoas do CONDEMA que eram representantes do
comercio, ... participavam de algumas reunioes, depois faltavam,
depois retornavam, ... eram umas 40 pessoas e umas 25 participaram
ate o final, ...isso era diflcil, porque a gente tinha uma agenda
apertada, ...era um projeto da FEAM e tinha um prazo determinado
de inlcio e fim, ... entao a gente teve que se adaptar a esse
cronograma, ... era muita coisa que a gente tinha que ler, discutir,
reunir-se, ... a gente chegou conclusao de que cada caso e um caso,
... nao dci para definir um formatao geral, devido diversidade de
caracterlsticas dos municlpios, ... serviu para a gente estar se
capacitando em A21, ... a gente descobriu o conteudo da Agenda 21
neste projeto, antes alguns tinham apenas uma ideia, ... al nos fomos
caminhando com as nossas pernas e com a caracterlstica do municipio
em participa~ao popular, ... quase todos eram vinculados prefeitura,
... todos vieram de organiza~oes comunitcirias, secretaria de
educa~ao, ... comara de vereadores, represent ante do CDL (?) pelo
CONDEMA, ... pessoal da pollcia florestal, ... todos estavam dentro
de algum poder institucional, ... vieram representantes de cada
secretaria; nos solicitamos... convidamos todos os membros do
CONDEMA, ... as vezes tinha uma ou duas pessoas de uma secretaria,
... Secretaria de Educa~ao, a qual nao tinha assento no CONDEMA,
estava participando,
desenvolvimento social, ABROMIV,
Secretaria de Agricultura, Industria e Comercio, ... as duas
secretarias que mais se envolveram no processo foram as de Meio
Ambiente e Planejamento (o pessoal do OP), ... ate em fun~ao da
Conferencia, a qual foi feita pelas duas secretarias, ... " (3)
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" ... em 94, na Suecia, eu tive a oportunidade de ver que, no caso
do municipio de Lundi, essa proposta de Agenda 21 estava
integralmente concretizada, ... isso me desperta a aten~ao, ... e
quando a gente estava formatando projetos voltados para municlpios,
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eu trago a ideia da gente fazer inclusao de A21L voltada para a
questao dos munidpios, ... nao para implementor mas o projeto
consistia em definir, pesquisar, analisar, propor metodologias
participativas para implementa~ao de A21, ... porque eu entendia que
a gente nao tinha ainda profundidade para trabalhar com
implementa~ao de A21 mas que a gente poderia fazer uma discussao,
junto com a comunidade, para definir quais seriam as posslveis
formas de participa~ao que se transformariam em metodologias
participativas e que poderiam acionar um processo de A21 no
municipio, ... entao o embasamento desse projeto era nesse sentido,
tanto que o titulo era "Identifica~ao de Metodologias Participativas
para Implementa~ao de A21L", ... esse projeto vai ao RAE (CNPq) em
95, no final de 95 ele e aprovada e a implementa~Cio dele come~a em
96 (os recursos come~aram a ser liberados em set.96), ... inicia com
a identifica~ao de tres munidpios-pilotos que vao ser definidos de
acordo com criterios voltados nao s6 para a estrutura ambiental
(orgao executivo de meio ambiente, legisla~ao ambiental e Conselho
Municipal de Meio Ambiente) mas tambem com referenda
proximidade de BH, ... a gente trabalha com verbas muito restritas
nesses projetos, ... nos entendemos que o fato de serem munidpios
da RMBH, eles teriam, sob um certo aspecto, mais possibilidade de
assistencia por parte da FEAM, ... a op~ao e feita por Betim, Sete
Lagoas e Nova Lima, ... nesse periodo eu me ausento, ... vou
acompanhando a distancia a implementa~ao do projeto, ... quando eu
retorno, o projeto ja estci finalizando, ... tem uma publica~ao do
projeto, onde a equipe tecnica que estava trabalhado, em contato
como Rio de Janeiro (o pessoal que estava formatando o programa
de A21 no Rio), ... eles resolveram adequar uma publica~ao que havia
sido elaborada no Rio, que se chamava "21 perguntas e respostas",
em termos de Minas, em cima da experiencia que a equipe tecnica do
projeto teve com os tres munidpios, ... entCio eu participo das
reunioes finalizadoras do projeto, onde a gente estaria avaliando,
junto com os munidpios, a resultante do trabalho, ..." (1)
" ... eu nao participei da prcitica desta fase, mas a concep~ao do
projeto propunha visitas tecnicas a entidades ambientais
consideradas de excelencia no Brasil que trabalham com munidpios
(IBAM, Unilivre, UnB, ..) e contou tambem de uma pesquisa de
metodologias participativas existentes, ... entao foram consultadas
algumas metodologias adotadas na America Latina (FLACSO, PNUD,
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...), ... e durante todo esse periodo reunioes peri6dicas da equipe
tecnica e os municlpios participantes para discutir as metodologias,
... e, ao final, houve oficinas de implementa~ao de A21, ... foram
realizadas varias oficinas em cada municipio de forma a discutir com
a sociedade, com as pessoas que estavam integradas proposta, as
prioridades locais, as formas de participa~ao e integra~ao social, a
conceitua~ao de A21, ... como resultante teve essa publica~ao ("21
perguntas e respostas") e tem um relat6rio de atividades de cada
municipio que na epoca foi elaborado
se entenderia que a partir
daquele momento onde o Estado entra dando suporte ao municipio em
como implementar a Agenda, se esperava que cada um, depois de um
ano e meio de dedica~ao, tivesse apto a dar continuidade, como no
caso de Betim, ... entoo o objetivo foi capacitar, dar um suporte
referendal, conceitual, metodol6gico, pratico para o municipio, para
a partir dal ele estar apto para implementar seu trabalho de
Agenda." (1)
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" ... quando eu cheguei na Coordenadoria (de Meio Ambiente), ...
eu tinha tido uma experiencia no municipio de muito tempo de
trabalhar na saude, de gerenciar um servi~o grande na saude
(Policllnica), na gestao da Maria do Carmo, quando o Jesus me
convidou para o Meio Ambiente, ..." (2)
"... no orgoo que eu entrei, nos recebemos um convite da
FEAM, onde Monica e Marcia estavam fazendo uma proposta de
sele~ao aos municlpios para estarem implantando esse projeto, ...
nessa epoca eu estava ainda um pouco verde nessa esfera mais ampla
de governo, ... eu chamei o secretario de planejamento, ... e, por fim,
n6s fomos selecionados, ... o que foi bastante interessante, ... isso em
96, ... criou uma esperan~a muito grande porque era uma forma de
estarem reconhecendo o governo, os esfor~os que havlamos feito,
... " (2)
" ... se noo fosse a FEAM, nos noo conhecerlamos a Agenda 21,
... " (2)
" ... se noo fossem etas a gente noo teria conhecido a A21, ...
agora tambem nao foram s6 elas." (2)
" ... eles tinham alguns criterios, ... a primeira questao foi ada
proximidade de Betim a Belo Horizonte, eles tinham que escolher
uma cidade que ficasse a 100 Km de raio de BH, ... segundo, precisava
ser uma cidade que nao estivesse muito crua em gestoo municipal e
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em gestCio de meio ambiente, ...tinha que ter um CONDEMA em
funcionamento, ... embora sob esse prisma, na epoca, nosso
CONDEMA nCio era deliberativo, ... s6 muito recentemente que ele
passou a ser, ... o terceiro ponto era uma cidade que pudesse ter
algum nfvel de experiencia em participa~Cio popular, ... e af eu senti
uma grande motiva~Cio das tecnicas, quase que querendo aprender um
pouco conosco, ... porque a academia tem isso, coloca tudo muito no
nfvel intelectual, uma forma de ver as coisas com excesso de rigor, ...
entCio eles viam a gente com um excesso de jogo de cintura, ... dentro
daquele trabalho de pesquisa, elas queriam estar vendo como elas
poderiam estar contribuindo para ensinar estas experiencias
municipais a estarem lidando com a participa~Cio popular, a gestCio
popular, ... nesse ponto nCio faltou bibliografia, ..." (2)
" ... eu acho que a questCio da Agenda 21 bateu muito forte em
mim, primeiro porque ela trazia muitas coisas em que acreditava, ...
uma base quase que de esquerda de propostas, ...a questCio do
direito, da universalidade, da informa~Cio, ... e depois, a questCio da
Agenda 21 da um marco conceitual integrado muitfssimo
interessante, ... entCio eu peguei a questCio da Agenda com muito
afinco, ... e assim, tivemos varios embates, ... por exemplo, formamos
o tal do grupo da Agenda 21 com um monte de gente que nem sabia
por onde passava a questCio, ... (nCio sei qual sua experiencia em
gestCio publica municipal), ... mas temos quadros os mais
diversificados, ...retr6grados, pessoas bem intencionadas mas sem
bagagem, ... e voce tem que lidar com muita habilidade com essas
coisas senCio nCio se chega a Iugar algum, ...entCio minha primeira
grande decep~Cio foi que peguei o livrinho da Agenda e li ate dizer
chega, ... entCio nos fizemos grupos de estudo, ... e como eu nCio
conhecia o livro de antemCio, eu nCio podia avaliar, ...entCio eu ia quase
que caminhando no processo e aprendendo tambem, ... entCio, quando
comecei a entregar alguns capftulos, notei que o pessoal estava
guardando na gaveta, ... o primeiro texto deu um decep~Cio muito
grande nas pessoas, porque elas esperavam uma receitinha basica,
faz isso, faz aquilo, ...a nCio ser o texto da saude, ele s6 da
diretrizes, ... muita gente, ate pelo raciodnio circular da Agenda, que
nunca acaba, vai de uma coisa para a outra e vai fechando, ... muitas
vezes eu estava com um membro do grupo, eu fa lava o que eu
entendia do texto e ele me dizia que nCio entendia como eu tinha
entendido aquilo do texto, ... entCio, tudo isso exige uma certa
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metodologia que foi nos ensinando como manejar com essa situa~ao,
... paralelamente a isso, a gente tentava ir tanto para um lado mais
teorico, que eu gosto, o secretario de planejamento tambem, ... mas
tambem para um Iado mais pragmcitico, porque nem todo mundo dci
conta de teoria por muito tempo, ... al nos come~amos a fazer um
levantamento, ... e al o secretcirio de planejamento teve um papel
fundamental, ... do que estava preconizado no texto da Agenda, ... o
que a gente jci tinha feito e o que precisava fazer, ... e ele nos deu
enormes esperan~as, porque ele identificou que o texto da Agenda
tinha muita interface como que a gente chamava do modo petista de
governar, em termos de principios, de bases, ... segundo, que nos
tlnhamos feito muita coisa relacionada a Agenda 21 sem conhecer a
Agenda 21, ... o aterro, um monte de coisa, ... isso nos deu um enorme
allvio, porque noo preciscivamos come~ar do zero, ... isso foi mais ou
menos o nosso inlcio." (2)
" ... eu, ... a minha equipe sempre estava presente, ... Secretaria
de Agriculture, ... Secretaria de Planejamento, ... planejamento
sempre foi um grande parceiro da gente, ... secretaria de educa~ao,
... se bem que as secretaries de educa~ao e saude, como sao muito
grandes, se voce noo tomar cuidado elas se dispersavam,... secretaria
de obras, ... nos tivemos representa~ao das varias secretaries, ... e
convidamos tambem representantes da sociedade civil, ... o mais
interesse e que como nos eramos um municipio tido como modelo pela
participa~ao popular, eles chamavam o nosso grupo pro-Agenda 21 de
chapa branca, porque nos tlnhamos mais representantes do governo
do que da sociedade, ... agora eu tenho uma explica~ao para isso, ... eu
acho que quando o PT entra no governo ele tende a absorver as
lideran~as pollticas que o apoiaram para dentro do governol ... entoo
e muito por causa disso
e acho tambem que como e um governo
que trabalha muito com participa~aol ele requisite muito das pessoas
essa participa~ao e chega um ponto onde elas ficam assoberbadas, ...
0 que esse processo me ensina? ... voce nao pode criar um forum de
primeiro que nem
notciveis do municipio para discutir a Agenda 21
OS que tem um nfvel medio de cultura Sabem o que e a A21
segundo, noo adianta chamar so gruposl ... " (2)
" ... agora 0 grande salto noo foi 0 projeto que foi desenvolvido,
... o projeto nos possibilitou entender o que era a Agenda 21
mas
nem no navel da metodologia da participa~ao popular ele noo deu um
salto qualitativol ... ele nos ajudou, ... eu que gosto de estudarl outras
I
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pessoas tambem, ... nisso ele nos ajudou, ... mas a grande questao foi:
o projeto nos trouxe o documento da Agenda, os prindpios da
Agenda, a metodologia da Agenda, ... agora o grande pulo do gato foi,
... eu tinha um equipe de 12 pessoas, com 12 pessoas nao se faz
milagre, ...entao eu tenho que buscar alian~as, ...ate por uma
experiencia minha de governo, ...no governo municipal as pessoas tem
mania de contratar gente nova a cada novo servi~o, ... eu nao acho
que e por al, senao vai se inchando a mciquina e ficando insustentcivel,
... a primeira grande alian~a que eu fiz foi com 0 planejamento, ... nos
tlnhamos que colocar a Agenda dentro do governo, ... nos temos que
fazer com que outros agentes governamentais sejam propagandistas
e fa~am a ado~ao da Agenda 21 nas suas prciticas cotidianas, no seu
trabalho, ... entao o planejamento come~ou a incorporar isso, nas suas
prciticas, nos seus processos de encaminhamento para o CONDEMA,
... nisso nos come~amos a criar uma outra cultura, come~amos a
participar de foruns locais governamentais para poder interferir em
politicos da secretaria de obras, em outras secretarias, ... porque
nao adianta, ... em todos os nlveis de governo, eles tem um discurso e
uma prcitica, ... se a secretaria de meio ambiente ficar brigando com
o governo, ela nao faz mais nada do que ficar fiscalizando as coisas
erradas que o governo faz ou pode vir a fazer, ... a gente construiu
essas alian~as, ... em nem todos os lugares isso foi posslvel, ate por
questoes pessoais, ... com o planejamento isso foi vital, foi isso que
nos possibilitou fazer a Conferencia de Meio Ambiente e colher
dados para que eles fizessem o plano regional para o municipio, ... e
isso foi nos dando uma unidade dentro do governo que foi muito
interessante, ... " (2)
" ... nisso voce vai estabelecendo contatos, vai trazendo gente
que tem afinidades, ... entao eu acho que, ate pela experiencia com a
FEAM, se voce fica tentando colocar as coisas dentro de modelos
rlgidos, voce cria antipatia com as pessoas, ... entao precisa ter um
pouco mais de flexibilidade, tem que ser oportunista naquilo que
favorece 0 seu projeto, ...aqui dci, entao nos vamos, ... essa e outra
crltica que fa~o ao ICLEI, ... eles querem o modelito deles, ... a coisa
acaba ficando uma burocracia em vez de um processo vivo de
participa~ao, ... " (2)
" ... depende muito das secretarias, ... eu tenho dificuldade de
lidar com secretarias grandes demais, ... voce custa achar um grupo
de coesao, ... entao saude e educa~ao, ... apesar da minha origem ser
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na saude, de ir varias vezes falar com gerentes de unidades, levei 0
livrinho da agenda, fizemos proposta de trabalho conjunta, ... tinha
um proposta de um trabalho conjunto com a saude numa regiao muito
pobre, que tinha um quadro epidemiologico grave, ...experiencias
pontuais nos tivemos, ... com a educa~ao tambem, ... no Goiabinha
teve uma escola, ... mas se voce nao to mar cui dado, as a~oes ficam
dispersas, ... agora obras foi uma secretaria que a gente teve uma
rela~ao, ...antes da gente come~ar a brigar, vamos ver se a gente nao
consegue se entender, ... a gente notava que come~ou a haver uma
preocupa~ao diferente com as questoes ambientais, ...obras foi
interessante, ... a pessoa encarregada com o tronsito em Betim, nos
fizemos alguns projetos juntos, ... porque nos lidavamos na
coordenadoria tambem com a questao de parques e jardins, ...so que
ele e uma pessoa sem planejamento, adoro ele, ... em geral as coisas
saiam bem no final, mas comecei a amarrar ele demais, ... entao
assim, tfnhamos um relacionamento bom, ... acho que varias
secretarias, como a vigiloncia sanitaria, ... eu tenho uma opiniao,
inclusive ja li em varios trabalhos serios, ...essa questao da rela~ao
institucional depender de muitas pessoas, ... por exemplo, a pessoa
que cuidava da questao ambiental na educa~ao, foi a pessoa a quem
eu substituf, ... e ela tinha a expectativa de ser reconduzida no
cargo, ... entao a magoa que ela tinha com o prefeito ela transferia
para mim, para a equipe, ... no fim a gente conseguiu superar mas
nunca e a mesma coisa do que com uma pessoa que voce vai
desarmada, ... pessoas de quem voce gosta, a rela~ao e muito mais
produtiva, ... entao isso varia muito, ... de quem esta na dire~ao, das
afinidades que existem, ... mas com saneamento a gente se dava
muito bem, ... com saneamento era uma rela~ao de coopera~ao
intensa, ... " (2)
" ... quando acabou o projeto, o grupo esfriou, ...era muito
complexo implantar a A21L naquele formato, ... ainda mais falando da
cidade inteira, ... levamos a coisa para o secretariado, come~amos a
envolver o poder publico nas questoes da Agenda 21, ... hoje o
retorno e as a~oes do poder publico contemplarem a questao
ambiental antes de serem efetivadas, ... mas, na epoca, a gente nao
sabia como ia falar de Agenda 21 para as pessoas, ... al surgiu a ideia
de fazer uma Conferencia de Meio Ambiente para divulgar a Agenda
21, ... isso na semana de meio ambiente de 1998, em junho, ... antes,
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fizemos pre-Conferencias nas 8 regioes administrativas da cidade e
mais 5 com grupos organizados (sindicatos, trabalhadores rurais,
estudantes, 3° idade, .. ), ... para informar as pessoas nos fizemos uma
Cartilha da Agenda 21, traduzindo os principais capftulos em
linguagem popular e a levamos para discussao na Conferencia, ... em
cada pre-Conferencia nos tiramos um grupo de referenda, ... a
expectativa era de que contatando estes grupos, estes grupos nos
retornassem com trabalhos com a comunidade, a partir da discussao
sobre a Agenda 21, ...so que nao tivemos pernas para fazer esse
contraponto com todos os grupos, ... al come~amos a atender
demandas espedficas, ... mandamos a Cartilha para escolas, grupos
organizados" (3)
" ... a grande interroga~ao para nos era: como nos vamos fazer
para que a popula~ao, comunidade geral saiba o que e a Agenda 21, ...
al surgiu a ideia da Conferencia, jci em 98, ... a questao da
Conferencia foi desenvolvida pelas Secretarias de Meio Ambiente e
Planejamento, ... embora a Secretaria de Saneamento e Limpeza
Urbana participou com a gente no processo, com subsfduos nas preConferencias, ...a Secretaria de Obras tinha representante nas
conferencias, ... porque a gente descobriu que o problema mais
apontado na cidade era a questao do lixo, ... isso, principalmente,
porque as pessoas tinham um hcibito de colocar o lixo na rua fora do
horcirio da coleta, ... entao foram apontados problemas, desde
relacionados ao lixo ate questoes de infra-estrutura urbana." (3)
lnsfifuciona5zac;io

" ... Betim, com essa coisa de participa~ao popular, que e um dos
prindpios do PT local, ... lei o que mais tem e conselhos, ... entao,
porque criar mais um para a Agenda, ... eu preferi levar a Agenda
para dentro dos conselhos que existem, ... acaba que sao sempre as
mesmas pessoas mudando de Iugar, ... por isso nao achei que o
Conselho seria a solu~ao para estar implantando um forum de Agenda
21, ...af podemos perguntar, existiu uma coisa fechada de Agenda? ...
talvez nao mas existiu uma mudan~a na concep~ao dos projetos nos
vcirios setores da prefeitura, ... e outra coisa, e um progresso que
nao tem aver com a A21L que nos tentamos implantar, tem aver com
o momento que o governo estci vivendo, ... " (2)
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" ... a questoo Agenda 21 era vista com extrema simpatia dentro
do governo, ... eram trabalhos voluntaries, de gente que vinha e
colaborava. " (2)
Planejarnenfo

"
as pre-Conferencias foram feitas nas reg1oes
administrativas preexistentes de Betim e com determinados grupos
(mar~o a junho de 98), ... isso foi possibilitando a montagem de um
diagnostico ambiental da cidade, ... a dinomica das pre-Conferencias
foi pensada num formato em que a gente ia chegar Ia, apresentar
tudo o que o municipio fazia e depois come~ava a discussao, ... quando
a gente come~ou a apresentar, percebemos que o povo noo ia dar
conta, ...era muita coisa, ...a primeira foi em Teresopolis (RA), ... foi
nesse formato, ... nos fizemos a apresenta~ao, depois as pessoas iam
desenhar como elas viam onde moravam, ... os pontos positives e
negativos, as crfticas as politicos publicas regionais, ... e depois a
metodologia do novelo, onde as pessoas apontavam o que elas
poderiam contribuir para melhorar a cidade, ... em cada regioo as
pessoas viam a cidade de modo diferente, ,, a partir desses dodos
da comunidade nos fizemos aquele levantamento que levamos para a
Conferencia, ... chegamos a um quadro de problemas em fun~ao do
numero de vezes que eles eram apontados, ... era lixo o mais
apontado pela popula~Clo, ... estava em todas as regioes da cidade, ...
foi lixo, esgoto, desmatamento, qualidade dos servi~os publicos,
patrimonio, ...as metodologias utilizadas nas reunioes, tanto nas preConferencias quanto na propria Conferencias, vieram das
experiencias de OP e do trabalho com a FEAM, ... ate entoo nos
tfnhamos um diagnostico ambiental feito pelo CETEC, em 93 e 94,
mas do ponto de vista tecnico, analisando a cobertura vegetal,
estudos geomorfologicos, pedologicos, e que subsidiou a elabora~ao
do PD da cidade, ... o que nos fizemos foi a elabora~ao de um
diagnostico ambiental participative, onde as pessoas expressavam
sua visoo sobre o meio ambiente, ... para divulgar as pre-conferencias
nos utilizamos cartazes pelo bairro, outdoor, radio, convites as
associa~oes comunitarias, ... tivemos significativas presen~as, ...
numa regiao de sftios, na qual esperavamos uma pequena participa~ao,
apareceram mais de 75 pessoas, ...tirou-se um grupo de referenda
em cada regional, para que ele come~asse a discutir a Agenda 21 e
qual a participa~ao da comunidade, ... o poder publico tem sua parte e
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a comunidade tambem, ... nao se pode esperar so do poder publico, ...
era isso que a gente queria que as pessoas incorporassem, ... os
problemas mais apontados foram os temas de discussao da
Conferencia." (3)
" ... as pessoas reclamavam da coleta do lixo, ... e nao porque
nao houvesse coleta ou por falta de informa~ao, ... nao havia habito
da comunidade em dispor o lixo na hora certa, ... al que nos
come~amos aver que tinha uma parte do poder publico, a qual cabia
implantar 0 sistema de coleta, e uma outra parte que cabia
comunidade, que era usar adequadamente este sistema. " (3)
" ... os grupos de discussao nas pre-Conferencias eram divididos
em fun~ao das 3 primeiras se~oes da Agenda 21, ... o levantamento
dos problemas foram feitos com esse recorte." (3)
" ... na Conferencia a dinomica foi a mesma, nos dividimos as
pessoas em fun~ao das administra~oes regionais onde eram
discutidos os tres temas mais votados na pre-Conferencia regional e
tres temas que afetavam a cidade toda, dentre os seis mais votados
em todas as regionais, ... ate como forma de fazer as pessoas
sentirem-se pertencentes cidade e nao so sua regiao." (3)
" ... nos pensamos que os grupos de referenda das regionais iam
come~ar a se institucionalizar, a discutir a Agenda 21, ... a gente vai
subsidiando e eles vao caminhando sozinhos, ... mas af nos nao
tivemos pernas para fazer esse negocio todo." (3)
" ... algumas regionais se interessaram outras nao, ... as que se
interessaram a gente mandou material, ... elas sempre queriam a
gente sempre presente mas nos nao tfnhamos pessoal tecnico
suficiente, ...e diffcil a comunidade entender isso (a A21L), ... eles
querem saber como faz aquilo, como eles podem ser treinados em
uma metodologia para implementor a A21L, ... a gente caiu na real que
nao ia conseguir subsidiar tudo isso, ... nos ja temos uma rotina muito
pesada na area, ... se a gente pegasse so os regionais, seriam 8
grupos regionais ... como uma unica pessoa e mais tres estagiarios
iam conseguir fazer tudo isso?" (3)
" ...10/12 pessoas do meio ambiente (todos) e 7/8 do
planejamento que estavam envolvidas na elabora~ao e realiza~ao das
pre-Conferencias e da Conferencias" (3)
"... as questoes abordadas nas pre- Conferencias foram
agrupadas em temas, ... desemprego, infra-estrutura, ... algumas
demandas apontadas nas pre-Conferencias ligadas a infra-estrutura,

a
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nos tiramos da Conferencia porque tinham mais aver com OP do que
com uma discussao da A21, ... saude, lixo, e outras assunto: areas
verdes, seguran~a, crescimento populacional, rela~ao governo x
comunidade, educa~ao, recursos hfdricosl hcibitos e costumes,
polui~ao visual, qualidade das obras publicas, drogas, moradia e lazer,
... isso das pre- Conferencias das regioes administrativas, ... para a
Conferencia ainda foi feito um levantamento das a~oes municipais
que iam de encontro a A21." (3)
" ... a gente usou o relatorio final da Conferencia como base
para definir as diretrizes com rela~ao ao meio ambiente, ao
planejamento, ... ele foi passado a todas as secretarias envolvidas, e
elas come~aram a trabalhar em cima desse relatorio, ... no caso do
lixo subsidiou uma campanha de conscientiza~ao das pessoas, ... as
crfticas sobre as qualidades das obras publicas foram repassadas a
secretaria de obras, ... a gente fazia muita coisa que ia de encontro
com a Agenda 21 mas quanto, 30%, 40%? ... entao isso serviu de
material para subsidiar a avalia~ao do trabalho das secretarias." (3)
" ... a A21 nao e uma questao ambiental, ... fala de saudel de
participa~ao, ... entao nao era uma questao nossa, tinha que ser uma
coisa do governo como um todo
al come~amos a trazer essas
discussoes para o governo, ...apresentamos para o secretariado a
questao da A21, o trabalho que nos fizemos (Conferencia), ... foi
apresentado o que a A21 representava para os partidos da Frente
Popular, ... isso aconteceu entre as pre-Conferencias e a Conferencia
e depois da Conferencia, ... como a gente trabalhava com o
planejamento estrategico desde 97 a integra~ao das a~oes entre
secretarias jci estava posto
saneamento, obras, o pessoal mais
executivo jci estava envolvido porque como as obras de impacto
exigem o parecer da secretaria, do CONDEMAI ... isso jci promove
uma aproxima~ao." (3)
I

•••

I
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Confrole e Execuq8o

" ... af surge o ICLEI enos cadastramos nessa rede de cidadesl
... af surgiu a proposta de se fazer um projeto para a implementa~ao
da A21 no municipio, ... mandamos o projeto e nao foi aprovado, mas
fomos convidados a mandar outros ... isso no final de 98 (outubro), ...
era uma verba de US$100mil para implanta~ao de projetos em
cidades dentro da visao da A21
af mandamos outro projeto e
fomos descobrir, dentro das obras do Or~amento Participative, o
1

•••
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c6rrego Goiabinha, Ia em Citrolandia (comunidade de Betim), ... era
uma reivindica~ao da comunidade, ...ja havia sido feito parte da
obra, ... era quase um fundo de vale, ... a comunidade queria uma
avenida, mas a estrutura do c6rrego nao dava, ...entao se fez a
canaliza~ao de parte em sistema de "bolsacreto" e vias com PAVS
(?), para as pessoas estarem circulando, ... o c6rrego Goiabinha
contemplava os prindpios que o ICLEI queria para o projeto:
recupera~ao ambiental de uma area, gera~ao de renda, melhorias
ffsicas a serem realizadas, monitoramento da qualidade da agua e a
questao da seguran~a publica na area." (3)
"... af mandamos esse projeto, ... ele foi aprovado e al a gente
foi construindo-o ao Iongo do tempo, .. .foram feitas discussoes com a
comunidade, ... a comunidade topou participar do projeto, ... fizemos
apresenta~oes, oficinas, ... e af come~amos a estruturar o projeto, ...
que orgaos estariam participando? ... veio PUCC, EMATER, ... vieram
varias secretarias (planejamento, meio ambiente, obras), ... tudo que
pudesse contribuir para a efetiva~ao do projeto, ... al foi feito um
projeto arquitetonico, ... al come~ou a caminhar num processo com a
comunidade, ...o que se iria fazer, ... se come~ou a dividir a
comunidade em grupos participativos, que estariam participando do
projeto em si
foram feitos mutiroes de limpeza na area, foram
feitas melhorias na area, ...tudo relativo ao processo natural, ... ainda
a gente tem grande dificuldade com a questao da mobiliza~ao das
pessoas, ... ainda e um entra e sai, ... e uma comunidade com umas 3
mil pessoas envolvidas diretamente na bacia, ... a regiao ainda e muito
marcada pelo preconceito, porque Ia foi a colonia Santa Isabel, de
hansenianos, ... quebrar esta questao cultural, sobre a qual eles
sempre tiveram tudo por causa de sua condi~ao, nao efacil." (3)
"... entao a gente come~ou a trabalhar com a questao da
Agenda 21 e formas de implementa~ao, ...tem grupos que trabalham
com a questao de seguran~a publica na area, com a questao de obras
civis, com a questao de gera~ao de renda, com o monitoramento da
qualidade da agua, para saber 0 que poderia ser feito para melhorala, e um grupo que trabalha com a questao da educa~ao ambiental, ...
cada um desses grupos tem relatores, .... primeiro a prefeitura
mandou o projeto para o ICLEI, depois a prefeitura passou a ser
parceira, ...af foi contratado um coordenador, indicado pela
comunidade, que cuidava, fazia as reunioes, ... a gente ainda estava
muito inserido na questao da A21 na comunidade, ...os relatores dos
I

•••
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grupos eram da prefeitura, ... a gente come~ou a introduzir o pessoal
da comunidade para serem os relatores, ... porque, quando acaba o
financiamento, a comunidade precisaria estar continuando o
processo, ... o dinheiro do projeto vem para uma conta da
comunidade, ... e ela que assina os recibos, ... precisa estar prestando
contas, ...os recursos sao administrados pelo proprio grupo,... foi
aberta uma conta em nome do coordenador e do tesoureiro, ... sao
eles que devem prestar contas, ... os relatorios de presta~ao de
contas sao condi~ao para que eles aprovem o repasse da verba, a qual
e dividida em quatro parcelas" (3)
"... ainda tem aqueles problemas relatives a mobiliza~ao das
pessoas, ... conseguimos grandes avan~os com pessoas da comunidade,
... com a escola, que fica as margens do Goiabinha, ... com o mutirao
de limpeza conseguimos mobilizar pais, alunos, ... mas a coisa ainda
parece muito cultural, ... o poder publico que vem e faz ainda e muito
forte, ... 0 negocio da parceria ainda e diflcil, .. " (3)
"... e US$100mil do projeto mas tem muita contrapartida da
prefeitura, ... por exemplo, quando come~amos a discutir a questao
da seguran~a, os moradores exigiram a ilumina~ao da area para se
com~ar a discutir, ... com isso, um trecho ja foi iluminado, ... e quem
entrou com essa contrapartida foi a CEMIG e o municipio, ... o
municipio pagou quase US$52mil, ...a arboriza~ao de parte da area
veio por conta do municipio, ...toda a equipe tecnica, da
coordenadoria, do planejamento, da secretaria de obras, os
administradores regionais, ... tudo isso e contrapartida do projeto."
(3)
"... af que surgiu o ICLEI, que nos nos filiamos ao ICLEI, ... eles
ja tinham feito contato com a gente atraves da Patricia Kranz, ...
eles participaram da Conferencia e de algumas pre- Conferencias,
...af que surgiu esse projeto de implementa~ao de iniciativas locais de
A21, ... a gente tinha que definir o que tinha que fazer, para onde ir,
contemplando todas as exigencias que a institui~ao colocava ao
projeto." (3)
"... Citrolandia foi escolhida porque trazia os 5 princlpios
exigidos pelo ICLEI no projeto: recupera~ao ambiental de uma area,
gera~ao de renda, a questao da seguran~a, ... ja tinha um inlcio de
obra realizado, ... veio do OP, ... nos precisavamos adequar o formato
a uma discussao de A21." (3)
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"
eles (ICLEI) trazem algumas discussoes, relatorios,
seminarios, avalia!;Oe5 que eles fazem e que e um pouco diferente da
nossa realidade, ...isso dificulta a integra!;Cio das a!;oes com a
comunidade, ... e uma rotina pesada, ... tem que mandar relatorios
trimestrais, ... o pessoal reclama pois tem que ficar por conta de
fazer relatorios para prestar contas, ... tem um prazo muito fechado,
muito corrido ... se conseguiu grande avan!;OS, mesmo que nem todos
que o ICLEI tinha expectativa, ... o corrego ainda esta poluido, ...
entretanto, o Saneamento jei introduziu no seu planejamento uma
ETE para lei,· ... pelo fa to do aterro saniteirio estar na regioo de
Citrolondia e ter esse projeto de A21 do Goiabinha, o projeto piloto
de coleta seletiva come!;ou lei, ... jei tem uma discussao com a
comunidade, ... jei tem outros trabalhos acontecendo que noo estavam
previstos." (3)
"... o projeto foi divido em trechos do corrego, ... nos
come!;amos o diagnostico participative pelo trecho que estava mais
urbanizado pois achamos mais feicil, ...e hoje nos questionam porque
nos noo com~amos lei de cima (mais proximo a nascente), ... o projeto
esta o tempo todo sendo reavaliado, reconstruido, ... tem um pessoal
que estava mas na medida que recebem noo participom mais porque
noo interfere muito neles, ... ai tem dificuldade de traze-los de
volta." (3)
"... a coisa come!;OU com a constitui!;CiO de um grupo de
parceiros, ... quando a gente tinha possibilidade deter 0 projeto, nos
ja levavamos para a comunidade, ... nos fizemos reunioes periodicas
ate institucionalizar um grupo, ... ai foram divididos, ... tinha um
pessoal que ficava com gera!;CiO de renda, outro com educa!;CiO
ambiental, com seguran!;a, com obras, ... contemplando os 5 eixos que
deveria ter o projeto, ... no come!;O, dentro destes 5 grupos, tinha
sempre uma pessoa da prefeitura na frente, puxando as discussoes,
... depois a gente com~ou a avaliar que tinha que tentar achar uma
forma de repassar isso para a comunidade, ... a comunidade assumir,
... ja tinha um coordenador geral do projeto." (3)
"... o grupo inicial tinha umas 50 pessoas, ... uma propor!;Cio muito
maior da comunidade do que da prefeitura, ... estava muito mais
envolvido o meio ambiente no grupo e a SEPLAN, obras, saneamento
como parceiros, ... a administra!;CiO regional participou o tempo todo,
jei estava inserida na comunidade, ... sempre tinha um esvaziamento,
... levava-se um projeto, votava-se o projeto e quando se estava
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implementando, um outro grupo que nao havia participado das
decisoes, dizia que nao gostava do projeto, ... nao conseguimos achar
um formato para ter a comunidade o tempo todo envolvida." (3)
"... teve um diagnostico socio-economico participativo feito pela
Rede Mineira de Intercombio de Tecnologias Alternatives ligado a
agriculture urbana orgonica, ... esse diagnostico apontava as
dificuldades que a gente tinha, ...eles esperam muito do poder
publico, ... quando com~amos a investir Ia, as casas que nunca
tiveram frente para o corrego come~aram a ter, ... porque tinha
ilumina~ao, bancos, PAY-S ... e depois eles queriam uma avenida, ...
mas isso nunca foi pensado no projeto, ... era um projeto de fundo de
vale, com equipamentos de lazer, local de convivencia, prote~ao das
nascentes, ... teve um perfodo de esvaziamento em que nos batemos
nas casas das pessoas para saber porque, ... as vezes tinham perdido
o emprego, estavam passando necessidade, ...tentavamos ajudar para
que elas continuassem inseridas no processo, ... as reunioes eram a
noite, nos sabados, domingos, ... tinha um pessoal dos trechos de
cima que nao participavam e quando viram 0 projeto iniciar quiseram
participar mas o projeto ja nao contemplava aqueles trechos, ... os
recursos eram pequenos, ... US$100mil para recuperar 2 a 3 km de
corrego, ... levamos modelos de banco, ..." (3)
"... a forma de aplica~ao de recursos a comunidade e quem
decidiu, ... um escritorio de arquitetura doou o projeto arquitetonico
inicial, ... tinha PAYS, ilumina~ao publica, revegeta~ao da area, ...
pequenos teatros de arena, lazer, pra~inhas, ... passarelas, ... dividido
em trechos, ... as casas sao quase todas na beirada do corrego,
sobrando pouco espa~o para interven~oes, ... 0 projeto e 0 tempo
todo discutido pela comunidade, ... se leva esse projeto , vamos
aprovar? ... af se com~ou a fazer o modelo dos bancos, aprova? ...
aprovou, e af quando aprovou o povo nao gostou, ...achou que ficou
torto, porque foi a propria comunidade que fez do grupo de obra, ...
mas ficou faltando encosto, ... mas na hora em que se esta decidindo
ninguem falou, ... o banco e esse mesmo? Tem que modificar? , ... com
as passarelas foi a mesma coisa, ... entao sempre teve esses
percau~os, porque quem participou daquela (reuniao) nao participou
da outra, ... " (3)
"... o grupo come~ou a discutir a seguran~a, ... como e que se
melhorava a seguran~a? ... o grupo nao andava, ... porque eles
bateram o pe que sem ilumina~ao nao dava para discutir seguran~a,
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para intervir ...af se colocou iluminacCio em um dos trechos, ... af se
mudou a metodologia para a CEI (centro de integracCio de acoes),
utilizada aqui no municipio, na qual se tem representantes de
quarteirCio que fazem essa ponte entre poder publico e comunidade,
... nos envolvemos a CEI porque ela comecou a discutir a questCio da
seguranca publica na cidade, ... entCio eles levaram policiais, pessoal
para discutir que acoes se poderia ter." (3)
• ... a (o grupo de) educacCio ambiental comecou a discutir com a
comunidade, ... fazer mutirCio de limpeza, ...depois se comecou a
trazer para as escolas, para ver se conseguia envolver mais a
comunidade atraves das escolas, ... mas nCio deu certo, ... conseguimos
um grande envolvimento da escola mas nCio como a gente esperava da
comunidade, ..." (3)
• ... o projeto principal era o urbanfstico, ... entCio o grupo de
obras discutia o que poderia ser feito, faziam todos os
levantamentos e levavam para o grupCio para discussCio, ... uma vez
por mes tinha reuniCio do grupo, onde se tiravam as decisoes sobre o
que cada grupo havia levantado em termos de investimentos, ... vamos
investir nisso ou nCio? ... por exemplo, o grupo de educacCio ambiental
havia previsto desenvolver algumas atividades que custavam tanto, ...
e levavam para o grupCio decidir se os investimentos seriam aqueles
ou nCio, ... " (3)
• .... a gente queria a coisa da parceria, ... quem poderia entrar
com o que?, ... entCio se a SEPLAN viabilizou a iluminacCio publica,
foram 52mil a menos que se tirou do projeto, ... uma contrapartida,
ea coisa da construcCio das parcerias, que o ICLEI queria." (3)
.. ••• 0 grupo de obras
permanente porque acompanha cada
trecho, ... a comunidade muda o que quer de um trecho do projeto
depois de ver o resultado do trecho anterior, ... o pessoal do
escritorio de arquitetura participa das reunioes do grupCio, ... quando
se decide que obras vai se fazer em um trecho, se faz o desenho, o
orcamento eleva para o grupCio verse aprova ou nCio, ... o pessoal da
educacCio ambiental
a mesma coisa, ... mutirCio de limpeza,
arborizacCio da area, replantio, ... leva para o grupCio verse aprova ou
nCio,... monitoramento da cigua, ...nos ganhamos os kits da FEAM e do
IGAM, para que se possa ter a comunidade envolvida no
monitoramento, ...se o grupCio decidir que nCio tem monitoramento,
nos precisamos convencer porque condicCio do ICLEI que se tenha
monitoramento para se acompanhar a recuperacCio do rio, ... entCio as

e

e

e

e

179

vezes se precisa estar convencendo a comunidade, ... trazer toda a
discussao do ICLEI de novo e lembra-los que nao podemos deixar de
atender certas exigencies do projeto, ... " (3)
"...a gera!;ao de renda tern andado muito pouco, ... um grupo de
costura come!;ou a fazer umas camisetas do Goiabinha, ... nao
descobrimos qual seria o melhor formato e a melhor coisa, ...Ia tinha
uma fabrica de blocos que eles queriam reativar mas grande parte
dos recursos tinham que ser revertidos nela, ... porque tem que andar
e estamos buscando parceiras, ... atualmente estamos em parceria
com a ASMAG - Associa!;ao dos Catadores de Papel de Belo
Horizonte - por que eles trabalharam no projeto de coleta seletiva
de BH, ... para fazer um formato de gera!;ao de renda aqui, eles vao
dar um curso sobre a cata!;ao, separa!;ao, para onde mandar, ... esta
se tentando ver como viabilizar a gera!;ao de renda dentro do
projeto." (3)
• ... quem faz o monitoramento e um grupo de estudantes e uma
biologa daqui, ... eles fazem o monitoramento, percorrem as
nascentes vendo o que pode ser feito para recupera-las, ... " (3)
"... o proprio ICLEI acompanha o projeto, atraves da Patricia
Kranz, ... sempre temos oficinas periodicas com o ICLEI e o grupo de
parceiros, ... nos mandamos os relatorios sobre o andamento das
atividades, presta!;ao de contas, ... eles vem verse tern alguma coisa
emperrando o projeto, .. .fizemos umas tres oficinas, ... no inicio, ate
se institucionalizar a coisa, eles vieram outras tres vezes, ..." (3)
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.••••• •Anexo E ..................... Agenda 21 Local Braganqa Paulista
novos documentos consultados:
SMA/CPA/DPAA. "Entre Serras e Aguas" - Plano de
Desenvolvimento Sustentavel para a area de influencia da
duplica~Cio da rodovia Fernlio Dias. Fevereiro,1998. 40p.
SMA/CPA/DPAA. "Entre Serras e Aguas" - Sintese do
Seminario Desenvolvimento Sustentavel e Gera~Cio de Emprego
e Renda (01-03. set.1998, Nazare Paulista). Caderno de
Subsidios no.3. Dezembro.1998. 47p.
SMA/CPA/DPAA. "Entre Serras e Aguas" - Relat6rio de
Qualidade Ambiental (realizado pela CETESB). Caderno de
Subsidios no.4. Dezembro.l998. 128p.
SEBRAE/SP. Diagn6stico s6cio-economico, tendencias e
potencialidades de munidpios situados no entorno paulista da
rodovia Fernlio Dias. (realizado pela FUNDUNESP). Sumario
Preliminar. Junho.1999. 34p.
PMBP. Relat6rio de 2 Reunioes de Agenda 21 Local de
Bragan~a Paulista, mediadas pela CEPAM. Documento Interno,
s/d. 16p.
CEPAM. Pianos de A~Cio: Agenda 21 Local. Documento Interno,
s/d. 27p.
entrevistas realizadas
(1)

Jose Paulo Ganzeli [P]
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arquiteto, diretor do Departamento de Planejamento
Ambiental Aplicado da SMA/SP, secretcirio-executivo do
Forum Regional de Desenvolvimento Sustentcivel (dos 11
munidpios que integram o Programa "Entre Serras e Aguas") e
coordenador do Programa "Entre Serras e Aguas".
Elizabeth de Lurdes Avelino [B]
soci61oga, tecnica da SMA no Programa
Fauzi Jooo Domingos [F]
arquiteto, tecnico da SMA no Programa.
Maria Elisa Sampaio [E]
psic61oga, tecnica da SMA no Programa.
(2)

Elisabete Darcy Ferreira
fi16sofa, tecnica da Funda~ao Faria Lima - Centro de Estudos e
Pesquisas em Administra~ao Municipal (CEPAM), foi
coordenadora do projeto de A21L para os munidpios que
integram o "Entre Serras e Aguas".
Paulo Serpa [P]
antrop61ogo, tecnico da CEPAM no projeto
(3)

Beatriz Helena de Andrade Maia
arquiteta, chefe da Divisoo Fisico-Territorial da Secretaria
de Planejamento de Bragan~a Paulista e coordenadora do
processo Agenda 21 Local.
Cecilia Martins Molina Guimaroes
arquiteta, tecnica da Secretaria de Planejamento e representa
a Associa~ao dos Engenheiros no processo de Agenda 21 Local.
(4)

Dona Heloisa, Angelo e Anaie
Integrantes, com fun!;oes diretivas, da ONG Bragan!;a +
(Angelo tambem trabalha na prefeitura e a Anaie foi
professora), os quais participam do processo de Agenda 21
Local de Bragan~a Paulista.
descri~Cio

estruturada das entrevistas

18!Z

Antecedentes

" ...quando da aprova!;aO do EIA/RIMA (da obra de duplica!;OO
da rodovia), o CONSEMA estabeleceu que a SMA deveria fazer
articula!;Oe5 com os munidpios, para que eles se adequassem ao
desenvolvimento que adviria com a duplica!;OO da Fernao Dias,
principalmente na questao de uso do solo, ... tinha uma delibera!;ao do
CONSEMA, ... nos estamos trabalhando nisso porque foi feito um
convenio, o DER pos dinheiro, ... para fazer isso tudo." P (1)
" ... a grande preocupa!;ao/objetivo da SMA era dar alguma
condi~ao a esses munidpios para que eles suportassem o impacto que
a duplica!;OO da rodovia ia promover, ... entao nos procuraram, ... e
como o CEPAM e um orgao que trabalha a 30 anos com munidpios, ...
eles nos procuraram para que nos pudessemos capacitor, organizar,
dar melhores condi!;oes para que esses municipios enfrentassem esse
desafio, ... a demanda inicial era para que a gente pensasse, junto os
prefeituras, como promover uma melhoria administrativa, ... entao
tinha a coisa de pensar a administra!;ao das prefeituras desses 11
munidpios e tinha a demanda da gente estar analisando os
instrumentos legais disponiveis para isso, ... ai, nos pensamos,
pensamos e pensamos, ... e nao estava previsto inicialmente as A21, ...
entao, o que adianta voce promover uma reforma administrativa,
fazer toda uma analise, ... e nisso nos jci haviamos pedido aos
munidpios que remetessem ao CEPAM todos os instrumentos que
eles jci dispunham (codigo de postura, mapas da cidade, ...) para que
nos pudessemos pensar um pouco, ... mas do que adianta isso se a
comunidade estiver desarticulada, ... entao a gente pensou em iniciar
pelas Agendas, pelo envolvimento da comunidade e, a partir dai,
trabalhar os outros niveis de demanda." (2)
" ... no contrato de trabalho, ... (lendo o contrato), ... capacitor
os gestores e agentes de todos os munidpios que aderirem ao
projeto para, frente aos desafios e as oportunidades suscitadas pela
obra de duplica!;ao da rodovia Fernao Dias:
(a)
identificar os conflitos, riscos e impactos ambientais que se
manifestem no ambito municipal, bem como o dever do poder
publico e da comunidade de equacionci-los tecnico, legal e
institucionalmente;
avaliar a adequa!;ao de sua legisla!;OO e de seu aparato
(b)
administrativo;
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(c)

obter e tratar as informa!;oes necesscirias aos processos de
tomada de decisao sobre os assuntos territoriais e ambientais
de responsabilidade do municipio, assim como promover a sua
difusao aos interessados e popula!;iio em geral;
(d)
implantar e/ou implementor as atividades do Conselho
Municipal de Meio Ambiente e do setor ambiental da
administra!;iio publica municipal, constituindo assim o Sistema
Municipal de Meio Ambiente;
(e)
elaborar a A21L com a participa!;Cio, na identifica!;CiO dos
desafios e no estabelecimento de prioridades e metas, dos
atores sociais, tecnicos e politicos;
... eram esses os compromissos que nos tinhamos, ... evidentemente
que o desafio era imenso." (2)
" ... em fun!;iio da duplica!;OO da FernCio Dias, ...quando foi feito o
contrato de duplica!;Cio, uma das clausulas do financiamento do
BNDES era de que 1% do custo deveria ser revertido em projetos
ambientais na regiao, ...a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, por
meio da Coordenadoria de Planejamento Ambiental, em vez de
distribuirem esta verba entre os municipios, acharam melhor criar
um Forum de Desenvolvimento Regional, ... com~ou com um contato
com os municipios do entorno da Fernao Dias apresentando a ideia do
desenvolvimento sustentcivel." (3)
" ... a primeira reuniCio foi em dezembro de 97, ... convocaram os
municipios e anunciaram um projeto da Secretaria para que nos nos
preparcissemos para a impacto da duplica!;Cio da rodovia, ... .
convocaram as prefeituras, ONG's , entidades, associa!;oes, ...a
propria prefeitura os ajudou na identifica!;Cio destas entidades, ... a
reuniao foi em Mairipora e encheu de gente, mostrando o
interesse/curiosidade da regiao, ... nesta reuniao eles com~aram a
explicar a ideia do projeto, o porque do nome, o porque da
necessidade de participa!;Cio, quais os objetivos." (3)
" ... depois, a primeira reuniao municipal aconteceu aqui em
Bragan!;a, ... formalizaram o projeto atraves de um ato com a
prefeitura, doaram um computador (a cada municipio), dodos,
diagnosticos, ...fizeram reunioes em outros munidpios" (3)
" ... os objetivos do projeto eram a promo!;Cio da integra!;Cio
preserVO!;OO ambiental, ...
regional, ... a SensibiliZO!;OO da regiao
estimular a reflexao dos municipios para suas voca!;oes de
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desenvolvimento, ... a adequa!;ao das leis de uso e ocupa!;Cio do solo
municipais aos interesses e necessidades regionais (entornos de
represas, de matas, da rodovia, ...), ... 0 resultado e que tem
promovido a aproxima!;Cio, a troca de ideias e a articula!;Cio entre os
munidpios da regiao." (3)
"... as preocupa!;oes eram estas mas eles mesmos nao sabiam
exatamente o que fazer, ... foi um processo de conhecimento de
ambas as partes para que nao se reproduzisse livremente aqui os
efeitos gerados nos munidpios do Vale do Paraiba com a duplica!;Cio
da Dutra." (3)
" ... aqui em Bragan~a a nossa sede ficou, provisoriamente, na
Guarda Municipal e nos tivemos varios pessoas envolvidas, ... como
primeiro grupo de trabalho nos tivemos a Bia da Prefeitura, a Cecilia
da Associa!;CiO dos Engenheiros, nos da ONG ... isso em 97" (4)
Articulaqiio Polflica

" ... para localizar a questao das A21L, ... a necessidade saiu de
um planejamento regional, ..." P (1)
.. ... quando nos percebemos que tlnhamos uma oportunidade
muito grande de fazer um projeto, montar um plano de
desenvolvimento sustentavel, ... e que a gente foi Ia para a regiao
com essa discussao, ... a regiao absorveu rapidamente esta proposta,
... foi isso que nos deu gas para que toccissemos o projeto, ... e nesse
processo em que estavamos discutindo em nivel regional a questao da
Agenda 21, nos sentimos a necessidade de internalizar nos munidpios
essa discussao, ... dal que come!;amos um processo para discussao das
A21L, ...e esse o contexto do porque das A21L, ... achamos
importante internalizar em cada um dos 11 munidpios a discussCio que
estava acontecendo em nfvel regional, ... al nos contratamos o CEPAM
que foi quem desenvolveu as metodologias, contratou o pessoal para
fazer a media!;Cio, organizava as reunioes nos munidpios, ... a
necessidade da A21L nCio partiu, ... pode ate ser que alguns grupos
municipais tivessem a inten!;Cio, tanto que houve uma adesCio muito
grande, mas foi uma considera~Cio da propria SMA de estar
desenvolvendo as A21L." P (1)
" ... as A21L, ... primeiro foram foi feita aquela oficina para
preparar agentes para estarem discutindo as A21L nos munidpios, ..."
p (1)
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"
mas a questilo continua,
como eu fa!;O isso
representativo?,
isso nao nasce endogenamente, nasce
exogenamente, ... como eu vou garantir a representa!;OO dos vcirios
segmentos?, ... resolvi fazer um curso, um curso que formasse
ancoras nos vcirios municipios, multiplicadores, ... que era a for!;a com
que eu poderia contar posteriormente no interior dos vcirios
municipios, ... fazer um curso de A21, ... falei com o Marco, ... tres
dias internados num hotel em Atibaia, ... submeti isso para o Paulo
Gazelli (coordenador do programa SMA), o qual tambem estava
preocupado em como isso se doria, ... fomos para Joanopolis, a
primeira reuniilo com todos os municipios, foi dia 15 de junho, e
apresentamos o curso sobre a Agenda 21, ... eu falei o que seria o
curso e solicitei aos municipios a indica!;ilo de participantes para o
curso, ... o CEPAM faria uma visita a coda um dos municipios para
fechar a lista de participantes, ... " (2)
• ... eu pedi de tres a cinco participantes, ... quem seriam esses
participantes? ... que o municipio determinasse mas nos sugerlamos
que fosse alguem com capacidade de interven!;ilo politico, portanto
um assessor politico direto, de confian!;a do prefeito, ... que fosse
um tecnico de carreira da prefeitura, para que isso nilo fosse
imediatamente abandonado, ... e al que o municipio ficasse a vontade
para convidar as suas principais lideran!;aS ou quem ele achasse
conveniente, ... a gente so pedia pelo menos um tecnico de carreira e
um assessor do atual prefeito." (2)
• .... [ nessas visitas, acompanha a Bete, a SMA eo pessoal da
empresa que fez o estudo de impacto ambiental. (~ o EIA/RIMA
nilo foi atualizado. Por exemplo, houve paraliSa!;ilO das obras,
gerando impactos nilo considerados no estudo inicial ~) P], ... de 22 a
26 de junho nos fizemos reunioes nos municipios, ... para fechar a
lista de participantes do curso, nos pedlamos que fossem o prefeito,
o presidente da camara, vereadores, ONG's locais e associa!;oes da
sociedade civil, ... ate para garantir que, com a nossa ida lei, isso
servisse de pretexto para que os vcirios segmentos, pelo menos,
ficassem sabendo da historia, ... para que nilo ficasse uma
prerrogativa pessoal do prefeito, ... [na regiilo existia um movimento
de ONG's - SOS Cantareira - que jci havia mobilizado ONG's da
regiilo, em alguns municipios, ... Bragan!;a, Joanopolis, ... a Bete
refor!;OU muito para que nilo fosse um trabalho so da prefeitura, ....
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para trazer essas ONG's para participar do processo, ... garantir uma
representacao maior da sociedade civil no processo. (~ foi esse
movimento que pressionou, durante o processo de EIA/RIMA, a
inclusao do "programa" que a SMA executa hoje ~) P]." (2)
" ... a gente tem um prospecto do curso, ... .foi bastante criativo,
... nos definimos quais seriam as atribuicoes dos participantes, do
CEPAM e da prefeitura, .... (no prospecto) tinha a apresentacao e
atrcis tinha as obrigacoes/ compromissos de quem estava envolvido ...
mas al tinha um problema serio: todas essas pessoas que iriam
participar do curso nao sabiam nada sobre A21, sustentabilidade.
Como suprir isso?, ... al montamos uma dinomica de fazer uma
atividade previa ao curso, ... decidimos que o curso seria em agosto e
passarlamos todo o mes de julho mandando, semanalmente, uma
material de leitura para os participantes, ... tivemos uns 200 textos
na mao para selecionar, ... nao podia mandar muito coisa, ... nos
mandcivamos no maximo tres textos por semana, ... eles leram isso e a
ideia era retomar isso no curso, no primeiro dia, para discutir um
pouco o porque daquelas leituras e sonar duvidas, ... entao, em junho,
nos selecionamos esse material preparatorio ao curso, fechamos a
proposta do curso e elaboramos o folder para divulgci-lo na regiao, ...
em julho, alem do envio de convites aos participantes do curso, nos
estcivamos aqui discutindo internamente com os mediadores, que
seriam o Marco Arroio e a equipe dele, como nos irlamos trabalhar
durante o curso, ... nas 3 ultimas semanas de julho enviamos os
textos aos participantes junto com uma slntese para que eles
fizessem uma leitura dirigida, ... eram uns 40 participantes, ...
Atibaia mandou 7 pessoas, outros mandaram 5, ... outros mandaram
so 1, ... eram os munidpios novos, como o caso de Vargem, eles nao
tem uma estrutura interna ainda, ... ligamos para todos participantes,
mandamos carta, ... tudo para estabelecer um vinculo." (2)
" ... em agosto fizemos o curso no Hotel Estoncia Atibainha e
pedimos que eles ficassem lei internados, ... aqui no CEPAM a gente
entende que 0 treinamento e tao mais produtivo quanto mais voce
isola ele da realidade, ... [nesse caso era importante porque, como
envolvia tecnicos da prefeitura, se voce faz no local eles sao
interrompidos constantemente. P], ... no primeiro dia nos comecamos
com uma dinomica "Como voce quer ver o seu municipio no ano de
2010?", ... entao os grupos, por municipio, construlram uma cirvore
das aspiracoes, ... depois eu retomei as leituras e contamos o que
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pretendfamos com o trabalho, quais eram os objetivos, ... foi muito
estimulante, todos participaram os tres dias, ... af o Marco Arroio
introduziu a dinomica, trabalhando de forma participativa com essas
pessoas, analisando um municipio hipotetico, ... foi construfdo um
texto descrevendo o municipio e eles iam pensar em cima desse
municipio, ... a ideia era promover o distanciamento, ... se voce
sugerisse trabalhar em cima dos pr6prios munidpios, a resposta
poderia ja estar tao condicionada que nCio ia auxilia-los a ficar mais
isentos de forma a reparar na metodologia, ... o objetivo nCio era a
analise do conteudo mas os passos metodol6gicos e para isso precisa
de um certo distanciamento, ... e a ultima atividade do curso era um
cronograma de reunioes para iniciar um processo de elabora~Cio da
Agenda, ... a gente obteve de alguns munidpios, ao final do curso, e
em outros a gente nCio conseguiu porque precisavam consultor outras
pessoas, ... muitos se atemorizaram, ..." (2)
" ... a dinomica do Marco ia desde uma analise do municipio em
rela~Cio
suas possibilidades e dificuldades ate a constitui~Cio de
um plano de a~Cio, ... [as tecnicas foram uma coisa hfbrida entre MAP
e ZOPP, ... depois nos usamos, ipsis /iteris, no Comunidade Solidaria.
P]. ... esse curso formou os Agentes Locais Promotores da Agenda 21,
eles receberam um certificado." (2)
" ... eu comecei a participar, junto com a Bete, nas reunioes de
A21, ... era para eu entrar no come~o mas fizemos uma proposta e
nao aceitaram, ... porque na hora de escolher esses promotores,
esses agentes, a minha ideia era fazer um trabalho de campo e
identificar, nos munidpios, as lideran~as verdadeiras, nao essas
indicadas, .... se acertou em alguns munidpios mas se abafou muita
gente, ... muitas dessas pessoas, que nao foram chamadas,
participaram e foram muito mais importantes, ... a minha proposta
era essa mas gastava muito dinheiro. (~ 505 Cantareira - Beto
Tricoli, Atibaia, PV; Acorda Maripa, ONG MairiporCi- bateu muito de
frente como pessoal da SMA. NCio era para organizar, era para dar
um tom democratico. ~) P (2)
" ... sob a perspectiva da analise da articula~ao, mobiliza~Cio das
pessoas, (a regiao) tem os mesmos traumas, as mesmas dificuldades,
... falta de pratica de cidadania, ... e aqui e muito mais visfvel 0 papel
dos coroneis, ... se voce pega uma comunidade isolada, voce tem mais
condi~ao de trabalhar com os aliados, ... e isso que esta definido
iSSO que eu falo, OS agentes
nestaS pequenas cidades, ...
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promotores foram muito legais mas essa maneira de organizer, de
trazer esse pessoal teve muita manipula{;Cio dos prefeitos, ..." P (2)
"... nos fizemos toda uma articula{;Cio com os municipios por
telefone, ... e quando o prefeito via o papel desse grupo crescendo, ...
noo e importante, ... porque esse grupo passa a ser nos municipios o
bra{;o direito, se o prefeito quiser, mas e uma oposi{;Cio muito bem
articulada, ... e noo partidaria, 0 que
0 mais interessante mas
tambem assusta mais, ... sao varias pessoas se organizando, ... um
outro tipo de movimento, ... quando foi possfvel, ... quando noo foi
possfvel, como em Vargem, Pinhalzinho, era o chefe de gabinete que
era Agenda, era tudo, ... nao faltou espa{;o mas eram municipios sem
estrutura alguma, ... noo sei porque separaram isso?, ... " P (2)

e

e

" ... a Agenda 21 apareceu em fun{;Cio do Forum, ... como ja se
estava falando em desenvolvimento sustentavel, foi incorporada a
ideia de Agenda 21, ... o Forum em escala regional e a Agenda em
escala municipal, ...as pessoas que acabavam participando da Agenda
ja estavam envolvidas com o Forum." (3)
" ...enquanto caminhavam as reunioes do Forum, a SMA solicitou
prefeitura que indicasse 7/8 pessoas (2 vereadores, 2 da
prefeitura, e o resto para entidades) para fazer um curso de 3 dias
em Nazare Paulista, em outubro de 1998, ... um curso de como
implanter a Agenda 21, ... af entra o pessoal do CEPAM com a
metodologia, ... aqui de Bragan{;a foi eu (Beatriz da prefeitura), a
Dona Heloisa (Bragan{;a +), uma pessoa da area ambiental da AMP
(industria), Wolf (industrial e comerciante) e o Edvaldo (economista
que ajudou no diagnostico da UNESP), ... " (3)

a

" ... como come{;OU a Agenda 21 no municipio? ... foi em
decorrencia de um projeto do Forum de Desenvolvimento
Sustentavel, que ia ser criado, que e uma iniciativa do projeto "Entre
Serras e Aguas" ... entoo neste projeto "Entre Serras e Aguas" foi
criado este Forum, e dentro do Forum se tinha a inten{;Cio de criar a
Agenda 21, ...onde foram certas pessoas escolhidas, foram levadas
para outra cidade, fizeram um curso e, desse curso, cada municipio
iria desenvolver sua Agenda 21." (4)
" ... foi uma exigencia do Forum que se institufsse as Agendas
21, ... para que cada municipio trabalhasse o seu mundo como Agenda
21 local e depois ligado ao Forum que
regional, ...
muito

e
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interessante, porque nos tinhamos muitas ideias mas niio sabiamos
como coordena-las, faze-las funcionar, ... e eles com esses workshops
foram nos orientando." (4)
lnsfifucionalzaqio

"... voltando ao CEP AM que coordenou a discussiio do Agenda
21 no regiiio, ... eles colocavam que o fundamental era as prefeituras
estarem envolvidas no processo, ... a A21L niio estava nas miios da
sociedade civil lOO'Yo, ... partindo ja para uma avalia~iio das
dificuldades, a A21L tem prop6sitos imensos de transforma~iio da
sociedade e tambem tem dificuldades, ... observei, acompanhando os
trabalhos do CEPAM, que a prefeitura deveria estar engajada nos
pianos de a~iio do A21, ... nffo ficou claro se institucionalizava isso,
colocava num cart6rio, criava um escrit6rio da A21, com mesa, fax,
..." F (1)

"... cada grupo municipal que participou do curso montou Grupos
Provis6rios Sustentaveis, ... no de Bragan~a ficou apenas eu e a Dona
Heloisa no coordena~Cio, .. ." (3)
"... esses grupos de trabalho, nos eramos uns 5 ou 6, eram
incumbidos de procurar os atores, para que eles fizessem parte da
Agenda 21, ..." (4)
"... umas das questoes que estiio sendo levantadas e a
institucionaliza~Cio das Agendas, que ate entCio nffo existe, ... pois e
uma forma de resguardar o que ja foi feito, ... o ano que vem tem
elei~iio e de repente pode dispersar a sociedade, ... desta forma ja
tem algo constituido, um decreto." (4)
Planejamento

"... depois foram feitas 3 reun.oes de dia inteiro em cada
municipio, ... e sempre prevendo que entre uma reuniffo e outra, os
municipios iam se reunir, estar discutindo, ... eram reunioes marco, ...
tinha uma programa~Cio que coda Agenda estabelecia e entre uma
reuniffo e outra havia atividades entre eles, ... e essas reunioes que o
CEPAM assistia era para cumprir determinadas partes do processo,
... ate chegar na ultima que foi para elaborar um plano de a~iio para
coda municipio, ... e agora o CEPAM esta entregando estes relat6rios
dos pianos de a~iio, ..." P (1)
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"... eu acompanhei algumas reunioes da A21L, coordenadas pelo
CEP AM e fazendo essa media~Cio, ... a avalia!;Cio que a gente faz agora
e que houve muito participa~Cio, muito empenho dos moradores do
municipio, muita motiva~Cio para discutir os problemas da cidade, ...
eu nilo sei sea metodologia tambem utilizada ajudou muito, ... uma
tecnica ZOPP, ... ela vai "pari passo" dando condi~oes as pessoas
terem um desenvolvimento metodol6gico, ... organizando aquela
salada de problemas que aparece na primeira etapa, ...ate chegar nos
encaminhamentos das a!;Oes, quem vai cuidar do que, ... entilo foi uma
metodologia acertada, sem muita sofistica!;Cio de tecnica, uma coisa
pe no chilo dentro da condi~Cio dos munidpios." F (1)
"... passaram mais de 300 pessoas dos munidpios por este
processo (regiilo tem 300 mil habitantes), ... que foram nas reunioes,
ajudaram a elaborar a proposta, ... entidades de empresarios, de
servi!;OS, ONG's ambientalistas, vereadores." P (1)
"... a CETESB para dar resposta direta para problemas
apontados em boa parte das A21L, ela contratou um plano de
reslduos solidos para esses 11 munidpios, ... isso tudo com recursos
internos do Estado, ... como uma parceria, uma adesilo a proposta, ...
desse plano salram projetos emergenciais que nos vamos executar
agora, de aterros sanitarios, ..." P (1)
"... se o cidadilo comum esta disposto a participar, a construir
sua A21L, ... da-se impressilo que ele tem essa vontade, ... porque
algumas reunioes ocorreram de domingo, de sabado,... e nilo porque o
prefeito mandou, ou foi lobby de ONG, ...tinha cidades que era
representative, ... eles tinham curiosidade de conhecer, ... porque
esta metodologia tira seu desejo, mostra a realidade e depois diz
cumpra, ... isso que e complicado, ... a pessoa ia para casa com uma
tarefa, de analisar as possibilidades de concretizar seu desejo, ... da
uma maturidade para o cidadao muito grande." B (1)
"... essa questoo de recurso pegou pesado, ... porque nos
estavamos fazendo A21 e como a SMA ia trabalhar junto das A21
nessa questilo de recursos? ... a nossa saida, que nilo deu certo, ... de
cada A21 deveria se tirar uma prioridade e com essas prioridades
nos iamos elaborar um projeto para pedir financiamento para 0
FNMA, ... af nos contratamos uma pessoa para dar curso de como
elaborar projetos, ... fizemos reuniilo com cada um para discutir
como se estabelece prioridade, ... mas infelizmente nilo conseguimos
efetivar." P (1)
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• nos munidpios em que fui, lembro-me da presen~a (nas
reunioes) de muitos professores, ... eu tenho esperan~a que, mesmo
que eles nao tenham acompanhado o processo da A21L diretamente,
eles tenham levado estes principios para as escolas." B (1)
• ... o que acabou acontecendo e que muita gente que participa
do Forum, tambem participa das A21L, ... e essas pessoas acabam
fazendo o caminho, a liga~ao, ... [o maior conflito aconteceu quando
se estava elaborando a Agenda 21, ... estabelecidas as prioridades,
os conflitos deixaram de existir, ... porque come~ou a ficar mais
claro quem da sociedade civil e representante do Forum, ... e que ele
de fato estci representado no Forum, ... em seguida deu o conflito
dos recursos, como eles iriam subsistir? ... que e uma coisa que
B], ... [eles buscam esta questao no
tambem nao estci resolvida.
Forum, no Estado, ... voce veio aqui e incentivou, e agora? E], ... [eles
tem razao porque precisa ter dinheiro para as Agendas andarem, ...
so com ideias e ideais do seculo XXI nao dci, ... precisa rodar um
folhetim,... F], ... na hora de sentar e mandar uma proposta para o
FNMA, nos arrancamos a forceps, ... querem dinheiro para rodar
jornal, ... eu nao repasso dinheiro para a A21, ... sentar para escrever
um projeto para arrumar dinheiro, af ninguem quer, ... querem
dinheiro para comprar computador, ter pcigina na internet, fazer
jornal, ... mas para que?" P (1)
"... af conseguimos fechar, agosto e setembro, esse cronograma
de reunioes para a elabora~ao da Agenda, ... af jci dizfamos: precisa
articular os diversos segmentos, precisa ter um Iugar, precisa
montar uma infra lei para a gente com~ar o processo, ... " (2)
• ... sao as pessoas que nao participam, nem os vereadores
participam, ... (quando foram feitas as reunioes nos municipios para
se elaborar as A21L), muitos vieram, muitos romperam a nfvellocal, ...
sabiam que nao ia dar em nada, ... af que voce come~a a notar como
estci a organiza~ao a nfvel local, ... tem lugares surpreendentes, ... em
Bragan~a Paulista, a prefeitura assumiu, ... quando eu falo prefeitura
e uma pessoa importante dentro da prefeitura que levou em frente,
... nao fechou as portas, mesmo com pressao interna, ... abriu para o
resto da cidade, ..." P (2)
.. ... nos fazfamos pre-reunioes para definir a pauta para as
reunioes municipais de Agenda 21 Local, ... o pessoal do CEPAM ainda
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nos orientou por mais 3 reunioes, ... conseguimos com isso montar o
Relat6rio "Agendas 21 Locais: pianos e a~oes" (eixos e oportunidades,
a~oes propostas de curto e medio prazo, parcerias envolvidas e
responsciveis por acompanhar a implementa~ao), ... na primeira
reuniao havia uns 60 representantes de entidades, ... depois de umas
3 ou 4 reunioes foi diminuindo a participa~ao, com alega~oes de que a
Agenda 21 era um novo nome para Plano Diretor e que a prefeitura,
precisando atualizci-lo e nao tendo dinheiro para contratar
profissionais, queria que os envolvidos trabalhassem de gra~a •
... muitas pessoas participavam pelo oba-oba, por curiosidade, para
mas quando
precisavam
assumir
aparecer na televisao
responsabilidades desistiam, .. .ficaram uns 15 que sempre
batalharam em outras entidades, associa~oes, ... nao hci participa~ao
dos representantes da camara, dos vereadores, ... nos ainda nem
institucionalizamos o processo de Agenda Local, estamos ainda no
come~o. estamos amadurecendo, discutindo um estatuto." (3)
"... as pessoas que participam querem resultados mas nao
querem assumir responsabilidades, ... as pessoas que nao participam
acham que a Agenda 21 e coisa deste governo municipal, ... a Beatriz
participa porque gosta, nao porque e da prefeitura, ... quando
propusemos elei~oes para a coordena~ao, as pessoas acharam melhor
deixar do jeito que estci, ... nossa preocupa~ao e funcionar
independentemente da prefeitura, porque hoje, telefone, xerox, tem
ficado por conta da prefeitura, mas e depois que acabar essa
gestao?, ...existe uma discussao dentro do Forum para que ele nos
ajude financeiramente nas atividades essenciais para a manuten~ao
do processo de Agenda 21 Local nos munidpios." (3)
" ... no com~o foi bem, ... umas tres sessoes, .. reunioes com um
publico de umas 50, 60 pessoas, ... de repente come~aram a nao
participar,... " (4)
" ... aqui da Agenda de Br.agan~a estavam envolvidos (o subgrupo) a Bia da prefeitura, ... a CCimara, mas nao aparece um
vereador nas reunioes, ... a ONG mais atuante foi a nossa, ... depois
foram questionados assim, ...precisamos convidar o poder judicicirio,
o poder legislativo, a faculdade, a universidade (FESB), .... e depois
sentimos que foi esvaziando simplesmente com a alega~ao: "voces se
reunem, falam, falam mas nao fazem nada", ... mas nao e assim." (4)
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"
nos tivemos 40 entidades participando (do A21)
inicialmente (CATI, FESB, UNESP, Sindicato Rural, ...), ... agora sao
bem menos." (4)
• ... a Agenda 21 tem reunioes mensais, ... as camaras tambem,
... o Forum tambem ,, fora os workshops, as palestras do SEBRAE
(recursos hldricos, reslduos solidos, geomorfologia da regiao, ...), as
quais sao abertas ..." (4)
• ... foram 5 reunioes do grupo da Agenda para escolher o tema
lixo (coleta seletiva e reciclagem), ... nesta fase a participa{;ao ainda
era forte." (4)
• ... eu ja estava trabalhando com o tema do lixo no grupo ECO
(antigo grupo do qual participava a Heloisa), ... al veio o projeto
Bragan{;a + , ... nos ja achamos que deverlamos trabalhar neste
sentido, ... al veio a Agenda 21, ... foi uma das coisas que nos falamos
e todos deram prioridade." (4)
" ... entao a Agenda 21, o "Entre Serras e Aguas", CEPAM,
Nucleo de Educa{;ao Ambiental sao os mesmos atores, .:.poderia ser
mais amplo." (4)
Corrlrole e E'xecuQiio

" ... depois disso, alguns munidpios continuaram trabalhando,
outros nao, ... tiveram munidpios que as A21L continuaram se
reunindo independente do CEPAM, ... e cada vez que eles se reunem
encontram dificuldades porque o CEPAM contratou mediadores
treinados para no final gerarem produtos, ... quando elas se reunem
sem mediador, eles tem dificuldade de concluir uma discussao, ...
esse foi um problema, pois se levou as reunioes com um profissional e
depois se tira." P (1)
" ...sobre as atividades desenvolvidas especificamente no
processo de Agenda de Bragan{;a, ... nos decidimos priorizar apenas
alguns dos varios eixos-oportunidades apontados no Relatorio, ...
selecionamos o tema da coleta seletiva de lixo, ... visitamos
experiencias em Itatiba, Piracaia e vamos ainda para Jundial, ...
estamos com os galpoes quase prontos, ... para implantar a coleta,
conhecendo as possibilidades de apoio da comunidade, fizemos uma
pesquisa nos bairros por categoria socio-economica, ... tambem
estamos atuando na area de educa{;Cio ambiental, ... enviamos um
projeto (carta consulta) para o FNMA, visando a recupera{;OO da
194

mata ciliar do rio Jaguari, ... estamos buscando viabilizar uma sede
para a Agenda 21 Local, ... o resultado mais importante foi a
troca/divulga!;ao de experiencias, a articula!;ao inter e intra
municipal e a sensibiliza!;ao para novas formas de trabalhar em
conjunto e para as questoes ambientais." (3)
" ... a escolha do tema coleta seletiva foi feita ao Iongo das
discussoes do grupo da Agenda Local, consensualmente, sem uma
vota!;OO formal, ... decidimos pela coleta seletiva por que jci haviam
vcirias iniciativas isoladas na cidade preocupadas com a coleta e
achamos que seria interessante articulo-las." (3)
"...a preocupa!;ao de fato da SMA e pela represa, ... 60'ro da
cigua de Sao Paulo sai daqui .... eles estao preocupados para onde vai o
esgoto da regiao, ... se diminuiu a vazao do Jaguari nos munidpios que
estao a juzante, isto nao OS preocupa, ... eles estao pressionando OS
munidpios pequenos para ajustar suas leis de parcelamento, ... e
claro que, do nosso lado, precisamos aproveitar as orienta!;Oes
tecnicas que sao trazidas junto como projeto, ... provavelmente sem
eles nao haveria iniciativas de Agenda 21 Local, coisa que nos nem
conhedamos aqui." (3)
"... disso tudo, que eu sinto e a prefeitura nao se interessar em
nada (sobre a coleta seletiva)." (4)
• ... alguns queriam come!;ar trabalhando por bairros, ... ate
fizemos uma pesquisa, o grupo da Agenda, ... em quatro nlveis (socioeconomico), ... nas entrevistas tivemos apenas dois votos contra." (4)
"... o Bragan!;a + batalhou isso (coleta seletiva) bastante tempo
... tivemos uma reuniao como prefeito, em abril de 98, onde levamos
uma carta proposta em que um dos itens era a coleta seletiva, ... a
partir dal a coisa ficou lenta na prefeitura, ... al o Bragan!;a +
apresentou na prefeitura a proposta da APAC, que seria com os
coletores de lixo, ... quando a Agenda 21 foi criada na cidade a
questao do lixo jci estava sendo desenvolvido, ... por isso que eles
pegaram como carro-chefe, ... era uma questao em que o prefeito jci
estava trabalhando, ...al nos achamos que era um ponto bom de
iniciar, ... que nos poderiamos ter alguma influencia, .... inclusive
porque nosso aterro estci quase lotado." (4)
"... nao existe recursos para coleta seletiva (no programa
"Entre Serras e Aguas"), ... pelo contrcirio, o Forum estci trabalhando
com as outras prefeituras para construir lixoes, aterros, ... nos
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outros mumc1p1os eles estao nesta fase ainda, ... neste sentido
Bragan!;a esta bastante adiantada, ... sao projetos com contrapartida
do municipio." (4)
• ...ainda nao foram liberados recursos para obras, ... a verba
inicial ainda foi para a forma!;Cio do forum, para o diagnostico, para
reunioes, capacita!;Cio, ... a primeira reuniao foi no Salao Nobre da
prefeitura, onde os prefeitos diziam como estava o municipio, ...
depois dessa foi falado sobre o turismo, a agricultura, ... tudo
regional, ... foram umas 20 reunioes antes de instituir o Forum." (4)
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The construction of the concept of the sustainable
development, related to the perspectives of development of nations,
has beginning in the 70's and it can be credited to UN Organization
the fundamental responsibility in its diffusion. In this work aims to
examine this concept critically to the light of the development
theories and to analyze one of its unfolding in a local scale - the
processes of Local Agenda 21 - especially the type of participation
in the Brazilian municipal initiatives. Basing mainly on interviews, the
initiatives of the municipal districts of Sao Paulo, Santos, Betim and
Bragan~a Paulista were used as case studies. These initiatives were
divided in four phases: political articulation; institutionalization;
planning and control & execution. On those the identification of
social actors involved and the play that they carried out was
analyzed in each phase. Exception to Sao Paulo, the other three
selected initiatives found support in external institutions - ICLEI
(Canadian ong), in Santos; FEAM and ICLEI, in Betim; and SMA, in
Bragan~a Paulista. In these three cases it was observed that the
local government conceded the participation of the civil society. It
can be concluded that, although the importance of participative
processes is recognized in the awareness, mobilization and
organization of the civil society, the participation of the civil
society just begun in the planning phase and, particularly in this
phase, as an informative-consultative type.

Key words: sustainable development; environment; municipal
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