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Com a crise ambiental legada pelas contradições decorrentes da racionalidade instrumental
tanto no que se refere ao seu caráter técnico e científico quanto em seu aspecto econômico,
emergiu deste espectro um discurso balizador da sustentabilidade ambiental conforme os
parâmetros estabelecidos por um“paradigma” social pautado numa concepção de
racionalidade ambiental. Assim sendo, as políticas sociais instituídas a partir deste quadro de
racionalidade, passaram a considerar a relevância da temática ambiental em sua constituição
enquanto política pública. Destarte, visando contribuir para uma análise do discurso das
políticas públicas no ambiente urbano, essa pesquisa teve por objetivo analisar a formação
discursiva da sustentabilidade urbana na Microrregião de Garanhuns, mediante pesquisa
desenvolvida com os principais municípios da citada microrregião. O“objeto” de
pesquisaselecionado atende as exigências do Estatuto da Cidade (2001) quanto à implantação
de uma política urbana sustentável. Tais municípios concentram aproximadamente 210 mil
habitantes, ou seja,praticamente a metade da população da Microrregião de Garanhuns. Esses
municípios se caracterizam pela superioridade da taxa de população urbana em relação à taxa
de

população

rural,

(Garanhuns

89%,

Bom

Conselho

65%

e

Lajedo

74%)

(CONDEPE/FIDEM, 2010) em comparação com os demais. Porém, outro importante critério
para a investigação científica, além do demográfico, foi o fator logístico. Pois, dele
derivatanto a atração de empreendimentos econômicos quanto os impactos ambientais
decorrentes do primeiro.No entanto, a investigação possibilitou constatar a fragmentação do
discursosobre as políticas públicas urbanas haja vista a setorização da gestãono poder público,
contribuindopara a construção de um discurso eminentemete administrativo e de natureza
tecnocrata, incompatibilizando+se com o discurso oficial encontrado, sobretudo, nas cartas
jurídicas do poder público. A interdependência da sustentabilidade urbana com a
sustentabilidade política, proferida nos discursos jurídicos visando tornar as cidades
sustentáveis, é representada na concepção dos conselhos municipais, entretanto, os obstáculos
decorrentes das práticas do poder público, inviabilizam o empoderamento da sociedade civil
no controle social do discurso ambiental urbano.
.

","+#") -."+/ Políticas públicas urbanas; sustentabilidade; gestão ambiental; discurso
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With the environmental crisis bequeathed by the contradictions arising from instrumental
rationality both as regards their technical and scientific as in its economic aspect, this
spectrum has emerged a discourse marker of environmental sustainability according to the
parameters set by a "paradigm" guided by a social conception environmental rationality.
Thus, social policies instituted from this framework of rationality, began to consider the
importance of environmental issues in its constitution as a public policy. Thus, in order to
contribute to a discourse analysis of public policies in the urban environment, this research
aimed to examine the discursive formation of urban sustainability in Microregion Garanhuns
through research developed with the main cities of the aforementioned micro. The "object" of
selected search meets the requirements of the City Statute (2001) regarding the
implementation of a sustainable urban policy. These municipalities have approximately 210
thousand inhabitants, or nearly half the population of Microregion Garanhuns. These counties
are characterized by greater rate of urban population in relation to the rate of rural population
(89% Garanhuns, Bom Conselho 65% and Lajedo 74%) (CONDEPE / FIDEM, 2010) in
comparison with others. However, another important criterion for scientific research, in
addition to the demographic factor was logistical. Well, it derives both the attraction of
economic enterprises as the environmental impacts of the first. However, research finds
possible fragmentation of the discourse on urban public policy considering sectorization
management in government, contributing to the construction of a discourse eminentemete
administrative and technocratic nature, incompatibilizando with the official discourse found
mainly in the letters of legal authority. The interdependence of urban sustainability to
sustainability policy rendered in legal discourse aimed sustainable cities, is represented in the
design of municipal councils, however, the obstacles arising from practices of government,
unfeasible the empowerment of civil society in environmental discourse of social control
urban.

0/12%#3): Urban public policy, sustainability, environmental managementdiscourse.
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O termo desenvolvimento sustentável tornou+se conhecido ao longo do século,
principalmente, em virtude da crise ambiental que assolou o modelo de sociedade vigente.
Pautado na dinâmica econômica do sistema capitalista concorrencial e competitivo, o padrão
de desenvolvimento social instituído deu sinais de que estaria agonizando. Destarte, na
medida em que o paradigma de produção econômica e reprodução social vigentes eram
evidenciados como antípodas à preservação ambiental e, consequentemente, à sobrevivência
humana, preocupações com a temática ambiental transitaram da esfera acadêmica científica
para a esfera pública, tornando+se um discurso cunhado politicamente.

Assim, o discurso de desenvolvimento sustentável emerge sob um contexto histórico
ímpar, em que a reprodução social, nos seus mais distintos aspectos (econômico, político e
cultural), tenha que levar em consideração, dentre outros, o direito das gerações presentes e
das gerações futuras, de modo que a preservação ambiental torne+se um direito

. Deste

modo, no limiar da crise ambiental, o discurso de sustentabilidade é forjado sob os auspícios
dos interesses políticos e das demandas econômicas.

Neste caso, o discurso ambiental ganha vulto e notoriedade na esfera pública, sendo
apropriado e reproduzido de acordo com as peculiaridades dos atores sociais. Destaque para a
apropriação do discurso ambiental no âmbito econômico. A crise do modelo de sociedade é,
também, a crise do sistema de produção de bens materiais, em que a economia capitalista
passa a ser questionada. Deste modo, a abordagem econômica conservadora acerca da
natureza se revela a partir da concepção de valoração econômica ambiental. Ou seja, a
economia neoclássica ao se apropriar do discurso ambiental, reordena o pensamento
econômico galvanizando+o a partir de um meio ambiente valorado2.

1

Hans Jonas em
(2006), atenta
para uma nova ética visando à sociedade hodierna, uma vez que as éticas do passado e moderna, não levam em
consideração o potencial destrutivo da tecnologia atual, para tanto, faz+se necessário um princípio que
salvaguarde as futuras gerações e o planeta.
2
“O desenvolvimento sustentável é um conceito amplo [...] permite apropriações diferentes e ideologizadas por
segmentos sociais de interesse” (MONTIBELLER+FILHO, 2008, p.23). Dentre as diferentes visões de ambiente
analisadas por Montibeller+Filho em
! , há o discurso liberal de valoração
ambiental.

3

Logo após a Conferência de Estocolmo (1972), a fim de ampliar a concepção de
crescimento econômico, Sachs desenvolve a ideia de “dimensão social e de “dimensão
ambiental” 3, concebendo o discurso intitulado de ecodesenvolvimento, interpretação oposta à
visão de mundo ambiental defendida pelo discurso econômico liberal neoclássico. Assim
como o discurso de valoração ambiental, o discurso de ecodesenvolvimento alvorece do bojo
da economia.

Mas afinal, o que é discurso? Foucault o define como um saber institucionalizado
mediante conjunto de práticas cujo fim é a vontade de poder4. Entretanto, este saber não é
neutro, uma vez que se encontra eivado de sentidos, já que corresponde a posição social do
sujeito inserido no “processo sócio+histórico” 5. Portanto, o saber ambiental, em sua forma
discursiva, apresenta nuances que estão suscetíveis ao posicionamento ideológico do ator
social (sujeito), deste modo, a guisa de consideração inicial, pode+se asseverar que a
estruturação do campo social6 ambiental é permeada e delineada por conflitos discursivos em
busca da hegemonia do sentido de política ambiental.

No Brasil, os discursos ambientais ganham força logo após as conferências
internacionais vinculadas à discussão ambiental, em virtude do amadurecimento da questão
ambiental e da assunção do desenvolvimento sustentável como expressão consolidada graças
ao relatório "

#

$

. Porém, antes da Constituição vigente (1988) tornar+se um

marco regulatório e jurídico de diretrizes políticas, tanto na década de 70 quanto no início do
decênio de 80, Cunha e Guerra (2010) percebem uma incipiente política regulatória e
estruturadora 8 grassando o Estado brasileiro. É o caso da Secretaria Especial de Meio
Ambiente (SEMA), criado em 1974 e da formulação da Política Nacional do Meio Ambiente
surgida em 1981. Ambas representam a pressão do discurso ambientalista na esteira da
3

Ignacy Sachs assevera: “Quer seja denominado de ecodesenvolvimento ou desenvolvimento sustentável, a
abordagem fundamentada na harmonização de objetivos sociais, ambientais e econômicos não se alterou desde o
encontro de Estocolmo até as conferencias do Rio de Janeiro” (SACHS, 2009, p.54). Assertiva contida no livro
! (2009).
4
Michel Foucault afirma em %
que o discurso é um “[...] saber aplicado em uma sociedade,
valorizado e distribuído” (FOUCAULT, 2009, p. 17).
5
Eni P. Orlandi afirma em % !
&
que “as palavras mudam de sentido segundo as posições
daqueles que a empregam” (ORLANDI, 2010, p. 42).
6
No livro
(2004), precisamente no terceiro capítulo, Pierre Bourdieu conceitua campo social à
luz da sociologia weberiana. Bourdieu vê o campo como luta simbólica pela hegemonia de uma visão de mundo.
7
“A expressão ecodesenvolvimento aos poucos foi sendo substituída por desenvolvimento sustentável”
(BARBIERI, 2011, p. 19). Sentença contida no livro &
(2011).
8
Livro % '
(
(2010). Destaque para o 2º capítulo do livro que versa sobre
)
%
.

4

Conferência de Estocolmo (1972), fazendo irromper no Estado um prenúncio de discurso
ambiental oficial.

Não obstante, o ingresso do discurso ambiental no Estado, na forma de discurso
oficial, fez emergir uma prática de gestão de políticas ambientais cujo caráter tornou+se
eminentemente tecnocrático. Por conseguinte, a natureza tecnocrática do discurso ambiental
remete+nos à teoria weberiana enquanto corte epistemológico da pesquisa. Weber anunciou a
racionalidade moderna sob a forma de burocratização do Estado 9 . Para tanto, a pesquisa
convocou, contudo, para este diálogo, outras vozes importantes para o debate. É o caso de
Theodor W. Adorno e Max Horkheimer 10 que perceberam na técnica e na ciência as
pretensões de uma verdade dominadora e destrutiva para o homem. O mesmo ocorreu com
Herbert Marcuse11, que adicionou à dominação tecnocrata e científica o espectro ideológico
que a ronda. Portanto, o exercício da tecnocracia e do saber científico, embora despido de
qualquer neutralidade, como já apontara Weber, imiscui+se com as pretensões de grupos
sociais que, ao se apropriar da técnica e do saber científico, manipula e domina a sociedade
tendo em vista seus interesses políticos e econômicos.

Tendo em vista o emergente debate a respeito da temática ambiental, a pesquisa
pretende investigar como o discurso ambiental foi formulado mediante as políticas públicas
urbanas implantadas na Microrregião de Garanhuns, fornecendo subsídios tanto para a
compreensão da análise das práticas discursivas quanto para o entendimento da articulação e
sistematização das políticas ambientais de caráter urbanístico na região, tendo como princípio
a “sustentabilidade” das políticas setoriais as quais possam ser transformadas em políticas de
Estado.
9

O legado da teoria social de Max Weber pode ser encontrado em várias obras publicadas ao longo de sua vida.
Porém, é em *
+
(2009) que Weber expõe com rigor a sua concepção de racionalidade e,
consequentemente, de modernidade. No tocante a sua teoria de dominação, destaca+se a teoria acerca dos tipos
ideais, sobretudo, o tipo ideal racional burocrata; dominação da modernidade que Weber previu com bastante
agudeza.
10
Adorno e Horkheimer agiram em parceria naquilo que se convencionou a chamar de Teoria Crítica. Título
atribuído aos estudos desenvolvidos pelo Instituto para Pesquisa Social de Frankfurt (Escola de Frankfurt).
Ambos são parceiros no refinamento do conceito de “Dialética do Esclarecimento”, ideia surgida a partir de
1947 com a publicação de livro homônimo. Os teóricos da Escola de Frankfurt procuraram elucidar o conceito
de “esclarecimento” apontando os objetivos pretendidos pela Razão, “... dissolver os mitos e substituir a
imaginação pelo saber” (ADORNO, 2006, p.17), mas, entretanto, à medida que procurava desmitificar a
imaginação, mitificava a ideia de progresso.
11
Herbert Marcuse no livro %
(1973) reflete a irracionalidade da sociedade
tecnológica através do conceito de unidimensionalidade. Ideia criada com o objetivo de analisar o totalitarismo
do modelo societário baseado na automação. E, a exemplo de Adorno e Horkheimer, pertenceu a heterogênea
Escola de Frankfurt.

5

No entanto, para que a pesquisa tivesse êxito tornou+se necessário delimitar o objeto
de pesquisa temporal e espacialmente. Para tanto, se propôs investigar a construção do
discurso ambiental e seu correlato – a sustentabilidade – a partir das políticas urbanas
empreendidas pelas três maiores cidades que compõem a Microrregião de Garanhuns. São
elas: Garanhuns (129 mil habitantes), Bom Conselho (46 mil habitantes) e Lajedo (36 mil
habitantes) 12. Embora a Microrregião seja composta por 19 municípios, desses, apenas seis se
enquadram nas exigências do Estatuto da Cidade (2001) 13, que impõe aos municípios com
população acima de 20 mil habitantes o uso obrigatório do Plano Diretor como instrumento
básico da política urbana brasileira14. Porém, se por um lado seis municípios possuem o Plano
Diretor, as cidades citadas acima, além de possuirem o mencionado

, possuem outros

instrumentos de política urbana uma vez que a expansão territorial nestes três municípios
ocorre

significativamente

em

decorrência

da

concentração

demográfica

e

dos

empreendimentos econômicos que se estabelecem nas suas áreas limítrofes.

No tocante à delimitação temporal, a pesquisa abrangeu o período de 2001 a 2011.
Visto que em 2001 foi homologado o Estatuto da Cidade, considerada marco na política
urbana brasileira, a partir desse ano, as cidades são obrigadas por força de lei a cumprir as
normas legais no que concerne à política urbana. O intervalo de 10 anos se justifica em
virtude do prazo para a revisão do principal instrumento de política urbana no Brasil: o Plano
Diretor15. O Estatuto determina um prazo máximo de 10 anos para que um novo planejamento
seja realizado tendo o poder público o dever de reordenar suas diretrizes e, consequentemente,
o dever de convocar a sociedade civil para participar de sua elaboração, sob pena de o gestor
público responder processo administrativo16.

12

Segundo
dados
disponíveis
no
site
do
IBGE
(2010).
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default.shtm
13
O*
é instituído pela Lei Federal de nº 10.257/2001; regulamentando a política urbana no
Brasil.
14
A
#
de 1988, nos seus artigos 182 e 183, no capítulo “& )
,
”, versa sobre o
desenvolvimento urbano executada pelo Poder Público municipal (BRASIL, 2001).
15
“A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez anos”. (BRASIL, 2001). Aponta o
Estatuto em seu 39º artigo.
16
O 52º artigo do *
(2001) discorre sobre o que pode ocorrer com o poder público municipal
caso negligencie a elaboração do Plano Diretor. Assegura: “Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos
envolvidos e da aplicação de outras sanções cabíveis, o Prefeito incorre em improbidade administrativa...”
(BRASIL, 2001)
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Tendo em vista que esta pesquisa teve como objetivo geral analisar a construção do
discurso de sustentabilidade produzido pelo poder público a partir da política ambiental
urbana na Microrregião de Garanhuns, algumas questões norteadoras tiveram que ser
desenvolvidas para atingir tal escopo. Tais como: Quais as representações da política
ambiental que fundamentam o discurso do poder público na Microrregião? Como o discurso
ambiental é oficializado a partir das instituições do poder público? Como se dá a relação entre
a sociedade civil e os setores (técnicos) públicos na elaboração das políticas urbanas de viés
ambiental? De algum modo as políticas urbanas se revelam políticas de Estado?

O objetivo geral, assim como as questões norteadoras que balizaram a investigação
científica, somente foi contemplado, em decorrência dos objetivos específicos que foram
sendo cumpridos por etapas. De modo que foram assim definidos: a) Compreender a criação
das políticas públicas e sua incorporação como discurso de Estado; b) Entender a produção
normativa da política urbana como ação discursiva da sustentabilidade ambiental urbana; c)
Analisar os instrumentos técnicos aplicados à Microrregião de Garanhuns como instrumentos
viabilizadores das políticas públicas urbanas; e d) Compreender a estrutura técnico+
administrativa da gestão ambiental responsável por aplicar as políticas públicas urbanas
sustentáveis, percebendo a participação democrática no aparato institucional.

A fim de atingir os objetivos delineados, a definição dos procedimentos instrumentais
e do método de análise revelaram+se imprescindíveis para o sucesso da investigação. A
começar pelo método de abordagem qualitativo17, que se mostrou compatível com a técnica
de análise de discurso empregada na pesquisa. Embora o uso da abordagem quantitativa tenha
ocorrido, sua introdução no trabalho deu+se de forma secundária.

O método qualitativo foi definido em virtude do caráter adotado para a pesquisa. Não
obstante se tratar de um método de análise de discurso, as formas de estudo a seguir
mostraram+se coerentes com a abordagem qualitativa. Na pesquisa bibliográfica,considerada
condição

'

para a revisão da literatura, a leitura foi direcionada para conceituar as

categorias de análise que alicerçaram a pesquisa. Neste caso, o referencial teórico foi
fundamentado e tecido em decorrência da bibliografia disponível para consulta, artigos

17

Para uma abordagem qualitativa em ciências sociais, consultaram+se as obras de Roberto J.
Richardson) '
+
(1999); .
) '
+
(2008) de
Antônio C. Gil e /
+
(2007) de Teresa Mª F. Haguette.
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acadêmicos impressos

, revistas periódicas e teses de doutoramento. Contudo, das

categorias de análise, destacaram+se os livros sobre o discurso tecnocientífico18, os ensaios
sobre políticas públicas19 urbanas20 e ambientais21 e as obras que trataram sobre a construção
do discurso 22 . Sobretudo o discurso ambiental na economia e em suas tradições liberal,
ecodesenvolvimentista e na teoria do desenvolvimento sustentável.

No tocante apesquisa documental,partiu+se do pressuposto normativo e jurídico. O
ponto de partida foi o Estatuto da Cidade, que regulamentou os artigos 182 e 183 da
Constituição Federal acerca das diretrizes da política urbana no Brasil 23 . O advento do
Estatuto deu margem à criação do Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano e seu conceito
de “cidades sustentáveis”. O Estatuto é considerado um marco para as políticas urbanas já que
instituiu em plano federal o Conselho das Cidades, através da Resolução nº 34/2005, que
estabelece a paridade dos componentes entre representantes do Estado e da sociedade civil
organizada visando atribuir um caráter participativo de gestão. Na esfera estadual, a ênfase foi
concedida ao projeto de Lei Estadual nº 13.490/2008, que cria o

– PE,

responsável pelas resoluções técnicas emitidas pela recente Secretaria Estadual das Cidades24;
órgão que atua em conjunto com a recém criada Secretaria Estadual do Meio Ambiente25, que
mediante a Lei Nº 14.236/2010, instituiu a Política Estadual de Resíduos Sólidos do Estado.

18

Como já foi enfatizado, consultou+se a teoria social de Adorno&
(2006), de
Horkheimer *
0
(2002), de Marcuse 1
(1973), e de Habermas
.
2
(2011) e (
3
(2003)4 Assim como o
clássico da sociologia moderna *
+
(2009)de Max Weber.
19
Para o estudo de políticas públicas ressalta+se o trabalho seminal de Claus Offe )
*
*
(1984). Além dos ensaios sociológicos de Klaus Frey: %
5
!
!
6
(2001); % !
3
( 76
6
(1999) e )
)3
( 76
(
8 !
!
3
9
(2000)
20
Para uma abordagem acerca das políticas urbanas %
(2001) de Henri Lefebvre e %
(2005) escrito por David Harvey.
21
Um estudo sobre as políticas ambientais requereu a consulta às obras de Paul Little (org4: )
3
(2003), e Ignacy Sachs com o ensaio intitulado de
!
(2002).
22
Sobre a construção do discurso as obras de Foucault, sobretudo %
(2009)e os ensaios sobre o
Biopoder: "
9
(2008) +
;
(2008); para um estudo sobre o
discurso produzido pelo Estado. Para a compreensão dos discursos (econômico) de desenvolvimento sustentável,
as obras de Gilberto Montibeller+Filho O
! (2008) e os trabalhos do
economista Enrique Leff 0
(2006) *
(2010).
23
Embora a Constituição vigente de 1988 tenha versado sobre a política urbana, somente em 2001 é que a
referida política fora regulamentada mediante a homologação da Lei Federal nº 10.257/01 que institui o

Estatuto da Cidade.
24

A Secretaria das Cidades (SECID) foi criada em 2007, mediante Lei Ordinária nº 1.483/07, com o objetivo de
promover justiça social, democratizar o espaço urbano e torná+las sustentáveis.
25
A SEMAS (Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade) foi instituída em 2010 e tem como principal
missão implementar as políticas públicas ambientais no Estado.
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Na esfera municipal debruçou+se, prioritariamente, sobre os planos diretores do
período delimitado temporalmente dos referidos municípios e sobre outros instrumentos de
política urbana26. Também foi investigada a estrutura funcional da gestão pública, sobretudo
os setores de meio ambiente, planejamento e infraestrutura, a fim de perceber suas conexões
intersetoriais e a formulação de políticas urbanas para os municípios. Por fim, outras fontes
foram consultadas; como por exemplo, as pautas (ATAS de reunião) emitidas pelo Conselho
Municipal de Meio Ambiente e pelo Conselho Municipal de Política Urbana; órgãos
consultivos e deliberativos. Além das leis orgânicas municipais e dos códigos de postura.

Aparte da pesquisa experimental constituiu+se na visita às secretarias setoriais dos
municípios a fim de observar sua estrutura administrativa (governança) e a aplicação de
algumas políticas urbanas, sobretudo, a política de resíduos sólidos; deste modo visou+se
compatibilizar o discurso, através de entrevistas aos atores, com a prática, ao analisar as
políticas públicas implantadas. Para tanto, observou+se as políticas urbanas concernentes à
ordenação territorial a partir da política de resíduos sólidos à luz do Plano Nacional (Lei
12.305/2010) e Estadual (Lei 14.236/2010) de Resíduos Sólidos outorgados pelo poder
federal e estadual, respectivamente. Recorreu+se à entrevista semi+estruturada já que se
necessitou de depoimentos emitidos por representantes do poder público dispersado pelos
variados segmentos que compõe o organograma da administração pública (secretarias
municipais, conselhos municipais, câmaras técnicas e CPRH – Agência Estadual de Meio
Ambiente) 27. A técnica de entrevista semi+estruturada consistiu na gravação e transcrição dos
depoentes.

Tal procedimento instrumental foi de extrema valia para atingir os resultados
esperados numa investigação de análise de discurso. O cruzamento das fontes documentais
com a pesquisa experimental possibilitou perceber as nuances do discurso urbano ambiental, a
partir das coerências e contradições apresentadas. Sobretudo quando refletidas à luz da
literatura do tema proposto mediante pesquisa bibliográfica, essencial à fundamentação da
pesquisa; consistência sem a qual a pesquisa documental e a pesquisa experimental não
seriam concatenadas.
26

Além do Plano Diretor, instrumentos técnicos como LOA, PPA, etc., foram importantes para o entendimento
do discurso ambiental e das políticas urbanas.
27
Agência instituída nos idos de 1976 passou a ser incorporada a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade
do Estado de Pernambuco desde 2010.
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Para a aplicação do método de análise do discurso, foram relacionados e
criteriosamente selecionados os discursos dos representantes da esfera estatal nos seus
diferentes segmentos objetivando capturar os “efeitos do discurso” mediante a posição social
do agente. Neste caso, visou+se analisar e compreender como os atores sociais da esfera
estatal se apropriam dos diferentes discursos ambientais ensejados pelas escolas econômicas e
pelo discurso urbanístico, bem como compreender como eles a reproduzem; promovendo um
discurso ambiental oficial, principalmente, em suas cartas jurídicas.

Neste processo de análise houve a necessidade de se fazer recortes sobre textos e
entrevistas visando à configuração de (

6

<=

e discursivas (FOUCAULT,

2009) num contexto sócio+histórico no qual está inserida a prática de discurso. Assim, foi
possível compreender e delinear o tipo de discurso a partir da posição social do agente da
esfera pública em virtude de sua função e formação técnicas. Portanto, as unidades
(formações) enunciativas permitiram compreender as diferentes matrizes ideológicas contidas
no discurso de sustentabilidade no campo ambiental urbano, tendo sido possível analisar
como o discurso ambiental, oriundo do saber econômico, depois de apropriado, foi sendo
reproduzido do poder público para a sociedade civil.

A consulta aos textos, recortando+os, bem como as entrevistas semi+estruturadas,
objetivando perceber as formações enunciativas, permitiu encontrar nas entrelinhas o “não+
dito” (FOUCAULT, 2009). Ou seja, as entrevistas revelaram a multiplicidade de discursos; o
interdiscurso (ORLANDI, 2010) 29, que, quando confrontados com os textos produzidos pela
gestão pública (esferas federal, estadual e municipal) percebeu+se um mosaico de vozes
discursivas sobre meio ambiente, sustentabilidade e sua associação ao urbano. Contudo, a
pesquisa apontou para uma polifonia30 (BAKHTIN, 2010)de discursos ambientais existentes
na Microrregião de Garanhuns. Entretanto, como aponta Orlandi (2010), parafraseando
Foucault (2009), mesmo num campo tecido com muitos discursos, há a busca pela hegemonia
discursiva.

28

Expressão usada por Foucault em %
(2009).
Interpretando a Escola de Análise de Discurso de origem francesa, Orlandi em seu libelo % !
&
(2010) aborda o “interdiscurso”.
30
Em seu ensaio - 7
(
(
(2010), Bakhtin, originalmente, cunha o termo “polifonia”
para designar a diversidade de discursos num texto.
29
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A partir das entrevistas e da pesquisa de cunho documental, alicerçadas pela
fundamentação de seus constructos teóricos, deu+se a formulação do

>

discursivo nesta

fase de coleta de dados. Pois, um estudo de análise de discurso, sobretudo político, almeja
combinar vários métodos procedimentais no campo da análise discursiva. Tais como: uma
análise lexicográfica, o universo semântico, o posicionamento dos locutores, a estruturação do
campo

político,

as

formações

enunciativas

e

os

posicionamentos

ideológicos

(CHARAUDEAU, 2011) 32.

Destarte, o discurso político do “ambiental” no campo urbano, com suas pretensões de
sustentabilidade, pode ser percebido contrastando os discursos originários das entrevistas, dos
textos normativos com a ação política da gestão através das políticas públicas. O
organograma, a conduta tecnocrata e a implantação das políticas, o processo político+
administrativo33 (FREY, 1999), ao ser confrontado com a prática discursiva, possibilitou a
percepção de um quadro discursivo de caráter centrífugo em detrimento de um discurso
centrípeto.

Pretendendo investigar a analogia entre o discurso ambiental (principalmente na
política de resíduos sólidos) e o ordenamento urbano na Microrregião de Garanhuns a partir
da ideia de sustentabilidade, numa perspectiva de estudo de políticas públicas, teve esta
pesquisa que ser compartimentada em cinco capítulos. Discorridos abaixo.

AIntrodução, notadamente constituída pelo primeiro capítulo, segundo as regras do
PRODEMA, traz em seu bojo otema proposto para a pesquisa, bem como seus objetivos,
geral e específicos, e as delimitações no tocante ao espaço e ao tempo da investigação. Ainda
na introdução são apresentados: o processo de construção do trabalho, os procedimentos
instrumentais e metodológicos aplicados para seu êxito, a metodologia e a literatura
bibliográfica revisada, tendo em vista a apresentação dos constructos teóricos que
condicionam a pesquisa.

31

Corpus: “designa uma extensa e, por vezes, exaustiva coletânea de documentos ou de dados (...) que serve para
a análise de um fenômeno” (Charaudeau, 2008; p. 137). O corpus tanto pode ser de natureza escrita quanto de
natureza oral; conceitua Charaudeau em &
!
% !
&
(2008).
32
Dentre inúmeros livros publicados, Patrick Charaudeau, da escola francesa de análise de discurso, lançou o
ensaio &
)
(2011) em que trata da prática discursiva no ambiente da política.
33
Klaus Frey em % !
)
)3
(1999) e %
5
!
!
6
(2001), teoriza sobre tais políticas sob a
ótica das estruturas e instituições públicas o processo de negociação das políticas setoriais específicas.
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No segundo capítulo, denominado de % )
)

)3

,

&

%

, pretende+se analisar os discursos ambientais econômicos e suas

representações de natureza, explicitando os conflitos discursivos em sua busca pela
hegemonia no campo ambiental e como o discurso de sustentabilidade grassou nas políticas
públicas urbanas.

No terceiro capítulo, nominado de ?

;)

@

)
!

%

, objetiva+se analisar os

fundamentos normativos que norteiam a política urbana no Brasil, sobretudo, com o advento
do Estatuto da Cidade e suas implicações para a esfera municipal. Neste capítulo, discutem+se
os principais instrumentos+técnicos de política urbana, especialmente o plano diretor, e as
consequências de sua aplicação para o ambiente urbano. Por fim, neste espaço, imiscui+se a
pesquisa bibliográfica com a pesquisa documental.

No tocante ao quarto capítulo, intitulado de % )
-

&

%

, discutiu+se os dados coletados na pesquisa de campo. Neste

caso, ao passo que se contextualizou a Microrregião de Garanhuns, exibindo suas
idiossincrasias no que se refere ao discurso oficial, procurou+se delinear as políticas públicas
urbanas empreendidas na citada microrregião.

Por fim, no quinto capítulo, dedicado as

6

#

, objetivou+se trazer

algumas contribuições para o tema; logo após analisar e compreender o quadro discursivo no
qual se insere a Microrregião de Garanhuns. Pretendeu+se também sistematizar a situação das
políticas ambientais em seu viés urbano, seguindo seus passos a fim de entender o caminho
trilhado pelo discurso ambiental na região de Garanhuns.

Portanto, a partir desse quadro, esta pesquisa se justifica pela importância da
necessidade em compreender de forma sistemática a formulação e a implantação das políticas
públicas da Microrregião de Garanhuns, percebendo como é produzido o discurso ambiental
no concernente à questão urbana. A pesquisa se propõe a contribuir para um melhor
planejamento em relação à gestão pública ambiental visando fortalecer os já existentes
mecanismos de controle social e, sobretudo, ambiental.
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Parece não haver dúvidas quanto ao fato de que o século XX, sobretudo, a sua segunda
metade, é marcado pela emergência do discurso ambiental. Embora o “Breve Século”,
expressão cunhada pelo historiador Eric Hobsbawm34, tenha sido caracterizado pelas grandes
guerras mundiais, pela ascensão dos Estados Totalitários e pela derrocada do socialismo, é
indubitável o crescimento de movimentos sociais e ecológicos contestando a ordem instituída.
Sobre este fato, exemplos pululam eloquentemente. Como o caso dramático que
envolveu a população japonesa do vilarejo de Minamata em meados da década de 50. Quando
um derramamento de mercúrio ceifou a vida de milhares de pessoas que passaram a ter
contato com o produto ao fazerem uso do rio e dos peixes contaminados. Entretanto, como
pano de fundo deste drama humano e ecológico, havia um conflito de ordem econômica que,
antes da repercussão ocorrida, ofuscara as causas da hecatombe. Tratava+se de uma das
maiores companhias químicas japonesas; responsável por empregar dezenas de trabalhadores.
O caso ganhou ressonância mundial em 1959, a indústria química viu+se na obrigação de se
explicar, indenizar e de se precaver.
Em 1962, nos Estados Unidos, portanto, num intervalo de três anos do ocorrido no
Japão, a bióloga Rachel Carson, publicaria o livro )

+

que se tornaria um

verdadeiro best+seller. A bióloga denunciava ao público na forma de livro, os efeitos danosos
e nocivos do uso indiscriminado do pesticida DDT tanto para a saúde humana quanto para a
fauna e a flora. A denúncia contida no livro constrangeu a indústria química norte+americana
e coagiu o governo a intervir no mercado de defensivos químicos.
O que há em comum entre os dois episódios? Além da tragédia humana e da catástrofe
ambiental? A gênese de uma consciência ecológica. Esses casos tornaram+se emblemáticos

34

*
*7
AA
B C
BB (1998). Para o historiador, o breve século começa,
simbolicamente, com a eclosão da Grande Guerra e finda com a desintegração das Repúblicas Soviéticas do
Leste europeu.
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para o movimento ambiental em virtude da repercussão que ambos os fatos conseguiram
promover na esfera pública ao evidenciar a contradição entre o avanço científico da indústria
química e a integridade da saúde humana e da vida ambiental. Não obstante, servira para
pressionar governos, mobilizar ativistas, midiatizar a causa e expor os interesses econômicos
e os desmandos da ciência. Ou seja, episódios como os de Minamata e o uso desordenado de
pesticida, tornaram+se símbolos do ascendente discurso ambiental, impulsionando a
desconstrução da representação de natureza instituída naquele momento.
Porquanto, as representações sociais são percepções oriundas de grupos que ao
disseminar sua visão de mundo, através da comunicação, fossiliza uma realidade social que,
ao lograr vida própria, circulam de forma inquebrantável em todo o sistema social
(MOSCOVICI, 2009)

35

. Neste caso, a representação social outrora vigente, percebia a

natureza como extensão dos desígnios humanos, cuja destreza o faria artífice; visto que a
natureza era interpretada como oficina laboriosa para o engenho humano36 . Esta visão de
mundo herdada do cartesianismo, aparentemente inquebrantável, torna+se questionável a
partir da sucessão de acontecimentos gerados durante segunda metade do século passado. A
natureza reificada, como extensão do pensamento humano, constitui+se numa representação
social balizada pela ciência e pela técnica moderna (SANTOS, 2012, p.43) 37, transformada
em discurso a partir do momento em que foram sendo apropriadas pelo saber econômico.
Assim sendo, visando compreender a relação inextricável entre linguagem e mercado, nos
idos da Idade Clássica, período em que se cristalizou o sistema capitalista, Foucault em %
(2007, p. 355) assevera:

35

Representação social é definida por Serge Moscovici em 0
6 +
6
(2009, p.46) como “... uma maneira específica de compreender e comunicar o que nós já sabemos [...] têm
como seu objetivo abstrair sentido do mundo e introduzir nele ordem e percepções, que reproduzam o mundo de
uma forma significativa”.
36
Em seu livro &
(
(
(2009), Catherine e Raphael
Larrère aborda os conceitos de natura naturata e natura naturans, ressaltando a concepção cartesiana acerca da
ideia de natura naturata. Afirma: “Em Os princípios da Filosofia, René Descartes defende que entre natureza e
artifício [...] só pode haver diferenças de proporções. No fundamental, trata+se da mesma natureza [...] Se o
artifício deve ser apreendido como uma natureza, é porque esta última o pode ser como uma máquina”
(LARRÈRE, 2009, p.74)
37
Santos (2012) no provocativo texto “*
”, enfatiza o espírito antinômico que o
pensamento moderno estabeleceu sobre a relação entre o homem e a natureza “[...] ou se valoriza o primeiro,
dando+lhe todo o instrumental para o progresso e bem+estar, ou de dá ênfase à proteção da natureza, protegendo+
a contra os abusos da Ciência e da agressividade tecnológica na exploração dos recursos naturais, sobretudo”
(2012, p.43). Entretanto, Santos e Guimarães (2010) comentando acerca do advento da ciência moderna em
“"
; 2
9
”, indicam o provável germe da instrumentalização da natureza pelo
homem. Numa releitura sobre Bacon enfatizam a conclusão do filósofo sobre a natureza: “Como se pode
perceber, acabou o tempo da admiração pura e simples da natureza; chegou o momento de fazer com que ela seja
útil e a serviço da melhoria da vida humana” (2010, p.27).
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A renda fundiária, na qual todos os economistas, até o próprio Adam Smith, viam o
signo de uma fecundidade própria a terra, só existe na medida exata em que o
trabalho agrícola se torna cada vez mais duro, cada vez menos ‘rentável’. À medida
que se é compelido, pelo crescimento ininterrupto da população, a desbravar terra
menos fecundas, a colheita dessas unidades de trigo exige mais trabalho.

Esta citação é emblemática no entendimento de Foucault acerca do saber econômico.
Imbuído em apresentar o surgimento da economia como episteme e sua pretensa
cientificidade, Foucault esmiúça o esforço dos economistas em classificar, ordenar e nominar
o objeto da economia: a terra. Esta deve ser subjugada e manipulada a fim de se obter
rentabilidade, fruto do árduo trabalho humano, cabendo+lhe “desbravar terras menos
fecundas” 38. Portanto, ao passo que o saber econômico representava a natureza como fonte de
extração de lucro, transformando+a em campo agrícola explorável, sedimentava+se a
coisificação da natureza e ungia o homem a condição de demiurgo.
Contudo, é esta visão de mundo, fomentada em discurso, que será estranhada pelo
emergente discurso ambiental decorrido dos acontecimentos narrados acima. Esta realidade
social ungida pela representação da economia, a reboque do positivismo com sua presunção
científica, reverberada pelo progresso técnico, enraizou+se como saber verdadeiro

39

(FOUCAULT, 2009) de tal forma que fora preciso que os dramas vivenciados em Minamata,
com os pesticidas, com o naufrágio do petroleiro Torrey Canyon 40 (1967) viessem à tona
evidenciado em forma de tragédia e catástrofe devido ao abuso protagonizado pelo poder
econômico; que contou com a aquiescência da ciência e da técnica industrial.
Sobre o enlace da atividade econômica com a técnica e a ciência, a interpretação de
Herbert Marcuse em sua teoria crítica, ostenta+se ainda muito incisiva. Pois, visando mostrar
como a racionalidade instrumental conciliada ao modelo de sociedade industrial fora
delineada pelo sistema produtivo capitalista, Marcuse atenta para a irracionalidade que,
paradoxalmente, a instrumentalização da razão acabou deflagrando. Nesse sentido, assevera o
filósofo:
Essa sociedade é irracional como um todo. Sua produtividade é destruidora do livre
desenvolvimento das necessidades e faculdades humanas; sua paz, mantida pela
constante ameaça de guerra; seu crescimento depende da repressão das
38

Em %
(2007) Foucault aborda a ideia de Homo oeconomicus, tentativa da economia em
forjar o homem, antropologicamente, como um ser essencialmente movido pela renda.
39
Foucault em %
(2009) aborda a ideia de verdade e saber na sua aula inaugural no Collège de
France, 1972.
40
O petroleiro naufragou em 1967 ao chocar+se com arrecifes no litoral da Inglaterra, poluindo quilômetros de
faixa litorânea. @)*/C*"D(,(3"3/ ">D(/C*",7 -%C)@>% / -(3"3"C(", Fátima Portilho (2010).
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possibilidades reais de amenizar a luta pela existência [...] A nossa sociedade se
distingue por conquistar as forças sociais centrífugas mais pela Tecnologia do que
pelo Terror, com dúplice base numa eficiência esmagadora e num padrão de vida
crescente (MARCUSE, 1973, p. 14).

Portanto, Marcuse intenta para a irracionalidade da produção industrial, cuja
peculiaridade é de crescimento econômico à custa da dominação social, de modo que, sua
imposição deu+se mediante o uso da “tecnologia” mais que do uso do “terror” que, para
Marcuse, oblitera as reais intenções de dominação, uma vez que a realidade é mascarada pela
“eficiência esmagadora e pelo padrão de vida crescente” (MARCUSE, 1973, p.14).
A ideologia da sociedade industrial, com seu aparato tecnológico, é responsável pela
produção de sentido a partir das relações sociais instituídas. A concepção de natureza nesta
sociedade de produtividade irracional corrobora com o ideal de ciência construído ao longo da
modernidade, isto é, de dissociação do homem com a natureza, sendo esta meio de renda e
satisfação econômica. Trata+se, portanto, do triunfo discursivo do D

.

Entretanto, esta representação unilateral sobre a natureza, transformada em discurso
econômico, é sacudida no século XX pela constatação em prol do ambiental quando levada a
esfera pública. Ou seja, o discurso econômico passa a ser contrastado com o ascendente
discurso ambiental a partir do momento em que novos sentidos são gerados no interior das
tragédias e das catástrofes, cuja responsabilidade é imputada as arbitrariedades do poder
econômico e ao uso instrumental da razão técnica e científica.
Na esteira da iminente crise ecológica e do emergente discurso ambiental, desponta o
Clube de Roma em 1968, como uma comunidade de pessoas ilustres preocupadas em debater
a questão ambiental. Seus idealizadores e fundadores, o industrial italiano Aurélio Peccei e o
cientista escocês Alexander King, encomendam em 1972 um relatório em que fica explícito o
discurso ambiental e a nova representação social de natureza que se pretende construir. Em
&

+

!
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(

, Camargo (2010, p.48) destaca:

Em 1972, o Clube de Roma divulgou seu primeiro relatório denominado de
, que, patrocinado pelo Clube de Roma, foi elaborado por um
grupo de cientistas do Massachusetts InstituteofTechnology. Por meio de simulações
matemáticas, observaram as projeções de crescimento populacional, poluição e
esgotamento dos recursos naturais da Terra, concluindo que, mantidos os níveis de
industrialização, poluição, produção de alimentos e exploração dos recursos
materiais, o limite de desenvolvimento do planeta seria atingido no máximo em 100
anos – o que provocaria uma queda na capacidade industrial e uma repentina
diminuição na população mundial [...].
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Nota+se, contudo, que o discurso ambiental produzido pelo Clube de Roma, surgido no
limiar da crise, é construído por representantes da área econômica e por setores da ciência.
Trata+se, portanto, da tentativa do discurso econômico e seu apanágio, a técnica instrumental,
de reordenar o pensamento econômico atribuindo+lhe um verniz ecológico. O discurso é
produzido no eminente instituto de tecnologia de Massachusetts, por setores ligados a
tecnologia e ao conhecimento das “ciências duras” que, à luz de toda a discussão pública
sobre a temática ambiental, visa desconstruir a imagem de um saber econômico utilitário à
medida que reconstrói a ideia de natureza.
Não obstante, o economista José Eli da Veiga em &

!

AA1 (2010), debatendo sobre o binômio crescimento e desenvolvimento no

(

interior do saber econômico, enfatiza que o modelo de pensamento da referida ciência, fora
moldado para o equilíbrio da produção material em detrimento da preservação ambiental, de
modo que a ideia de desenvolvimento sempre esteve concatenada a concepção de crescimento
quantitativo.
O modelo de pensamento dominante na ciência econômica sempre foi mecânico e
fascinado pelo equilíbrio. A prevalecente suposição de que o sistema econômico
poderia atingir um ‘ótimo’ sempre ignorou a união entre os sistemas econômicos e
bióticos, além de desdenhar a existência de limites naturais. Nos modelos
econômicos convencionais, os fatores que devem ser maximizados são utilidades
individuais e não as necessidades de um sistema biótico. Consequentemente, as
políticas econômicas ficaram cegas para quaisquer condicionantes de ordem
ecológica. (VEIGA, 2010, p 51).

Entretanto, em decorrência do contexto histórico desfavorável ao discurso
eminentemente predatório, coube ao pensamento econômico rever seus paradigmas
conceituais para não continuar “cego” ao sistema biótico. Assim, o discurso econômico
+se, relatórios científicos concediam pareceres em favor da natureza e a ânsia da
produtividade a qualquer custo era freada. Um novo paradigma para a economia se pretendia
a partir de uma nova representação acerca da natureza entoada pelo saber econômico que há
pouco tempo era “cega” a ordem ecológica.
Esta representação de natureza conceberia um discurso ambiental tipicamente afeito a
economia conservadora de viés liberal. Levando em conta que o princípio da economia
clássica é a eficiência, não é de estranhar que a ciência econômica, erguida solenemente sob
os auspícios do capitalismo pré+moderno e moderno, tenha fornecido sua caudalosa
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nomenclatura científica com os seus conceitos técnicos a moldura da economia ambiental.
Como mostra Montibeller+Filho (2008 p. 94+95):
Os economistas neoclássicos propõem alguns métodos. E, para
7
há os de tendência liberal e, também, aqueles que admitem
intervenção do Estado impondo à empresa o custo ambiental, através de taxas,
multas e compensações [...] A proposição do poluidor pagador visa internalizar os
custos externos relativos à deterioração ambiental.

O discurso ambiental, tomado de assaltado pela interpretação neoclássica, é moldado a
partir da representação de mundo da escola. Isto é, os signos que dão representação – sentido
– ao discurso econômico liberal são emprestados ao

econômico. Signos como,

passivo e ativo ambientais, poluidor pagador, custo ambiental, etc., são incorporados ao
discurso ambiental procurando valorar os recursos da natureza. Logo, o discurso neoclássico
representa a natureza como um mercado, isto é, a extensão do mercado convencional de
trocas. Assim como outras coisas, a natureza possuiria um valor. Cabendo, por fim, a
economia internalizar as externalidades41 (MONTIBELLER+FILHO, 2008).
Este discurso ganhara vulto a partir da década de 70 após a Conferência de Estocolmo.
Entretanto, no Brasil, a influência do discurso de valoração da escola neoclássica ambiental
pode ser notada com a “Elaboração da Política Nacional do Meio Ambiente e do Sistema de
Licenciamento de Atividades Poluidoras” surgida no ano de 1981 (CUNHA e COELHO,
2010). Os mesmos autores ressaltam como o arcabouço da política ambiental institucional do
Estado foi sendo delineado a partir do sentido discursivo da economia neoclássica quando
afirmam:
As atividades de construção de estradas, barragens e linhas de transmissão de
energia elétrica, assim como os projetos de mineração industrial implementados a
partir dos Planos Nacionais de Desenvolvimento (PNDs) entre 1975 e 1985, foram
pressionados a realizar estudos de impacto ambiental, bancado por empresas estatais
e privadas. Medidas de mitigação desses impactos eram cobradas [...] a Política
Nacional do Meio Ambiente, de 1981, deu origem a dois procedimentos importantes
que fornecem as bases para a criação dos ‘custos de poluir’ (CUNHA e COELHO,
2010, p. 51).

41

Montibeller+Filho define em
!
(2008) a ideia de (C*/#C",(F"#
/G*/#C",(3"3/) como “computar os custos” ambientais provocados pela produção econômica e que não são
incluídos. Os custos sociais e ambientais são, por exemplo, externos a produção do mercado, devendo ser
incorporados, ou seja, internalizados. A economia neoclássica convencionou chamar de passivo ambiental.
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Por conseguinte, percebe+se a contribuição da visão de mundo da economia
neoclássica na formulação das diretrizes concernente a política ambiental institucionalizada
no Estado na condição de política pública. Como por exemplo, a instituição do poluidor
pagador, forma de

7

da produção econômica. Ainda que o

discurso ambiental ganhe alcance na esfera pública, nota+se a tentativa de hegemonia do
discurso econômico de se apropriar e representá+lo em conformidade com suas
peculiaridades. Todavia, o estudo de análise do discurso, interpretação crítica no qual analisa
o discurso a partir da posição social do sujeito (ORLANDI, 2010), visa compreender a
construção discursiva ambiental, bem como a representação de natureza da economia
“neoclássica”, a partir da circunstância histórica de sua criação, ou seja, a crise do paradigma
da economia convencional e sua representação social acerca da relação sociedade+natureza
simbolicamente instituída na criação antropológica do
uma

e na concepção de

.
Então, percebe+se, mediante a construção discursiva da escola neoclássica, o quão

presente encontra+se este paradigma de concepção ambiental na produção do discurso das
administrações públicas na medida em que seus princípios são adotados tanto na elaboração
normativa quanto na implantação de políticas públicas voltadas para a sustentabilidade do
ambiente urbano. A existência dos indicadores ambientais, bem como a necessidade em
mensurar um PIB verde, assim como ser contemplado com o ICMS verde, fatores decisivos
na governança do poder público municipal, são perseguidos com o intuito de geração de
riqueza a partir da captação de recursos e empreendimentos privados ou públicos para os
municípios que adotam os pressupostos da escola liberal.

2.2
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Evidente que a complexidade do conhecimento ambiental não ficaria restrita a visão
liberal da economia de mercado. Em contrapartida, dentro da própria economia, surgiria uma
interpretação acerca do meio ambiental desnudado do viés mercantil. Neste subtítulo
discutiremos a emergência de uma nova representação ambiental e o seu conflito com a visão
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neoclássica, bem como, os aspectos que moldam o campo social ambiental forjado no século
XX.
Embora a preocupação ambiental já estivesse presente no apogeu da modernidade,
radicalizada com o romantismo, movimento antípoda aos rumos da civilização moderna; e,
mesmo com a ressalva de Keith Thomas42 (2010) quanto à atitude ambiental do homem na
incipiente modernidade, o campo ambiental se origina a partir do século XX. Isto porque o
campo ambiental começa a ser estruturado como ação social coletiva nos idos do século
passado.
A concepção de campo social, formulada indireta e incipientemente na sociologia
weberiana43, parte do princípio de que a existência de um campo requer a presença de um
sistema racional, cuja autoridade do campo social, denominados de profissionais, goza de
legitimidade a partir de uma ordem instituída através das relações sociais (WEBER,
2000).Todo campo social traz sua estrutura hierarquizada, cuja produção de conhecimento é
fabricada por um corpo de especialistas que estão dotados de um poder aceito socialmente
como legítimo. Para Bourdieu (2004), todo o conhecimento produzido num campo social é
posto em circulação para que seja apropriado pelos sujeitos que se encontram inseridos nas
relações sociais do referido do campo. Segundo Bourdieu, o campo social apresenta uma
hierarquia em que os especialistas de um dado campo são os responsáveis pela produção
simbólica, autoridades discursivas, que tem sua representação de mundo apropriada em
virtude da legitimidade que o cerca em decorrência de seu poder no campo social44.
Neste caso, o campo social ambiental passou a ser estruturado de acordo com a
produção de conhecimento ambiental que apenas tornou+se possível no século XX. Nem
mesmo o movimento ecológico surgido nos Estados Unidos no século anterior, com a
emblemática criação dos parques nacionais, como sugere Diegues (2001), pode ser tomado
como exemplo de surgimento de um campo ambiental segundo a concepção weberiana. Pois,

42

No livro
FGG
=GG (2010), Keith Thomas disserta sobre a atitude comportamental do homem em relação a natureza, mas, são
atitudes isoladas, não se constituindo de um movimento de consciência histórica de uma época.
43
Max Weber em *
+
(2000), no capítulo V + Sociologia da Religião + aborda a formação do
campo religioso. Neste capítulo, o sociólogo apresenta as distinções entre a função do mágico, nas religiões
tribais, e a função do sacerdote, nas religiões atuais, salientando que a diferença se encontra no nível de
profissionalização e racionalização dos sacerdotes.
44
Pierre Bourdieu, em sua vasta produção sociológica, trabalha com o conceito de capital simbólico no livro
(2004). Nesta obra, Bourdieu, sob influência da sociologia weberiana, defende a ideia de que o
campo social possui como característica produção, circulação e conflitos simbólicos.
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somente a partir da crise da razão instrumental, simbolizada pela eclosão das grandes guerras,
é que teremos aquilo que Foucault nomeou de “descontinuidade” histórica.
Esta descontinuidade é representada por um “novo tipo de racionalidade”, no qual
conceitos validados como irrefutáveis são substituídos por outros novos. Surgem “diversos
campos de constituição (saber) e de validade, com suas regras [...] e meios teóricos”
(FOUCAULT, 2012, p. 5). Ou seja, um campo para se originar como área de saber, de
produção de conhecimento, como produção simbólica, precisa se estruturar racionalmente.
E, o campo ambiental surgido no século passado, tem como idiossincrasia, a luta
simbólica pela hegemonia do discurso ambiental. A gênese do campo ambiental é marcada
pela tentativa de organizar o conhecimento ambiental de acordo com as pretensões dos grupos
sociais de poder. No caso, cientistas, técnicos, especialistas, ativistas e integrantes do poder
econômico, organizam+se no sentido de produzir um novo conhecimento racional ambiental;
entretanto, o conhecimento produzido é construído a partir do posicionamento social de quem
produz o discurso. E, neste tocante, como a produção de discurso não é homogênea, embora
se busque a hegemonia, logo, o campo ambiental é indelevelmente caracterizado pelos
conflitos de ordem discursiva.
O discurso ambiental possui a autoridade do discurso científico. O que denota o
reconhecimento do saber científico na modernidade. Ou seja, as diferentes visões de mundo
que subjazem ao discurso ambiental, para obterem a legitimidade, precisam organizar o
discurso de acordo com os princípios da lógica científica. A argumentação científica balizará
o discurso ambiental no espaço público e, consequentemente, na esfera política. A
legitimidade decorre dos especialistas na ciência que ordenam o conhecimento ambiental; são
os profissionais dos quais tratou Weber (2000). Assim, entende+se o porquê do discurso
ambiental ter sido apropriado pela ciência econômica e, em seguida, ao ser sistematizado
“racionalmente”, levado para o espaço público internacional simbolizado pela Conferência de
Estocolmo em 1972.
Em Estocolmo (1972), o relatório

produzido por

especialistas do MIT a pedido dos “ilustres” integrantes do Clube de Roma, foi levado a
Conferência com o peso da cientificidade e do conhecimento técnico referendado por
especialistas do consagrado instituto de tecnologia de Massachusetts. Representando uma
parte do campo ambiental com seu discurso, os economistas

, apontavam

para o rápido crescimento populacional no planeta e do esgotamento dos recursos naturais,
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recomendando o crescimento zero e responsabilizando os países do sul pela intensificação da
“pegada ecológica” (CAMARGO, 2010).
Entretanto, na Conferência de Estocolmo, marcas indeléveis acerca do conflito
discursivo ambiental seriam evidenciadas. O discurso
discurso

sofreu forte oposição do

. Ou seja, na esfera política internacional representada na

Conferência de Estocolmo, o discurso neoclássico seria refutado pelo discurso da economia
ecológica. E, na esteira da conferência, o economista Ignacy Sachs se destaca pela apologia a
economia ecodesenvolvimentista encarada como desenvolvimento inclusivo no qual a
marginalização dos países do sul seria suprimida. Sobre isto afirma Sachs (2009, p.42):
[...] reafirmo minha forte crença de que o progresso nesta direção pode auxiliar os
países em desenvolvimento na intervenção de seus padrões endógenos de
desenvolvimento mais justo e, ao mesmo tempo, com maior respeito pela natureza.
O controle do potencial da biomassa nos trópicos dá aos cientistas do Terceiro
Mundo a oportunidade de pular etapas, na frente dos países industrializados. E ao
praticarem o aproveitamento racional da natureza os países tropicais estarão
contribuindo para um gerenciamento global inteligente da biosfera.

Sachs praticamente elabora o “manifesto” da economia ecológica, que ele denominara
de ecodesenvolvimento, cujos aspectos diferem da visão da economia neoclássica. Sachs e
seus adeptos são partidários de um desenvolvimento endógeno, ou seja, que o
desenvolvimento ocorra internamente de acordo com a potencialidade dos recursos naturais
dos países, sobretudo dos países ditos emergentes. Assim, Sachs procurava afastar modelos de
desenvolvimento provindos do “primeiro mundo” como se esses fossem aplicáveis nos países
emergentes.
Manifesto desta corrente também é o diferente olhar sobre a tecnologia. Sachs fala em
biomassa, isto é, o reaproveitamento dos recursos renováveis (SACHS, 2009). Portanto,
delega a ciência o papel de descobertas inovadoras para reaproveitar os recursos naturais.
Propõe o redirecionamento da ciência; ou, como afirma o “aproveitamento racional da
natureza” (SACHS, 2009). Sua interpretação vai ao encontro da teoria crítica adorniana, que
no ensaio intitulado &

*

(2006), critica a mitificação da ciência pela

razão instrumental enfatizando o afastamento do sujeito da natureza transformada em “mera
objetividade”. Neste caso, Ignacy Sachs propõe, ao que parece, o uso racional da natureza,
reaproveitando seus recursos a fim de um desenvolvimento de forma sustentável.
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O complexo pensamento da economia ecológica, a exemplo da economia neoclássica,
absorve da ciência conceitos importantes para seu discurso ambiental. Como toda área do
saber, a estruturação do campo ambiental se apropria do conhecimento já produzido em outras
áreas. Neste caso, a economia ecológica, em busca da viabilização de seu discurso, apropria+
se dos conceitos da biologia, da física e da ecologia com o fito de organizar sua representação
de natureza. Assim, conceitos como o de entropia, por exemplo, é assimilado das leis
termodinâmicas da física, redirecionando o conceito para a questão ambiental visando apontar
os limites da produção e do consumo dos recursos naturais. Um exemplo do discurso
ambiental desta corrente está no pensamento do economista Cavalcanti (2009, p.16+17) que
assevera:
[...] as ciências da sociedade, especialmente a economia, em sua visão tradicional,
têm+se revelado incapazes, até hoje, de dar conta das conexões, dos elos que existem
entre os alicerces ecológicos e as atividades de produzir e consumir que representam
o cerne de qualquer sistema econômico. Com efeito, o modelo econômico
convencional não contempla as restrições do ecossistema [...] É aqui que uma visão
distinta [
], de caráter biofísico [
], passa
a influenciar na ciência econômica. Essa visão alternativa pode ser encontrada no
que se tem chamado de
, uma abordagem multidisciplinar, uma
ciência ou protociência (nova e em constituição), de fato, para entendimento e
gestão da sustentabilidade.

Portanto, o discurso ambiental proferido pela economia ecológica tem por objetivo
diferenciar+se do discurso da economia convencional + liberal e neoclássica + classificando+a
como “incapaz”, pois, sua abordagem não contempla a especificidade da economia ecológica,
que a rigor, prima pela multidisciplinaridade, haja vista a plêiade de ciências assimiladas a
esta “protociência” como trata Cavalcanti (2009).
O conflito discursivo pela hegemonia do campo ambiental envolvendo a economia
ecológica e a economia neoclássica é prova cabal que o discurso ambiental não é homogêneo,
portanto, em comum com outros campos sociais, é marcado pelo conflito de ordem simbólica
como abordou Bourdieu (2004). E, como todo campo, é estruturado a partir das relações
sociais. Ou seja, o conhecimento produzido subjaz aos conflitos de interesse social. O mesmo
ocorre com a busca pela legitimidade do discurso, produzido a partir dos conceitos científicos
das mais diferentes matizes do saber, proferidos por autoridades técnicas e especialistas na
área em questão e, por fim, almejando deslegitimar o discurso oponente revelando suas
possíveis vulnerabilidades. Conforme faz Cavalcanti (2009, p.33):
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A economia neoclássica, versão moderna, e mais estreita, da teoria clássica, acredita
que o livre jogo das forças de mercado, em situação de livre competição (o que
significa perfeita informação dos agentes econômicos), será capaz de promover a
mais eficiente alocação de recursos, o mais rápido progresso tecnológico, a mais
apropriada utilização da natureza

Cavalcanti, como especialista de um ramo do conhecimento, produz seu discurso de
economia ecológica no campo ambiental visando à hegemonia da visão de mundo da sua
corrente usando como estratagema a tentativa de deslegitimar o discurso ambiental da
economia clássica.
A percepção da economia clássica de representar a natureza como um mercado, a
partir da valoração dos recursos ambientais, procurando compensar ou reparar os danos
ambientais advindos da atividade econômica, tem como escopo para seu discurso as
empresas. Interpretadas como vilãs desde a Revolução Industrial, as empresas passaram a ser
responsabilizadas pela degradação ambiental. Não obstante, a teoria econômica de viés
ambiental da escola neoclássica encontra na mudança de gestão empresarial o ponto de
inflexão para seu paradigma de economia verde.
O papel de vilã do meio ambiente que vêm desempenhando as empresas tem sua
razão de ser, pois são poucas aquelas que se preocupam e tornam mais eficientes
ecologicamente os seus processos produtivos [...] e mesmo quando o fazem, a
iniciativa é tomada mais como uma resposta a uma exigência dos órgãos
governamentais do que por assumirem uma postura de responsabilidade social
ambiental. No entanto, o papel desempenhado por essas unidades produtivas é
inegável e imprescindível, e somente com o avanço da adoção de Sistema de Gestão
por parte das empresas teremos uma perspectiva de rumarmos para um
desenvolvimento minimamente sustentável (DIAS, 2010, p. 44).

Então, a economia convencional, partindo do princípio da eficiência, como não
poderia ser diferente, tem o foco na gestão empresarial por acreditar que a qualidade gestora
seria decisiva para uma mudança de desenvolvimento. Tanto que Dias (2010) assevera
convictamente que um “sistema de gestão” rumaria a produção para um “desenvolvimento
sustentável”. Esta visão de gestão, não se restringiu apenas a iniciativa privada, a concepção
de gestão empresarial eficiente vem sendo adotada costumeiramente pelas gestões públicas.
Como legado deste discurso, é cada vez mais comum os selos de qualidade ambiental, tais
como, as normas ISO (International Organization for Standardization), o padrão RSE
(Responsabilidade Social Empresarial), cujo intento é a eficiência da gestão empresarial
certificando+as como responsáveis social e ambientalmente por boas práticas gestoras
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adotadas. Por outro lado, o discurso ambiental neoclássico assegura a lucratividade do
sistema, uma vez que a certificação de boas práticas de gestão é transformada em instrumento
de marketing a fim de expandir os “negócios verdes” (TACHIZAWA, 2008, p.76). Na gestão
pública, o ICMS verde, legado deste discurso, vem procurando contemplar as administrações
exitosas.
No entanto, a análise do discurso faz suas diligências inclinando+se no entendimento
do sentido que cada discurso representa. Que para Orlandi (2010) decorre do funcionamento
da linguagem. A análise do discurso não é uma técnica restrita a lingüística, pois, como
aponta Pêcheux (2009), a produção de conhecimento, embora expressa pela linguagem,
encontra+se carregada de sentidos que remetem ao contexto sócio+histórico. O discurso reflete
as relações sociais e quem o profere está em alguma posição social (ORLANDI, 2010).
A proposta do método de análise do discurso, portanto, reivindica o entendimento do
contexto social e histórico vivenciado a fim de compreender o porquê do discurso. Razão pela
qual Pêcheux (2009, p. 146) afirma:
[...] o sentido de uma palavra, de uma expressão [...] não existe em si mesmo [...] ao
contrário, é determinado pelas posições ideológicas que estão em jogo no processo
sócio+histórico no qual as palavras, expressões e proposições são produzidas [...] as
palavras, expressões, proposições, mudam de sentido segundo as posições
sustentadas por aqueles que as empregam [...]

A crise da razão instrumental, bem como a rejeição ao tipo de produção predatória da
economia, assim como a tensão vivida por um modelo societário excludente, representa o
contexto histórico que margeou o aparecimento do discurso ambiental. Entretanto, como pôde
ser notado, o discurso não é padronizado, muito pelo contrário, é dotado de nuances, pois as
posições ideológicas (PÊCHEUX, 2009), representam visões de mundo distintas. Logo, a
caudalosa nomenclatura usada para nomear as coisas, é peculiar a cada tendência discursiva.
Por esta razão Orlandi (2009, p. 21) evidencia:
[...] a língua não é só um código [...] Desse modo, diremos que não se trata de
transmissão de informação apenas, pois, no funcionamento da linguagem, que põe
em relação sujeitos e sentidos afetados pela língua e pela história, temos um
complexo processo de constituição desses sujeitos e produção de sentido, de
argumentação, de subjetivação, de construção da realidade.

26

É neste tocante, que emergem os discursos ambientais tanto da economia clássica
quanto da economia ecológica, uma produção de sentido que visa construir uma realidade
social a partir da linguagem do discurso. Como enfatiza Maingueneau (1997, p. 34), o sujeito
representa o “lugar de enunciação”, de modo que as palavras mudam de significado conforme
a posição social daqueles que as usam. Assim sendo, ressalta Orlandi (2009, p.43), “O estudo
do discurso explicita a maneira como linguagem e ideologia se articulam, se afetam em sua
relação recíproca”. Foucault (2008), em seus estudos acerca do nascimento da ‘Biopolítica’45,
deixara muito bem explícita esta relação inextricável entre linguagem e ideologia quando tece
seus argumentos sobre o liberalismo e sua prática de governamentalidade em suas reflexões
sobre economia política. “Esse liberalismo econômico, esse princípio de um respeito à
economia de mercado que havia sido formulado pelo Conselho Científico [...] um princípio
segundo o qual, as intervenções do Estado deveriam ser limitadas” (FOUCAULT, 2008, p.
110). Em seguida, Foucault apresenta os enunciados discursivos que iminentes liberais
usavam no discurso político com o intuito de dar sentido a ideologia liberal do século XIX.
Expressões como: “É preciso libertar a economia das
evitar tanto a

'

quanto o *

5

@

6

”, ou: “É preciso

”. Ou seja, a associação entre a linguagem e a

ideologia liberal é evidenciada no contexto do século XIX; símbolo da consolidação dos
ideais burgueses e que fora captado por Foucault.
Os discursos do campo ambiental não fogem à regra. A linguagem usada é eivada de
sentidos ideológicos pertencentes aos grupos de interesse. Sejam grupos científicos, técnicos
ou sociais, no entanto, são conflitos discursivos em busca da hegemonia. Assim sendo, a
peculiaridade do discurso tem por objetivo transmitir o melhor conceito científico a fim de
legitimar+se como discurso. Não por acaso, como representante da economia ecológica,
Enrique Leff (2010) propõe uma racionalidade ambiental, isto é, uma ciência ambiental a
partir de um novo paradigma. Por esta razão busca empreender uma “epistemologia
ambiental”.
A emergência da questão ambiental [...] no campo do conhecimento surgem como
duas problemáticas contemporâneas em resposta a uma crise da racionalidade
econômica e teórica da modernidade. O conhecimento (ambiental) adquire uma
complexidade que ultrapassa as possibilidades de compreensão e resolução a partir
de uma perspectiva disciplinar e setorial. Surge daí a consciência sobre a
fragmentação do conhecimento que nos legou a ciência moderna, exigindo um
enfoque sistêmico e um conhecimento holístico, capazes de unificar uma realidade
cindida pela destruição ecológica e pela desigualdade social [...] O saber ambiental

45

Foucault em "
9
1978 e 1979 no Collège de France.

(2008). Livro publicado a partir das aulas ministradas nos anos de
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emerge de uma razão crítica, configurando+se em contextos ecológicos, sociais e
culturais [...] (LEFF, 2010, p.167+168).

Porquanto, o discurso da economia ecológica parte da crítica a racionalidade
econômica e da insatisfação em relação ao quadro teórico legado pela modernidade.
Diferentemente da economia neoclássica que propõe um saber ambiental dentro do interior da
economia convencional, Leff, como representante da visão de mundo da ecoeconomia
(MONTIBELLER+FILHO, 2008), propõe um novo “paradigma”, visa empregar uma nova
“epistemologia” com parâmetro metodológico de enfoque “sistêmico”, “holístico”, no qual a
“devastação ecológica” e a “discrepância social” possam ser explicitadas.
Sua proposta de racionalidade ambiental é crítica a racionalidade econômica que
exerceu influência proeminente nos rumos da sociedade moderna, tanto em seu sistema
produtivo quanto no modelo de pensamento. Leff (2006) apresenta como proposta para uma
racionalidade ambiental aquilo que nomeou de “racionalidade cultural”. Ou seja, Leff a
conceitua como “uma racionalidade que pode referir+se aos traços que dão identidade a uma
cultura, sua língua, seus costumes e práticas que configuram um estilo étnico” (LEFF, 2006,
p. 408). Observando a proposta paradigmática de Leff, percebe+se, portanto, que este
expoente representante da economia ecológica, ao abordar o seu conceito de racionalidade
cultural, imprescindível para o arcabouço de seu “novo paradigma”, valoriza a racionalidade
produtiva de comunidades marginais 46 à economia de mercado. Entretanto, na sua obra
0

(2006), a complexidade que envolve a macroeconomia é,a rigor,

%

ignorada47.
Em suma, a criação de um campo ambiental ao longo do século XX, deu margem ao
surgimento, a priori, de dois discursos ambientais erguidos no bojo do pensamento
econômico,

ou

seja,

na

tradição

neoclássica

e

na

ascendente

concepção

ecodesenvolvimentista. Este conflito de ordem discursiva no campo ambiental, em busca da
hegemonia do discurso, marcou o pensamento ambiental no concernente a teoria econômica
de viés ambientalista. Princípios tanto da economia neoclássica, como o poluidor pagador,
quanto da economia ecológica, como a associação do equilíbrio ambiental e o
46

A proposta de Enrique Leff em relação a uma racionalidade cultura em que se contemplem as práticas sociais e
culturais de comunidades marginalizadas, leva a economia ecológica a ser interpretada como uma ecologia
cultural.
47
O mesmo ocorre com o economista notável da economia ecológica Joan Martinez Alier que no livro
(2007), aborda as práticas econômicas sustentáveis de comunidades marginalizadas pela
macroeconomia.
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desenvolvimento social, foram se imiscuindo na tentativa de construir um discurso que
abrangesse as mais diferentes visões do campo ambiental. Neste caso, o discurso ambiental de
desenvolvimento sustentável visava contemplar os interesses divergentes no campo ambiental
sinalizando, inclusive, para a implantação de políticas públicas na esfera do campo político.
Assim, o discurso de desenvolvimento sustentável vai sendo construído na década de 80.
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A formação do campo social ambiental no século XX tem como característica a
compreensão de uma nova visão sobre natureza e sociedade a partir da economia. Os conflitos
representacionais marcam a busca pela hegemonia no campo ambiental. Entretanto, as
demandas sociais farão com que o discurso transite da esfera acadêmica para a esfera política
e, como pauta de agenda internacional, o discurso ambiental passa a ser influenciado pelo
discurso político, resultando na amalgamação entre os diferentes discursos econômicos. E, a
fim de produzir consenso político, o intitulado discurso de desenvolvimento sustentável
floresce como síntese.
As discursividades no campo ambiental visam à hegemonia da representação de
mundo a partir de seus interesses sociais, culturais, econômicos e políticos. E, como pode ser
percebido, os conflitos discursivos dão a tônica dos interesses que os grupos sociais possuem
em relação à natureza no recém criado campo social ambiental. Esses grupos podem ser de
ordem científica, técnica, política ou econômica.
Entretanto, com a inserção do discurso ambiental no espaço público, em que os atores
sociais são políticos e não acadêmicos, cuja demanda ambiental precisa de respostas céleres e
palatáveis a opinião pública, desde a Conferência de Estocolmo (1972) que o discurso
ambiental vem sendo dirigido para a concepção de ‘desenvolvimento sustentável’.
(CAMARGO, 2010).
A gênese do conceito remete a década de 70 quando emergiu da primeira grande
conferência mundial o conceito de ecodesenvolvimento, pronunciado pelo secretário+geral do
evento Maurice Strong e capitaneado por Ignacy Sachs. Tanto que Sachs (2009, p. 54),
visando

apontar

similitudes

entre

os

termos,

afirmara

que:

“seja

denominado
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ecodesenvolvimento ou

!

, a abordagem fundamentada na

harmonização de objetivos sociais, ambientais e econômicos não se alterou desde o encontro
de Estocolmo até as conferências do Rio de Janeiro”

48

. A época da Conferência de

Estocolmo, quando o termo desenvolvimento sustentável ainda não havia sido cunhado, Sachs
(1993

CAMARGO, 2010, p. 92) propagava a concepção das cinco dimensões para

atingir o que viria a ser denominado de desenvolvimento sustentável.
(>/C)'%

%-(",: consolidar um processo de desenvolvimento baseado em

outro tipo de crescimento e orientado por outra visão do que é uma “boa”
sociedade;
(>/C)'%

)E"-(",: voltar+se para uma configuração rural+urbana mais

equilibrada e uma melhor distribuição territorial de assentamentos humanos e
atividades econômicas;
(>/C)'% -%CJ>(-": possibilitar uma alocação e uma gestão mais eficientes
dos recursos e um fluxo regular dos investimentos públicos e privados;
(>/C)'%

@,*@#",: respeitar as especificidades de cada ecossistema, de cada

cultura e cada local;
(>/C)'%

-%,IB(-" intensificar o uso dos recursos potenciais dos vários

ecossistemas + com um mínimo de dano a eles + para propósitos socialmente
válidos; limitar o consumo de combustíveis fósseis e de outros produtos
facilmente esgotáveis ou ambientalmente prejudiciais; reduzir o volume de
resíduos e poluição; reciclar e conservar, limitar o consumo material; investir
em pesquisa de tecnologias limpas; definir e assegurar o cumprimento de
regras para uma adequada proteção ambiental

O protodiscurso de desenvolvimento sustentável é veladamente forjado na década de
70 com o intuito de apaziguar os acirrados ânimos dos países participantes, haja vista o clima
de “beligerância” que a conferência tomou com acusações mútuas dos países do norte e do sul
responsabilizando um ao outro a culpa pela degradação ambiental (BARBIERI, 2011). Não
obstante, a década de 70 e início do decênio de 80, são marcados pela institucionalização da
48

Sachs conceituaria o ecodesenvolvimento como “o desenvolvimento socialmente desejável, economicamente
viável e ecologicamente prudente”, conforme alenta Ana L. de B. Camargo em &
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(2010). Este conceito, burilado, serviria de base para a concepção forjada de
desenvolvimento sustentável.
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gestão e das políticas ambientais nos Estados participantes do evento em Estocolmo49 . O
Brasil, país que assumiu posição contrária a proposta oficial da conferência, criou em1973, a
Secretaria de Meio Ambiente (SEMA) subordinada ao Ministério do Interior (MOTA, 2001).
Porém, determinante para o fomento do discurso de desenvolvimento sustentável será a
preparação para a Cimeira da Terra que viria a acontecer no Rio em 1992. O aguardado
encontro político, que ocorreria 20 anos após a primeira conferência, se notabilizou por ter
debatido o parecer da Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento contido no
relatório "

#

publicado em 1987.

O relatório providenciado pela Comissão Mundial de Meio Ambiente e
Desenvolvimento (CMMAD), órgão surgido em 1983 por decisão da ONU (BARBIERI,
2011), sob a presidência da norueguesa Gro Harlem Brundtland, propunha a inseparabilidade
do desenvolvimento e do meio ambiente no intitulado Relatório Brundtland. No entanto, o
relatório é produzido (1987) as vésperas da Cimeira da Terra (1992) cujo evento incluiria
mais de 100 chefes de Estado representando 178 países (BARBIERI, 2011). Neste caso, o
relatório fora construído a fim de apresentar um discurso ambiental no qual pudesse evitar a
esterilidade do encontro que, a exemplo do que ocorrera outrora em Estocolmo, poderia
submergir nas contendas políticas movidas pelos interesses econômicos dos países
envolvidos. Uma vez que, conforme lembra Portilho (2010, p. 46):
Um dos principais legados da conferência de Estocolmo está relacionado ao
estabelecimento de um debate e uma luta entre as percepções sobre o meio ambiente
defendidas por países ricos e pobres. Embora a conferência tenha sido, inicialmente,
produto da preocupação dos países industrializados, seus organizadores tiveram que
ceder à pressão dos países pobres no sentido de reconhecer as necessidades de
equilibrar proteção ambiental e desenvolvimento econômico, ampliando a visão
sobre as raízes e causas da crise ambiental. O próprio Maurice Strong, Secretário
Geral da Conferência de Estocolmo, reconheceu mais tarde que os países em
desenvolvimento haviam forçado a aceitação da relação entre o meio ambiente e
desenvolvimento nos documentos oficiais.

A Conferência de Estocolmo (1972) concedeu ampla visibilidade para a crise
ambiental, tornando+a, inclusive, conteúdo político da agenda internacional. Portanto, o
discurso ambiental, antes forjado e debatido na academia por, sobretudo, economistas, ganha
status político com os debates acerca dos desafios e limites que cercam o desenvolvimento
econômico. Assim, o discurso ambiental é capturado pelo discurso político quando levado a
49

E o que mostra Guerra e Coelho em % '
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(2010, p. 43), quando
afirmam que “até meados da década de 1980, o Estado ditou, de forma centralizada, a política ambiental a ser
seguida no Brasil”.
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esfera pública internacional a partir da institucionalização das conferências mundiais. E, em
virtude desta apropriação do discurso político sobre o discurso ambiental, Camargo (2010)
ressalta a repercussão da frase proferida pela primeira+ministra indiana Indira Gandhi quando
vociferou: “O pior tipo de poluição é a miséria”.
A conferência ganha contornos de conflito político entre países industrializados do
norte e países em desenvolvimento do sul. Isto ocorria em função dos temas de âmbito
econômico associados ao discurso ambiental levados ao encontro. Tanto que, segundo
Camargo (2010) o encontro fora dominado pelo binômio ambiente+desenvolvimento.
Dos denominados malthusianos faziam parte os que apontavam para o esgotamento
dos recursos naturais e a incapacidade do progresso tecnocientífico para superar
esses limites. Dos denominados cornucopianos faziam parte os que confiavam
cegamente na capacidade ilimitada de superação dos problemas de escassez em
decorrência dos ajustes tecnológicos (CAMARGO, 2010, p. 66).

Além deste embate entre malthusianos e cornucopianos50, digladiaram+se, de um lado,
os favoráveis ao “crescimento a todo custo” e, do outro, os asseclas do “crescimento zero”. A
conferência pôs à luz da ribalta, também, a discussão sobre a qualidade do crescimento, dando
margem a um incipiente debate a respeito da distinção entre crescimento e desenvolvimento;
conceitos antes, porém, amalgamados num só sentido.
Portilho (2001) alerta para o fato de que desenvolvimento esteve sempre associado à
ideia de progresso. Fruto do projeto liberal delineado nos escritos do economista clássico
Adam Smith no longínquo ano de 1776 com a publicação do ensaio % 0 '

" 6 .

Neste ínterim, a associação entre crescimento e desenvolvimento como sinônimos de
progresso material, enraizou+se até o momento em que se irrompe a crise da razão econômica
concomitante a crise ambiental. Veiga (2010) indica quanto há de mítico no discurso sobre a
concepção de desenvolvimento erigida pelo ocidente capitalista.
Os gurus do mito do desenvolvimento que têm uma visão quantitativa do mundo
ignoram os processos qualitativos histórico+culturais, o progresso não+linear da
sociedade, as abordagens éticas, e até prescindem dos impactos ecológicos.
Confundem crescimento econômico com o desenvolvimento de uma modernidade
capitalista que não existe nos países pobres. Com tal perspectiva, eles só percebem
fenômenos econômicos secundários, como o crescimento do PIB, o comportamento
das exportações, ou a evolução do mercado acionário, mas não reparam nas
profundas disfunções qualitativas estruturais, culturais, sociais e ecológicas que

50

Na abordagem cornucopiana a racionalidade econômica e a eficiência tecnológica, quando bem utilizadas,
podem mitigar os problemas ambientais e, ainda, promover a qualidade de vida humana.

32

prenuncia a inviabilidade dos ‘quase+Estados+nação subdesenvolvidos’ (VEIGA,
2010, p. 22+23).

O economista Veiga, inspira+se nas ideias de Celso Furtado que publicou % 0
e

+

na

teoria

de

e+

&

Amartya

Sen

autor
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consagrados

livros

. Ambos assumem postura crítica

em relação ao tipo de desenvolvimento adotado pelos países ricos e pela pretensão de
transformar o modelo de desenvolvimento como universal, padronizando+o.
A concepção de desenvolvimento sustentável, surgida pela primeira vez em 1979,
segundo Veiga (2007) num Simpósio das Nações Unidas sobre as interrelações entre recursos,
ambiente e desenvolvimento, ganha vulto em 1987 com o notório relatório de Brudtland
"

#

. Porém, este discurso ambiental tornou+se devidamente trabalhado a

fim de atingir consenso internacional entre os Estados. Trata+se de um discurso conciliatório,
que visa aproximar a eficiência econômica, a justiça social e a prudência ecológica. Conforme
Camargo (2010, p. 75), “o objetivo seria caminhar na direção de um desenvolvimento que
integre os interesses sociais, econômicos e as possibilidades e os limites que a natureza
define”.
Assim, em busca de uma conciliação política, o discurso ambiental oriundo dos
embates acadêmicos entre especialistas, começa a ser lapidado com o intento de atender as
condições postas pelos grupos políticos representantes dos interesses sociais, econômicos e
culturais de seus Estados. O discurso ambiental é podado, vai sendo arrumado e aprumado
para ser digerido até pelo combativo movimento ambientalista que, mesmo diante de suas
complexidades ideológicas, como apresenta Castells51, é discurso adotado e propagado pelo
movimento. O discurso ambiental proposto pelo relatório arrebata não somente os ativistas,
mas, também, o segmento empresarial (PORTILHO, 2010); a espreita de novas oportunidades
de negócio52.
Entretanto, o discurso de desenvolvimento sustentável apresentado, contém uma
contradição em termos. Isto porque o relatório, no afã de produzir um discurso, aproximou
51

Manuel Castells em sua obra
, segundo volume da trilogia %
(
;
(1999), tipifica os inúmeros movimentos que reivindicam o discurso “verdadeiro”
de meio ambiente. Castells aventura+se naquilo que chamou de “caleidoscópio” do ambientalismo.
52
Destaque para a criação do Marketing Verde, abordado na obra
de Reinaldo Dias (2010) e para o uso de indicadores de desempenho e de qualidade a base de
uma gestão ambiental tratado na obra de Takeshy Tachizawa intitulada de
(2008).
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dois conceitos científicos visando construir um novo conceito para alicerçar o discurso
ambiental em gestação. Seria a conjugação de um substantivo “desenvolvimento” e um
adjetivo o “sustentável” (VEIGA, 2010). Sendo que a concepção de desenvolvimento fora
subtraída da economia, haja vista sua associação a ideia de crescimento, enquanto que o termo
sustentável “era um conceito circunscrito à biologia populacional, usada principalmente em
pesquisas sobre o manejo da pesca e das florestas” (VEIGA, 2007, p. 63). No entanto, tais
termos cooptados por discrepantes áreas do saber, quando amalgamados, passaram a produzir
um sentido conveniente às pretensões dos grupos políticos que almejavam um discurso
ambiental conciliatório. Assim sendo, o discurso de desenvolvimento sustentável, que antes
da década de 80 não tinha sentido, a partir do relatório de Brundtland (1987), ganhou o status
de ciência e de ideologia política, haja vista o conceito grassado pelo documento "
#

4
Desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem
comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias
necessidades [...] em essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de
transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a
orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se
harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender às
necessidades e aspirações humanas.(CAMARGO, 2010, p. 73)

Conceito amplo, a definição torna a concepção de desenvolvimento sustentável muito
abrangente e complexa. Nele percebem+se implicações de natureza ética, sobretudo quando
intenta para o compromisso das presentes gerações para com as futuras gerações; questões de
ordem econômica, quando aborda a direção dos investimentos; sociais, ao atentar para o poder
de transformação que sua ação pode promover; otimismo na capacidade tecnológica e utopia
política, ao crer na mudança institucional a fim de atender as aspirações humanas.
Este discurso ambiental, moldado pelo discurso político e seus interesses
representativos, a fim de atender as demandas ambientais, a partir da Conferência do Rio de
Janeiro em 1992, legou um programa de plano de ação intitulado de “Agenda 21” no qual são
estabelecidas metas e objetivos lançados aos países com o intuito de que o desenvolvimento
sustentável possa ser aplicado. Trata+se de uma carta de recomendações, portanto, não é
impositiva. Seu objetivo é de servir como diretriz para a eficácia de uma política pública
ambiental e da criação de instrumentos para mensurar a qualidade da gestão empresarial, bem
como “restringir as ações do poluidor, fixando normas e padrões ambientais e fiscalizando o
seu cumprimento” (BARBIERI, 2011, p. 74).
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A Agenda 21 é constituída por 40 capítulos divididos em seis seções, cujos artigos
versam sobre os principais problemas ambientais; expediente usado com o propósito de
açambarcar todas as demandas da sociedade. Esta carta, e suas “boas intenções”, ao passo que
contempla os fundamentos do discurso ambiental da escola neoclássica, apropria+se, também,
dos fundamentos do discurso ambiental da economia ecológica. E, uma vez imiscuindo
princípios como a do poluidor+pagador, oriundo da teoria econômica de Pigou 53 , com os
princípios de manejo sustentável, peculiaridade da economia ecológica, acaba por fomentar
seu discurso de desenvolvimento sustentável.
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A “Agenda 21” constituiu+se de um importante instrumento de planejamento para
viabilizar a ação política em prol do discurso de desenvolvimento sustentável. Mesmo sendo
uma carta sem caráter impositivo, apenas um documento apresentando diretrizes, a Agenda 21
sugere aos Estados políticas para que suas ações institucionais visem a aplicabilidade do
desenvolvimento com sustentabilidade. Para tanto, ganha destaque neste contexto ambiental o
papel das políticas públicas.
Considerado o mais importante protocolo da Eco+92, a Agenda 21 tem por
finalidade reorientar o desenvolvimento em direção à sustentabilidade, constituindo+
se num plano de ação de médio e longo prazos. Desse modo, caracteriza+se como
um processo de planejamento estratégico que visa atingir o desenvolvimento
sustentável. A Agenda 21 não é, portanto, um plano de governo, mas um termo
compromisso da sociedade, tendo os governos como principais operadores
(GUGELMIN
., 2003, p. 91).

Portanto, a formulação da “Agenda 21” como legado da conferência de 1992, embora
não se constitua de um plano de governo, dota a sociedade de instrumentos de pressão para
cobrar de seus governos uma ação dirigida à sustentabilidade. Pois, os governos são
estratégicos na implantação das políticas ambientais em virtude de sua capacidade operativa.
Porém, Barbieri (2011) enfatiza quanto ao cenário de consensoda qual fora redigida a
Agenda 21. Este caráter de acordo diplomático firmado na conferência de meio ambiente,
53

Economista inglês que desenvolveu uma teoria sobre as “externalidades” negativas. Conceito criado para
expressar as falhas decorrentes do mercado, empenhou+se em construir um método que pudesse corrigir ou
compensar tais falhas. Criou o método poluidor+pagador.
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cujo tema é marcado pela divergência, aponta para a conveniência política que o discurso
ambiental tomou. A Agenda 21, neste caso, é simbolizada pela

da questão

ambiental a fim de produzir consenso em detrimento das divergências. O discurso ambiental,
para a esfera política, não pode permanecer sob embates técnicos e científicos, precisa ser
ponderado uma vez que sua aplicabilidade decorrerá de uma ação política em busca de
consenso.
Este caráter de consenso almejado pelos governos, embora não fácil de ocorrer,
provém da complexidade da questão ambiental para uma sociedade plural e, portanto, com
distintos interesses ligados a temática. Não sem razão assevera Paul E. Little (2003, p. 18):
[Quanto ao desafio das políticas públicas] consiste em lidar [primeiramente] com
um conjunto heterogêneo de atores políticos, sejam eles instituições e agências
governamentais, movimentos sociais, entidades produtivas, sindicatos, organizações
ambientalistas, cientistas e pesquisadores ou simplesmente grupos de cidadãos
atingidos ambientalmente por uma determinada atividade. Ou seja, elaboração e
implementação de políticas ambientais fundamentam+se em um processo social que
envolve todos os atores sociais afetados por uma problemática ambiental
determinada. Na medida em que os interesses desses variados grupos são
divergentes, ou mesmo contraditórios, a meta comum de um meio ambiente sadio
para todos teria de nortear os debates e as ações.

Nota+se, contudo, o desafio da ação política em materializar o discurso de
desenvolvimento sustentável, uma vez que a elaboração e implantação de uma ação
impliquem em conflitos entre diferentes atores em virtude das divergências que decorrem da
complexidade ambiental. Por isto a necessidade em transformar as estruturas da esfera
pública. Habermas (2003), analisando o aburguesamento da esfera pública, ressalta a gênese
conflituosa entre Estado e sociedade, marcada pela expansão das relações econômicas de
mercado. Entretanto, Habermas trabalha numa perspectiva de mudança na esfera pública a
fim de acomodar uma racionalidade comunicativa, uma nova ética de ação, pautada “num
processo de entendimento mútuo” (HABERMAS, 2003, p. 166). Isto é, o modelo de esfera
pública precisa contemplar a heterogeneidade ambiental representativa do “mundo vital”
(HABERMAS, 2003), visando coibir aquilo que Habermas (2003) chamou de “colonização
do sistema”, neste caso, a “intromissão do capital” na esfera pública; monopolizando+a. A
proposta de ação comunicativa habermasiana vai ao encontro da proposição da Agenda 21 e
dos ideais engendrados nos fóruns internacionais que modelam as conferências mundiais
direcionadas para o encontro de um consenso; mediante uma esfera pública fortalecida e ativa
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com procedimentos democráticos que primem pela participação interativa e dialógica na
resolução de suas querelas.
A concepção habermasiana de esfera pública é diametralmente oposta à visão
marxista, pois, enquanto Habermas aposta no entendimento a partir de uma ação dialógica
(HABERMAS, 2003), a teoria marxista crê na influência direta da reprodução da vida social
mediante conflitosde classes sociais na esfera pública, de modo que a concepção marxista
entende como inverossímil a possibilidade de entendimento e de comunicação entre interesses
tão díspares, por isto propõe uma a ação revolucionária. Na literatura marxista, a crítica ao
consenso dar+se em função do conceito fomentada concernente ao papel do Estado e sua ação
política, embora procure “[o Estado] assumir uma existência independente, para garantir o
interesse comum” (HARVEY, 2006, p. 78), o Estado atende, para esta literatura, interesses de
natureza particular de classe.
Tais interpretações acerca da “esfera pública”, para usar um termo ao gosto de
Habermas, trazem consequências em termos de compreensão a respeito da formulação e
implantação das políticas públicas pelo Estado. Para Klaus Frey, analisando as políticas
públicas à luz da ciência política e, sobretudo, a partir de uma abordagem teórico+
metodológica

, aponta para três dimensões fundamentais ao estudo

analítico das políticas públicas:
A
‘policy’ refere+se aos conteúdos concretos, isto é, à
configuração dos programas políticos, aos problemas técnicos e ao conteúdo
material das decisões políticas. No quadro da
‘politics’ tem+se
em vista o processo político, frequentemente de caráter conflituoso, no que diz
respeito à imposição de objetivos, aos conteúdos e às decisões de distribuição. A
‘polity’ se refere à ordem do sistema político, delineada pelo
sistema jurídico, e à estrutura institucional do sistema político administrativo
(FREY, 1999, p. 04)

A análise das políticas públicas por este viés preconiza a dimensão político+
institucional, ou seja, fatores endógenos em detrimento de aspectos exógenos do sistema.
Tanto que para Frey, num estudo específico acerca das políticas ambientais, “o desafio [para a
implantação] do desenvolvimento sustentável é, antes de tudo, um problema político e de
exercício de poder” (FREY, 2001, p. 2). Neste tocante, reformas de cunho institucional e
políticas viabilizariam a aplicabilidade com sucesso das políticas públicas ambientais. Quando
Frey atenta, timidamente, para uma abordagem política de participação democrática, ocorre
dentro de uma lógica procedimental de esfera pública comunicativa à feição habermasiana.
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Entretanto, embora a leitura que Frey realiza sobre as políticas públicas sejam críveis
do ponto de vista de uma análise dimensional político+institucional, no entanto, a necessidade
de incluir fatores exógenos ao processo de formulação das políticas públicas é essencial.
Como ocorre na sociologia de Claus Offe que, seguindo uma tradição marxista, acredita que a
institucionalização de um sistema de amparo social, através de políticas públicas setoriais,é
necessário como mecanismos de correção dos problemas estruturais acarretados pelas sobras
residuais que o sistema de produção não absorve (OFFE, 1984). Por esta razão define política
pública como a forma pela qual tenta o Estado resolver os problemas estruturais da produção
capitalista (OFFE, 1984).
No entanto, a análise das políticas públicas vem ganhando um tom de complexidade
que seria muito reducionista percebê+las seja pelo prisma da dimensão político+institucional,
como teoriza Frey numa abordagem

da ciência política, seja pela ótica

sociológica de viés marxista no qual atribui as externalidades da produção capitalista a criação
das políticas públicas a fim de ter controle sobre um segmento social. Hodiernamente, vem se
atribuindo a sociedade civil um papel cada vez mais ativo na elaboração das políticas
públicas. É o que ocorre, conforme salienta Guerra e Coelho (2010, p. 67), em relação as
ONGs:
Entre os atores não+estatais estão incluídas as organizações internacionais, as ONGs
e as grandes corporações. As organizações internacionais têm forte peso na
definição de uma agenda ambiental global e cooperam com países em
desenvolvimento em programas que afetam diretamente o meio ambiente. As ONGs
também participam na definição de uma agenda ambiental, tanto internacional
quanto nacionalmente; influenciam nas negociações sobre mecanismos de regulação
e dão forma às políticas ambientais [...]

De acordo com Bernardo (2001), a participação da sociedade civil na formulação das
políticas públicas encontra+se em fase de transição. Trata+se de uma nova fase de governança
que o poder está vivenciando. Esta transição estaria se opondo a uma cultura política marcada
pela “permissividade, barganha, fisiologismo, nepotismo, incapacidade de gerar políticas
públicas eficientes” (BERNARDO, 2001, p. 53).
Embora venha ocorrendo a ampliação da participação da sociedade civil no Estado
com seus interesses difusos, a formulação das políticas públicas continua sendo reduto dos
especialistas e dos técnicos do aparelho administrativo do poder público. “[...] em muitas
áreas da política ocorre uma tendência em cientificizar a política social (pública), de fazer
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participar decisivamente especialistas científicos no desenvolvimento e na avaliação de
programas políticos” (OFFE, 1984, p.47). A interpretação de Offe sobre o “cientificismo” da
elaboração de políticas públicas corrobora com o nível de tecnicismo que fora identificado por
Frey ao analisar as políticas públicas setoriais, ressaltando:
“alto grau de autonomia [dos setores] de modo que funcionam quase independentes
do sistema político central [...] Dessa fragmentação setorial do processo político
provém também a dificuldade de efetivar uma discussão ampla de temas abrangentes
e transsetoriais como o de desenvolvimento sustentável (FREY, 2001, p. 19).

Esta conclusão decorre após se debruçar sobre o papel da tecnocracia no planejamento
das políticas sustentáveis. Isto é, o discurso de reforma estatal numa vertente liberal visa
contemplar o fortalecimento da instituição concebendo o poder decisório aos tecnocratas
delineadores dos planejamentos contidos na esfera pública. Esta postura gera a fragmentação
setorial que acaba por redundar em políticas públicas ambientais construídas eminentemente
por técnicos de planejamento de gestão encastelados em seus setores administrativos.
Porém, esta realidade acerca do tecnicismo já fora percebida por Weber em seu tratado
de sociologia, *

+

. Nele, discorrendo sobre os tipos de dominação, Weber

conceitua o que entende por dominação e sua relação inextricável com a legitimidade. E,
abordando os tipos de dominação legítima, atenta para o

!

da dominação.

Neste caso, alerta sobre “A dominação legal + racional + com o quadro administrativo
burocrático” (WEBER, 2009, p. 142). Segundo Weber, dentre as categorias fundamentais da
dominação racional está a competência funcional. A autoridade institucional descende da
qualificação profissional do indivíduo. Para tanto comenta:
[...] para atingir a racionalidade plena, é necessária, em ambos os casos, uma
qualificação profissional. Normalmente, portanto, só estão qualificados à
participação no quadro administrativo de uma associação os que podem comprovar
uma especialização profissional, e só estes podem ser aceitos como funcionários [...]
a dominação legal pode assumir formas diversas [...] Limitar+nos+emos, em seguida,
à análise típico+ideal da estrutura de dominação mais pura dentro do quadro
administrativo: do (
, ou seja, do
(WEBER, 2009, p. 144).

Weber captura o espírito de época que disseminar+se+ia durante o século XX e o XXI.
Sua interpretação sociológica sobre os tipos ideais não o faz hesitar em asseverar quanto a
origem da legitimidade da dominação do burocrata. Exercendo uma função no quadro
administrativo, sua ação social é legitimada pelo grau de excelência que a qualificação
profissional lhe certifica. Sua competência decorre da profissionalização que, no mundo
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moderno, estaria relacionada a especialização de uma área de saber. E, concernente a
associação entre burocracia e saber Weber (2009, p. 145) afirma:
A administração puramente burocrática, portanto, a administração burocrático+
monocrática mediante documentação, considerada do ponto de vista formal, é
segundo toda a experiência, a forma mais racional de exercício de dominação,
porque dela se alcança tecnicamente o máximo de rendimento em virtude de
precisão, continuidade, disciplina, rigor e confiabilidade [...] intensidade e
extensibilidade dos serviços, e aplicabilidade formalmente universal a todas as
espécies de tarefas.

No Brasil, a administração pública do Estado fora, historicamente, centralizadora54. E
embora sujeita aos “vícios” comportamentais55 da cultura política brasileira no trato com a
coisa pública56, cuja postura quase sempre se mostrou atípica aquilo que vislumbrara Weber
acerca da profissionalização dos especialistas no quadro administrativo57, a realidade é que o
Estado sempre esteve a frente das políticas ambientais no Brasil concentrando+as de forma
autoritária. Para Guerra e Coelho (2010) as políticas ambientais no Brasil podem ser divididas
em três tipos: as regulatórias, as estruturadoras e as indutoras de comportamento. No entanto,
desde a década de 30 que as primeiras políticas regulatórias, tais como o Código Florestal
(1934) e a criação do Parque Nacional Itatiaia (1937), são originárias de um Estado
centralizador que remete aEra Vargas. Repelindo os grupos sociais da tomada de decisão.
No entanto, esta realidade passou a mudar com o processo de descentralização do
poder decisório para os municípios desde a promulgação da Constituição de 1988, assim
como o incentivo a participação dos segmentos sociais nos rumos da política local. Este
processo foi acompanhado pela crítica ao Estado perdulário e por práticas políticas liberais;
como a desregulamentação da economia. A reflexão sobre uma reforma do Estado a fim de
redefinir seu papel num contexto globalizado e liberal, federalizou o poder institucional, mas,
centralizou nas mãos de tecnocratas municipais o poder decisório. Frey (2001), analisando a
abordagem tecnocrata na gestão pública, lembra que os burocratas percebem os cidadãos
como “incompetentes para decidir, especialmente no caso de tarefas mais complexas de
planejamento”. De acordo com Frey (2001), uma “participação parcial, controlada e cooptada
54

No concernente a tradição de uma cultura política no Brasil ver o trabalho consagrado do historiador e
sociólogo Sérgio Buarque de Holanda no ensaio de influência weberiana intitulada de 0
9
(1995),
em que o sociólogo analisa o comportamento personalista como legado ibérico.
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Na antropologia cultural, Roberto DaMatta em
;
(1997) discorre sobre, entre
outros, o dilema da pessoalidade e impessoalidade na sociedade e na vida pública brasileira.
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Na clássica obra sobre as relações sociais no período colonial, Gilberto Freyre aborda o (
que
arrebatava a vida pública no Brasil em
+
(1999).
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Em
(
(1997), Raymundo Faoro, adotando a teoria
weberiana, à guisa de conclusão, delineia o quadro de patrimonialismo no Brasil.
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dos participantes” é aceita por esta abordagem tecnocrática considerada moderna e reformista
de uma gestão administrativa de viés liberal conservadora.
Este poder burocrático e tecnocrático do qual tratou Weber, tem legitimidade na esfera
municipal da gestão pública uma vez que as ações de planejamento das políticas públicas
dirigidas por estes setores da administração são, em geral, especialistas nos saberes
estratégicos para os auspícios de uma gestão pública ‘racional’. Assim, tais técnicos e
burocratas, através de sua legitimidade, referendada pelos certificados adquiridos graças à
especialização em um campo do saber, consagra o discurso de política ambiental como um
discurso de verdade. E, no que concerne a relação estreita entre saber, poder e verdade
Foucault58 (1979, p. 12+13) sentencia:
[...] a verdade não existe fora do poder ou sem poder [...] a verdade é deste mundo;
ela é produzida nele graças a múltiplas coerções e nele produz efeitos
regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua “política
geral” de verdade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como
verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados
verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas e os
procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daquele
que têm o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro. Em nossas sociedades
[...] a verdade é centrada na forma do discurso científico e nas instituições que o
produzem; está submetida a uma constante incitação econômica e política [...] é
produzida e transmitida sob o controle, não exclusivo, mas dominante, de alguns
grandes aparelhos políticos ou econômicos.

O discurso ambiental produzido pela tecnocracia de uma gestão pública desfruta do
status de verdade em virtude da posição funcional de onde emerge o discurso legitimado pelo
saber técnico que o discurso representa. Assim sendo, a relação de poder entre o poder
público e a sociedade civil permanece assimétrica. Mesmo com todo o esforço no sentido de
empoderar atores sociais externos ao poder público.
No caso do discurso ambiental de

!

produzido pelo

relatório de Brundtland e empunhado como bandeira política a partir da Cimeira da Terra em
1992, sobretudo com a elaboração da Agenda 21 como instrumento de ação política para a
viabilização do discurso ambiental forjado pelo relatório, torna+se evidenciado o controle que
o poder político passa a ter sobre o discurso ambiental. Deste modo, o discurso ambiental que
surge com força no pensamento econômico liberal desde a década de 30 com o economista
Pigou formulando o princípio das externalidades da produção capitalista, entretanto, não
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(

)

(1979).
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consegue se tornar hegemônico enquanto discurso no campo social ambiental. O discurso
liberal será contemplado com a sua proposta de uma política ambiental com o advento da
Agenda 21 que assegura os instrumentos e princípios defendidos veementemente pelos
liberais. O discurso de

!

, uma espécie de “mainstream” para a

abordagem liberal, campeará na esfera pública sendo apropriada e reproduzida pelos
diferentes atores sociais, em decorrência dos “mecanismos, instâncias, procedimento e
técnicas” (FOUCAULT, 1979), a disposição das instituições que, neste caso, aplica+se a
instituição estatal. Sobre o forte liame entre Estado e economia política teorizou Foucault em
+

;

(2008),

em

que

a

partir

do

conceito

de

“governamentalidade”, mostra como surgiu a “nova tecnologia política”, que sob os auspícios
da ideologia liberal, notabilizou+se por estabelecer novas formas de controle da população
através dos mecanismos e instrumentos técnicos disponíveis ao Estado. Foucault (2008)
intenta mostrar como esta necessidade de controle transformou os saberes nos campos
estratégicos (economia, biologia, filologia, etc.) a fim de condicionar a nova arte de governar.
O que Foucault percebe como nova tecnologia de poder no século XIX com a
consolidação da ideologia política, não difere do discurso político liberal sobre reforma do
Estado hodiernamente. O discurso ambiental de desenvolvimento sustentável é acompanhado
pela concepção premente de gestão ambiental, isto é, uma nova arte de governar. O discurso
liberal que flerta com a ideia de desenvolvimento sustentável crê numa “governança
ambiental”, que possa transformar a gestão urbana em centro de empreendedorismo. Harvey59
(2006) analisa esta transição das cidades vistas antes como centros administrativos para
centros de “empreendedorismo”. Esta lógica que vem se espraiando como modelo de gestão
moderna, teve de desenvolver projetos a fim de atrair investimentos para seus territórios.
O discurso de sustentabilidade ambiental, ancorado na ideia de gestão e governança
ambientais, parte do pressuposto de cidades como centros de empreendimentos de negócios
sustentáveis. A governança ambiental constrói, com o apoio dos especialistas, indicadores
para mensurar a sustentabilidade de suas ações, institui+se o ICMS verde, o PIB verde e
programas de reciclagem do lixo para geração de renda e inclusão social. E, como apontara
Foucault, sobre as transformações do saber a fim de atender“arte de governa”liberal no século
XIX, com a emergência do discurso ambiental e governança, a técnica e a ciência são
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David Harvey em %
(2006) dedicada o sexto capítulo da referida obra para
tratar das relações capitalistas e seu reflexo na organização espacial a partir da alteração no modelo de gestão
urbana.
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recrutadas para atender ao empreendimento verde para as cidades. Sobre esses
empreendimentos ecológicos Montibeller+Filho (2008, p. 222) afirma que “a participação do
Estado e / ou da sociedade civil organizada é essencial para sua viabilização mercadológica”.
Ou seja, tanto empreendimento macroeconômico quanto o pequeno empreendimento, deve ser
tutelado pela classe tecnocrata do poder público, com a participação controlada da população
a fim de reorganizar o espaço urbano a partir dos interesses da produção capitalista; agora sob
o discurso

de desenvolvimento sustentável.

Destarte, a política ambiental urbana que no Brasil recebe atenção especial a partir da
consagração do Estatuto da Cidade (2001), prima pela governança socioambiental, discurso
tipicamente coerente com o discurso de desenvolvimento sustentável, discurso que embora
controvertido, emergiu no campo ambiental como “politicamente viável”. Não obstante, o
Estatuto da Cidade assegura: “[...], estabelecer normas de ordem pública e interesse social que
regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem+estar
dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental” (BRASIL, 2001). Ou seja, o Estatuto abre
uma perspectiva de interpretar a questão ambiental à luz da (re)organização social atribuindo
aos municípios o poder de viabilizar a propriedade urbana a fim de proporcionar o “bem+estar
dos cidadãos” concomitante a preservação ambiental.
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Como pode ser percebido no capítulo anterior, predominou a abordagem do discurso
econômico das principais escolas que se propuseram a refletir sobre a questão ambiental em
seus parâmetros disciplinares. Foi o caso da economia clássica e da economia ecológica que
deram margem ao conceito de desenvolvimento sustentável disseminado na década de 80 a
partir da necessidade encontrada pela esfera política internacional em institucionalizar o
discurso ambiental.
O discurso acerca da sustentabilidade do desenvolvimento é abrangente, conciliatório
e presunçosamente consensual; como pôde ser notado no capítulo anterior. Sobretudo, no que
concerne a emergente Agenda 21 e os seus desafios para transformar

!

em -(3"3/) )@)*/C*A+/(). Aliás, o capítulo precedente atenta para a institucionalização do
discurso de sustentabilidade mediante a premente urgência em transformar demandas
ambientais em políticas públicas (cuja Agenda 21 é bastante representativa), circunstância
apropriada pelo domínio técnico e capitaneada pelos especialistas nos saberes considerados
estratégicos para o planejamento de uma ordem sustentável.
Assim, neste capítulo, faz+se necessário compreender os fundamentos institucionais
legados pela Agenda 21, símbolo da Eco+92 e, sobretudo, emblema do sincretismo do
pensamento econômico (clássico e ecológico) do qual resultou o conceito de desenvolvimento
sustentável, e que tornou+se a partir daquele ano (1992) um marco político para efetivar o
discurso sustentável em políticas públicas. Neste caso, o capítulo visará analisar a importância
do planejamento como instrumento de política urbano+ambiental consagrado pela Agenda 21
tendo em vista a sustentabilidade das cidades.
Visa Sobretudo compreender que a ideia de planejamento, assim como gestão e
políticas públicas, representam áreas específicas do conhecimento em que especialistas e
tecnocratas do Estado produzem seus discursos enraizando o conceito de sustentabilidade ,
contribuindo para a construção da representação social de desenvolvimento sustentável que
fora instado pela discussão econômica. Tais áreas do saber, ao moldarem o discurso de
sustentabilidade de acordo com suas peculiaridades, consolidam a rede discursiva cujo
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emaranhando inextricável é institucionalizado na linguagem jurídica (legal); como
analisaremos abaixo.
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A máxima “Pensar globalmente, agir localmente” fora cunhada nos idos da década de
90 com a ascensão da Conferência de Cúpula das Nações Unidas de 1992. A ‘Rio+92’, como
ficou convencionalmente conhecida, “persuadiu” os chefes de Estado presentes ao evento
internacional, a assinarem documentos considerados imprescindíveis para o enfrentamento da
problemática ambiental existente. Dentre esses documentos (Convenção do Clima e
Convenção sobre a Biodiversidade), destacou+se a %

< . Ao assinarem, os países

representados na Cimeira da Terra, tornaram+se signatários dos fundamentos expressos na
Agenda 21; assumindo o compromisso intrínseco que emana da carta, qual seja, o princípio de
responsabilidade quanto as presentes e futuras gerações. Princípio que personifica o discurso
de

!

que, como visto acima no capítulo anterior, fora o catalisador

dos discursos ambientais forjados ao longo da crise ambiental que marcou a segunda metade
do século XX.
A terminologia “Agenda 21” simboliza uma preocupação com as futuras gerações na
medida em que projeta para o século seguinte (a Agenda fora elaborada no século XX), um
conjunto de ações, portanto, um planejamento que pudesse garantir as próximas gerações o
direito a um ambiente saudável. Neste tocante, a Agenda 21 representa o ideal “jonasiano” de
uma ética norteada pelo princípio da responsabilidade para com as gerações vindouras.
Assim, para sua efetivação, a carta visa estimular os governos, sobretudo, local, a
desenvolverem políticas ambientais que garantam a realização da “utopia jonasiana”. Neste
caso, a Agenda 21 sinaliza para uma relação de interdependência entre o global e o local,
enfatizando a premência do “agir localmente”, pois, considera a cidade o lócus privilegiado
das ações políticas; sem a qual o princípio virtuoso da carta revelar+se+ia improvável.
A Agenda 21, como um projeto, tem por objetivo o planejamento estratégico para
alcançar o desenvolvimento sustentável idealizado pelo relatório "

#

.

Entretanto, em seu momento de incubação, as linhas mestras que o fundamentam, resultam do
necessário entrelaçamento dos diversos segmentos que compõem a sociedade. Tais como,
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governos, empresas, o terceiro setor e instituições de pesquisas. A Agenda 21 pretende se
constituir de um novo paradigma no qual o planejamento possa ser responsável por um
desenvolvimento qualitativo em detrimento de um crescimento eminentemente quantitativo.
Para tanto, os quarenta capítulos que compõem a carta, ambicionam construir um plano de
ação visando transformar todos os setores da sociedade atual (educação, distribuição de renda,
saúde, tecnologia, etc.), em pleno desenvolvimento com sustentabilidade, portando+se como
se fora um novo paradigma. Neste caso, conclama o governo e a sociedade civil para a
elaboração de um planejamento participativo, cuja escala global e local devam agir de forma
interdependente e de forma simbiótica. O documento faz apologia à ação governamental em
conjunto com a sociedade concebendo+lhe um caráter de planejamento participativo. Assim,
aponta a Agenda 21 em seu oitavo capítulo:
O objetivo geral deste capítulo é o de melhorar ou reestruturar o processo de tomada
de decisões para integrar plenamente estes fatores, garantindo, ao mesmo tempo,
uma participação maior do público. Deve+se buscar meios para garantir a coerência
entre planos, políticas e instrumentos das políticas setoriais, econômicas, sociais e
ambientais, inclusive as medidas fiscais e o orçamento, nos diversos níveis de
atuação (BARBIERI, 2011, p. 97).

Então, o oitavo capítulo desta Agenda 21, evidencia o sentido semântico da expressão
“Agenda 21”, logo, reverbera sua intencionalidade. Ou seja, trata+se de um plano de ação +
uma agenda + corroborativo com o discurso assentado pelo Relatório Brundtland, pois visa
atender as futuras gerações + por isso “agendado” para o século 21 + e que aponta para uma
ação concertada entre as diferentes esferas do poder em compatibilidade com a sociedade
objetivando agir sobre os setores sociais estratégicos a fim de transformar a concepção de
desenvolvimento. Um discurso que não enfatiza os conflitos imanentes que decorrem dos
diferentes interesses, acreditando que seja plausível a integração do planejamento e dos
instrumentos técnicos, das políticas setoriais e da inter+relação entre governo e sociedade;
independente da esfera nacional ou local.
Assim como o relatório "

#

, a Agenda 21 é fomentado de discurso.

Porém, diferentemente do relatório, que teve como missão a construção de um discurso
conceitual de desenvolvimento sustentável, a Agenda 21, embora reforce a ideia conceitual
trazida no seio do relatório, tem a significativa peculiaridade de se constituir em um plano de
ação. Isto é, um planejamento, uma ação política visando transformar a idealização conceitual
suscitada no Relatório Brundtland em uma ação prática; uma

!7 . O discurso ensejado pela
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Agenda 21, a exemplo do Relatório, busca o consenso, a orquestração de todos os setores e
segmentos sociais para a elaboração de uma estratégia de ação. Um planejamento que seja
participativo.
O mote “Pensar global e agir localmente”, possibilitou a perspectiva de replicar as
diretrizes delineadas na Agenda 21 para a construção de uma “Agenda 21 Local” 60. Ou seja,
de encaminhar para a localidade, a municipalidade, a elaboração de um plano de ação para o
âmbito local, haja vista a densidade demográfica registrada nos centros urbanos. A Agenda 21
Local se consubstancia como um instrumento subsidiado por diretrizes para uma
implementação das políticas públicas voltadas para o desenvolvimento com sustentabilidade.
Sua existência é considerada como importante ferramenta de gestão pública, pois reivindica
uma postura gestora democrática e participativa. No tocante a administração pública, o
discurso promovido pela Agenda 21 Local alenta para uma gestão de eficiência, já que:
Uma Agenda 21 bem construída será certamente, uma força local capaz de sobrepor+
se, como metodologia de resoluções de conflitos e de tomada de decisão pública, aos
nomes e interesses circunstanciais que ocupem as instituições ou entidades da
sociedade civil. Essa é uma medida de sucesso significativa para processos locais de
Agenda 21, pois atinge a cultura política, elemento básico para determinar as
características das mudanças preconizadas pela Agenda 21 (LITTLE
., 2003, p.
99).

A Agenda procura transmitir a ideia de um instrumento de gestão moderno capaz de
dirimir os conflitos e dispor de uma metodologia inovadora para a tomada de decisão. Seu
discurso vai de encontro à “cultura política” historicamente desenvolvida ao longo da
trajetória brasileira que transformou o espaço público em extensão dos interesses do espaço
privado. Os vícios da cultura política são prometidos de extinção ao passo que ocorre a
implantação da Agenda 21 Local. Entretanto, como salienta o próprio Paul E. Little

.

(2003, p.94):
Apesar dos esforços, não se logrou êxito na tarefa de colocar a Agenda 21 na pauta
política do governo; ela permanece sendo vista como tema da área de meio
ambiente, embora toda a estrutura formal sugira uma ação interministerial integrada.
O maior desafio do governo tem sido o de aumentar a divulgação do processo de
construção da Agenda 21 e garantir participação mínima da sociedade na discussão
das propostas.

60

A ideia de construir uma Agenda 21 Local fora iniciativa do Conselho Internacional para Iniciativas
Ambientais Locais + ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives). Criado em 1990 no seio
do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), tem como principal missão “servir como
centro de articulação internacional para o desenvolvimento sustentável, de políticas de proteção ao meio
ambiente, programas e técnicas implementadas, no plano local, por instituições locais” (www.iclei.org/brasil).
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Paul E. Little muito mais comedido do que os elaboradores da Agenda 21, analisa
friamente os limites da Agenda, que embora se esforce para ser um imprescindível
instrumento de gestão, se quer é posta como pauta de governo, uma vez que sofre com a
alcunha de projeto estritamente ambiental. Tratada como se fosse algo menos importante no
tocante a administração pública acaba por ser submetida a uma discussão eminentemente
restrita ao campo ambiental.
Entretanto, apesar das críticas sofridas, um dos principais enfoques da Agenda 21
Local é transformar+se num instrumento de planejamento de políticas públicas, fazendo jus,
portanto, a um dos seis temas priorizados pela Comissão de Políticas para o Desenvolvimento
Sustentável (CPDS) 61, que, dentre eles, preconiza a criação de cidades sustentáveis. Assim, o
espaço urbano foi transformado em um ambiente estratégico por excelência para o
desenvolvimento sustentável.
Deste modo, como veremos no subtítulo seguinte, o empenho em transformar as
cidades em ambientes urbanos sustentáveis, dependerá insofismavelmente, segundo o
documento da Agenda 21, do combate a segregação socioespacial legada pelo tipo de
desenvolvimento urbano gerado pela industrialização. A segregação espacial é responsável
não apenas pela especulação do mercado imobiliário, mas, pela intensificação de áreas nobres
e áreas periféricas nas quais resultam políticas urbanas diferenciadas pelo poder público,
contribuindo para a má qualidade de vida de parte da população, principalmente aqueles que
dependem dos serviços públicos, e para degradação do ambiente, tratada incautamente pelo
poder público.

&4

") -(3"3/) (C)@)*/C*A+/() ,/B"3") E/,"

/B#/B"$'% L )%-(%/)E"-(", M) -(3"3/)

)@)*/C*A+/() E#%>/*(3") E/,% 3()-@#)% 3% E,"C/K">/C*% @#D"C%

61

A Comissão de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável (CPDS), surgiu na esteira da Rio 92 por decreto
presidencial em 1997. Trata+se de uma comissão paritária com membros do governo e da sociedade civil
organizada. A CPDS elegeu como prioritários para o desenvolvimento sustentável no Brasil: a agricultura
sustentável, a
! , a infraestrutura e a integração regional, a gestão de recursos naturais, a redução
das desigualdades sociais e o uso da ciência e da tecnologia para o desenvolvimento sustentável.
62
Conceito desenvolvido pela influente Escola de Chicago que através dos estudos de sociologia urbana visou
compreender o processo de expansão e “segregação” do espaço urbano.
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A construção da ideia de “cidade sustentável” produzida no encontro da Rio+92
através do protocolo “Agenda 21”, gerou expectativa no Brasil por parte dos movimentos
sociais em prol da reforma urbana, haja vista que o país havia sido sede do evento
internacional assim como tornara+se um dos signatários do protocolo. Desta maneira, a
discussão sobre uma agenda propositiva acerca de um ambiente urbano, estimulado pela
Cimeira da Terra, acabou por referendar a política urbana versada na Constituição Federal de
1988, que nos seus artigos 182 e 183 visou contemplar a reforma urbana a partir de políticas
públicas (re)ordenadoras do espaço de acordo com as “funções sociais da cidade, garantindo o
bem+estar de seus habitantes” 63.
Embora não haja referência na Constituição ao termo “cidade sustentável”,
indubitavelmente a mesma aponta para a reinvenção das cidades brasileiras à medida que
direciona seu discurso para uma política de desenvolvimento urbano que possa agraciar a
cidade com a justiça social e o equilíbrio ambiental visando o bem+estar da população. Neste
caso, a Constituição de 1988 empreende a formalização de instrumentos técnicos para a
reconstrução urbana no Brasil. Tanto que, ocorre no bojo do artigo 182 a referência ao plano
diretor como ferramenta básica para a implantação de uma política pública urbana nas cidades
brasileiras.
Portanto, a Constituição vigente (1988) assim como o Estatuto da Cidade (2001), são
importantes marcos legais, institucionais, para a construção de um discurso oficial de viés
urbano+ambiental. A preocupação com a questão urbana, embora remeta a décadas passadas,
ganha vulto graças à pressão popular pós+regime militar devido ao crescente déficit
habitacional e a urbanização desordenada das áreas metropolitanas. A institucionalização de
um Estatuto para o meio urbano representa uma tentativa de conceber a cidade diferentemente
de outrora. Pois, antes submetida a uma visão jurídico+positivista, tipicamente regida por um
legalismo liberal, tanto a norma constitucional (1988) quanto o próprio Estatuto (2001),
asseguram princípios jurídicos a cidade no qual se confronta, ao que parece, com os princípios
rigorosamente liberais do Direito Urbanístico que predominou sob o paradigma conceitual de
cidade.
Ou seja, na perspectiva legalista liberal, base do Direito Urbanístico, “o jurista
tradicional vê a cidade a partir do lote privado. A cidade é uma mera soma de lotes”

63

O capítulo II “Da Política Urbana” dispõe sobre os artigos 182 e 183. Tais artigos são referências para a
política de desenvolvimento urbano; que, neste caso, concebe+o a partir do princípio socioambiental.
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(FERNANDES, p. 24, 2008). Este discurso que durante muito tempo campeou como
interpretação sobre a cidade, remonta a longínqua Lei de Terras de 1850

64

e trouxe

conseqüências singulares para a urbanização brasileira:
A ideia de que as cidades, de forma geral, têm se tornado mais fragmentadas a um só
tempo, uma divisão social e espacial mais nítida e dialética entre espaços legais e
ilegais, formais e informais, regulares e irregulares, ricos e pobres, na cidade, é cada
vez mais cabível. Mesmo originando+se de um processo social e econômico, o
espaço social é segregado com o estabelecimento de mecanismo de inclusão /
exclusão que são operados pelo mercado, em especial pelo mercado de terra. Da
mesma forma, o acesso aos serviços e infraestrutura na cidade, tem sido mediado
pelo mercado, de maneira que a proximidade é talvez uma condição valorizada, mas
não suficiente para garantir a acessibilidade. A degradação da vida urbana e das
condições na cidade é de interesse para todos os grupos na sociedade e afeta a todos,
mas a maioria das pessoas pobres é certamente mais afetada do que os outros grupos
(VALENÇA
4, 2004, p.19).

A urbanização no Brasil replicou as condições socioeconômicas engendradas ao longo
de sua formação histórica. Sob a batuta de um “liberalismo jurídico” que fomentou um código
jurisdicional afeito aos direitos da propriedade privada em detrimento da propriedade coletiva,
o papel do Estado neste tocante foi subserviente a pregação do ideário liberal, isto é, atuação
marginal ao mercado imobiliário permitindo+o agir livremente ao gosto da “mão invisível”
.
Entretanto, resulta deste positivismo jurídico ‘liberalizante’, cuja produção do espaço
urbano fora submetida, as conseqüências nocivas vividas no meio ambiente citadino. Fruto
desta organização espacial imposta pelas relações socioeconômicas, a segregação espacial
certamente é a principal sequela deixada pelo modelo de desenvolvimento urbano implantado
na política urbana brasileira até então. Do espaço segregado ocorre a “degradação urbana” a
partir da precariedade dos equipamentos urbanos (serviços urbanos) não contemplados pelo
Estado na medida em que ocorreu a expansão urbana nas últimas décadas em concomitância
com a omissão do poder público.
A ocupação espacial segue a dicotomização oriunda da formação territorial imposta
pelo livre mercado imobiliário desregulado. Neste caso, antípoda a cidade “legal”, “regular” e
“formal”, surgem nichos de espaço ocupados ilegal, irregular e informalmente. A ausência do
Estado no ordenamento do espaço associado à expansão urbana irreversível, revelou+se num
64

Esta lei estabelecia a compra como a única forma de acesso à terra e abolia, em definitivo, o regime de doação
de terras através da política colonial de sesmarias. A terra torna+se uma mercadoria definida pelo seu valor de
uso (COSTA, 1999).
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binômio plausível para o aparecimento de
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das favelas, sobretudo nas metrópoles; da falta de saneamento básico nas
áreas ocupadas; da ausência de espaço verde; da produção desenfreada do lixo urbano e, por
fim, da pressão antrópica sobre os recursos naturais dissipada com o aumento da demanda
urbana.
Portanto, é deste quadro realçado que emerge o Estatuto da Cidade como “paradigma”
de uma nova percepção sobre a produção do espaço ambiental urbano brasileiro. O Estatuto
pretende contraditar a tradição da política urbana brasileira que se pautara pela doutrina
liberal no tocante a questão mobiliária e fundiária, preconizando o uso de instrumentos
técnicos de gestão e planejamento que assegurem o uso social do espaço, numa tentativa de
retomar a discussão de reforma urbana esquecida desde o período do regime militar66.
A nova forma de conceber a cidade produz um discurso que visa consagrar a
Constituição e o Estatuto como marcos históricos na reinvenção do espaço urbano com o fito
de transformar cidades desordenadas em -(3"3/) )@)*/C*A+/(). Explicitamente o Estatuto
invoca a todos para a reconstrução do espaço, compreendido como fragmentado em virtude da
segregação social. Fragmentação observada por Souza (2004, p.65):
A fragmentação do tecido sociopolítico+espacial é o quadro+síntese que reúne a
formação de enclaves territoriais ilegais em espaços segregados, de um lado, e a
proliferação de territórios+cidadela das elites (condomínios exclusivos) de outro (...).
Em metrópoles regionais e cidades não+metropolitanas, a fragmentação do tecido
sociopolítico+espacial é, quando muito, incipiente, pelo menos em comparação com
as metrópoles nacionais.

Este esgarçamento do “tecido urbano” se reverbera na autossegregação das elites e
classe média, ou seja, na construção de condomínios exclusivos, “territórios+cidadela” como
salienta Souza (2004). Esta autossegregação se intensifica com os shopping centers, como se
65

A expressão francesa "
(
;
", significa literalmente "deixai fazer, deixai passar".
Atribuida aos economistas da Fisiocracia francesanos idosséculo XVII; constituiu+se no lema do incipiente
ideário liberal do século subsequente.
66
Marcelo Lopes Souza assevera em @
(2011, p.157) que o projeto de reforma urbana remete ao governo de João Goulart (1961+64) quando
havia sido elaborado em sua gestão um projeto de reforma. Concomitante, o projeto de reforma agrária também
constitui como parte da sua política intitulada de reformas de base. Entretanto, a reforma urbana acabara por ser
ofuscada pela reforma agrária uma vez que, afirma: 444
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. Com o Golpe militar e a interrupção do governo Jango, as reformas de base são
inviabilizadas.
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fora

de consumo. Em situação diametralmente oposta encontra+se o espaço

periférico, em geral fruto de ocupação ilegal,sofre com o estigma social de marginalidade,
cuja complacência do poder público em não combater a especulação imobiliária e desprover a
periferia com os equipamentos públicos, contribui singularmente para a apartação
socioespacial, possibilitando inclusive o aparecimento de territórios favelados67.
Como dito anteriormente, a segregação espacial não ocorreu aleatoriamente. Contudo,
é conseqüência do contexto das relações sociais advindos da produção do sistema econômico
capitalista. O espaço fragmentado reflete as diferenciações sociais inseridas na sociedade. E, a
exemplo dos conflitos originários no interior da sociedade, o espaço urbano é marcado por
conflitos cujo pano de fundo é justamente os efeitos colaterais decorridos da segregação e da
autossegregação a qual a cidade fora ordenada. No entanto, para o geógrafo crítico Roberto L.
Corrêa (1993, p. 64), esta apartação espacial tem seu fundamento para o sistema econômico
vigente. Afirma:
A segregação assim redimensionada aparece com um duplo papel, o de ser um meio
de manutenção dos privilégios por parte da classe dominante e o de um meio de
controle social por esta mesma classe sobre os outros grupos sociais, especialmente
a classe operária e o exército industrial de reserva. Este controle está diretamente
vinculado à necessidade de se manter grupos sociais desempenhando papéis que lhe
são destinados dentro da divisão social do trabalho, papéis que implicam em
relações antagônicas de classe, papéis impostos pela classe dominante que precisa
controlar um grande segmento da sociedade, não apenas no presente mas também no
futuro, pois se torna necessário que se reproduzam as relações sociais de produção.

Para Corrêa, a segregação tem um princípio intrínseco que é a reprodução social. Isto
porque o espaço serve para a conservação da divisão social do trabalho realmente existente na
sociedade e que, como enfatizado acima, é replicado no espaço. Áreas nobres polarizadas com
áreas periféricas, áreas com infraestrutura e seus equipamentos (serviços) públicos acessíveis
divergindo com áreas desprovidas da infraestrutura e dos equipamentos públicos básicos.
Assim sendo, o espaço, que no sistema produtivo capitalista é objeto valorado, tem seu valor
de mercado regulado a partir dos serviços ofertados pelo poder público que, cooptado ou
pressionado pelos grupos favorecidos economicamente, age em conformidade com interesses
sociais de grupo.

67

A territorialização das favelas por parte de grupos de drogas nos grandes centros urbanos representa o vácuo
deixado pelo Estado nas áreas periféricas, tornando+as objeto de disputa pelo crime organizado. Resultando na
crescente insegurança pública que assola as áreas urbanas.
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Com o objetivo de mudar o quadro espacial delineado historicamente, o Estatuto
arroga a si os princípios e as diretrizes de uma política urbana que se configure numa reforma
social. Aliás, numa reforma sociopolítica, pois, a julgar pelo capítulo IV de sua redação,
intitulada de “Da gestão democrática da cidade”, o Estatuto visa combater a segregação
espacial cujo favorecimento é para poucos grupos sociais, haja vista a presença desses grupos
no aparelho do poder público mediando seus interesses através dos mecanismos do Estado. A
fim de tornar o poder público democrático e participativo, ou seja, aproximá+lo dos grupos
sociais desprivilegiados das áreas espaciais periféricas e segregadas, o Estatuto evoca para si
o discurso de “gestão democrática da cidade” nos seus artigos 43, 44 e 45:

Art. 43.Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre
outros, os seguintes instrumentos:
I – órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal;
II – debates, audiências e consultas públicas;
III – conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e
municipal;
IV – iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de
desenvolvimento urbano;
Art. 44.No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a
alínea f do inciso III do art. 4odesta Lei incluirá a realização de debates, audiências e
consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes
orçamentárias e do orçamento anual, como condição obrigatória para sua aprovação
pela Câmara Municipal.
Art. 45. Os organismos gestores das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas
incluirão obrigatória e significativa participação da população e de associações
representativas dos vários segmentos da comunidade, de modo a garantir o controle
direto de suas atividades e o pleno exercício da cidadania.68

Por fim, o Estatuto parece conclamar a todos para uma reforma nas estruturas do
poder. Porém, como uma carta de diretrizes, o Estatuto não leva em conta o fato de que a
cultura política de participação e o histórico de abuso de poder por parte de grupos
dominantes, assim como a baixa auto+estima da população, incorrem na obstacularização da
participação popular no processo gestor da cidade nos moldes desejados pelo Estatuto.
68

O Estatuto da Cidade (2001) é constituído de cinco capítulos, sendo o quarto capítulo dedicado aos artigos
referentes à gestão democrática das cidades.

54

&4& ,"C/K">/C*% @#D"C% % 3()-@#)%

-%C)*#@?3% )I-(% .()*%#(-">/C*/

Nas últimas décadas, a preocupação com o espaço urbano tem ganhado destaque
expressivo. A reflexão sobre a produção do espaço, sobretudo urbano, tem sido aumentada
exponencialmente. Explicar o ordenamento do espaço através do cunho social tem sido a
principal tarefa acolhida pelos estudiosos em ciências sociais que se permitem analisar a
questão urbana. A ideia de espaço socialmente produzido, decorre de uma tradição
sociológica materialista que interpreta o espaço como materialização das relações sociais no
interior de uma sociedade marcada pelas clivagens de dominação. Assim, a leitura crítica
acerca do espaço urbano reorganizado a fim de conservar seu caráter socioambiental, deve ser
posto no crivo da análise das relações de produção social que resultam na diferenciação
espacial vigente nas cidades brasileiras.
Em torno da temática socioambiental no âmbito urbano, uma pletora de nomenclaturas
ergue+se com o fito de nomear o contexto social no qual se inserem as transformações
econômicas e políticas vivenciados pela sociedade. Para evidenciar a crise social que expõe as
mazelas da tessitura espacial em seu modelo de ordenamento, tido como insatisfatório, uma
vez que não contempla as demandas sociais e ambientais reivindicadas pelo discurso
ambiental do século XX, a cidade tornou+se centro de excelência como marco das possíveis
transformações sem as quais o futuro das próximas gerações estaria comprometido. Uma vez
estando a vida social cada vez mais submetidas as “cercanias” da cidade, estas se
transformaram em pedra angular para um projeto de mudança cultural na postura de conceber
o mundo no que tange a relação inextricável e complexa da sociedade com a natureza.
Dentre as inúmeras nomenclaturas utilizadas para designar a crise urbana e viabilizar
uma reforma que mesmo no interior urbano pudesse contemplar a preservação ambiental, a
palavra planejamento se destaca. Embora se trate de um léxico “gasto” historicamente, sua
capacidade de revitalização tem surpreendido pelo sentido mágico que esta expressão tem
ganhado com o visionário projeto de reforma ambiental urbana proposta pela Agenda 21.
Considerado como um plano de ação, portanto, um planejamento, a Agenda 21 assevera a
necessidade de aprimorar o gerenciamento integrado das instituições de poder decisório. O
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décimo capítulo da Agenda 21 é emblemático neste sentido, pois acredita que a gestão dos
recursos naturais depende do “... fortalecimento das estruturas, políticas, procedimentos e
métodos de planejamento com vistas ao desenvolvimento de abordagens integradas de
planejamento e gerenciamento dos recursos...” (BARBIERI, p.99, 2011). Ou seja, a Agenda
21, documento singular para a ação política, é considerado um marco para o planejamento,
sobretudo local, através da criação da Agenda 21 Local, tendo em vista a transformação do
padrão de desenvolvimento vigente.
Como já foi dito, embora tão antiga quanto a origem das cidades, o termo
planejamento tem sua dinâmica semântica que ultrapassa as fronteiras da lingüística e deságua
no contexto social forjado pelo curso da história. O geógrafo David Clark (1982) aponta para
o uso da terminologia planejamento ainda nos idos do século XIX,período de consolidação da
Revolução Industrial. Em seus trabalhos, Clark analisa a densidade demográfica acentuada
neste século em virtude das transformações impostas pelo sistema econômico, assim como o
fluxo migratório campo+cidade decorrido da industrialização capitalista e a sua necessidade
em ordenar o espaço urbano ocupado69. Entretanto, ocorre na virada do século XIX e início do
século XX a institucionalização do planejamento urbano como instrumento de controle
espacial pelo Estado. Tanto que Clark ao analisar o desenvolvimento urbano nos Estados
Unidos salienta os projetos urbanísticos empreendidos pela classe ascendente de arquitetos,
ávidos por reconhecimento, que projetavam cidades modernas a fim de acomodar as
necessidades do sistema de produção. Assim sendo afirma Clark (1981, p. 233):
A
"
foi um dos principais ingredientes desse movimento e foi
considerada como símbolo de um novo mundo que seria compreensivamente
planejado numa grande escala. As ideias foram apresentadas por arquitetos, como
Sant Elia, numa série de esquemas urbanos futurísticos (...). A ênfase nesses
esquemas foi colocada no zoneamento e na separação física das áreas industriais,
comerciais, residenciais e recreativas. As construções deveriam ser feitas com os
métodos de produção em massa que estavam sendo introduzidas na indústria. Estas
propostas foram expostas juntas em . J
" J %
(1925), pelo
arquiteto suíço Le Corbusier.

Nesta passagem extraída da obra de David Clark, nota+se que a ideia de planejamento
remete a consolidação da atividade industrial e o crescimento urbano, resultando na
69

Dentre as inúmeras exemplificações concedidas por David Clark (1982) consta ?
+ 3
3
=$F instituída pelo governo britânico que “... introduziu um conjunto de códigos a respeito do nível, largura e
construção de novas ruas, sobre a estrutura das casas (...) bem como as concessões de poderes para interdição de
moradias que eram impróprias para a habitação humana”. Concomitante, ocorreria em Paris sob a gestão de
Georges+Eugène Haussmann uma reforma urbana que serviria de modelo para o urbanismo no Ocidente em boa
medida em função da construção dos 9
.
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necessidade de planejar a vida citadina que a sociedade moderna impôs ao homem
ocidental 70 . A preocupação com a funcionalidade arquitetônica do projeto urbanístico
desenvolvido por Le Corbusier salta aos olhos. Sua projeção inclui áreas restritas para a
concentração industrial, ou seja, é configurado o zoneamento a partir dos espaços destinados
para cada atividade urbana. A funcionalidade de cada espaço aponta para um tecnicismo que
marcaria a entrada do planejamento urbanístico na era moderna. Este funcionalismo tecnicista
da produção do espaço urbano representa a importância crescente que a figura do especialista
passa a adquirir a partir de então. A arquitetura desponta como conhecimento vanguardista,
assim como a engenharia, consideradoum saber inquestionável para o ordenamento racional
do espaço. O urbanismo como área de saber e discurso emerge desta urdidura.
No Brasilhá exemplos consistentes do uso funcional+estético de planejamento urbano,
como o ocorrido na cidade do Rio de Janeiro quando do apogeu da República Oligárquica,
sobretudo no governo do presidente Rodrigues Alves (1902+06). A concepção de um “plano
diretor” para a capital do Brasil seguiu persistentemente o modelo que havia sido imposto em
Paris. Isto é, a dispersão da população marginal do centro para se concentrar na periferia, bem
como um conjunto de obras visando o alargamento das avenidas e, principalmente, a
erradicação de doenças que assolara a capital da República à época. Doenças provocadas pela
ausência de obras de saneamento. Neste tocante, surgem dois personagens excepcionais como
formuladores da gênese de uma política urbana em meados de 1900: o prefeito Pereira Passos
(o político) e o médico Oswaldo Cruz (o técnico+especialista); nomeado diretor do Serviço de
Saúde Pública71. Entretanto, como salienta José Murilo de Carvalho (2000, p. 94), o prefeito
Pereira Passos na “ânsia de fazer da cidade suja, pobre e caótica réplica tropical da Paris
reformada por Haussmann, baixara várias posturas que também interferiram no cotidiano das
pessoas”. Se por um lado a administração pública desconhecia o plano diretor, hoje
considerado pelo Estatuto (2001) como instrumento básico do planejamento urbano, naqueles
idos de 1900, a formulação de um Código de Postura para normatizar as práticas urbanísticas
era fundamental para a organização do espaço urbano.
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Embora o urbanismo enquanto prática de organização espacial tenha aparecido durante o século XIX, há
registro da preocupação com o ordenamento racional do espaço num texto remetido ao século XVII comentado
por Foucault no livro +
;
(2008). Nesta obra, Foucault aborda um texto escrito por
Alexandre Le Maître (engenheiro+geral de Brandemburgo) que no longínquo século XVII publicara um texto
intitulado de ? em que discute a funcionalidade da cidade e aponta para a principal razão da
organização espacial: a circulação política e comercial.
71
O cargo de diretor do Serviço de Saúde Pública equivale+se ao hodierno cargo de ministro do Ministério da
Saúde.
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Porém, como explicita Carvalho, a preocupação não era a inserção dos populares na
cidade tendo em vista a qualidade de sua vida urbana. Muito menos preocupação de ordem
ambiental. O intento das autoridades era de tornar a capital federal aprazível para a elite
carioca e seus visitantes ilustres. Transformar a cidade numa Paris dos trópicos era uma
obsessão. Assim sendo, o prefeito arregimenta um batalhão de especialistas em áreas afins
com o intuito de planejar a cidade do Rio de Janeiro. Destaque para a concepção de saúde
pública que emerge junto com a concepção de planejamento com o expressivo poder
concedido a Oswaldo Cruz. Entretanto, o discurso de planejamento encontra+se vinculado a
setores especializados e restritos da população, bem como sua ação autoritária aponta para a
gênese do tipo de planejamento concebido no Brasil: estatal e ditatorial 72 . A reforma
urbanística é realizada a ferro e fogo, reforçando a segregação espacial e social, marcas
indeléveis na urbanização brasileira.
Outra experiência histórica relevante tanto para a compreensão quanto para o uso do
planejamento autoritário estatal na política brasileira encontra+se no período do regime militar
(1964+85). Época marcada pela elaboração de grandes projetos estratégicos de
desenvolvimento, sobretudo de viés nacionalista e estatal, tem no governo militar um grande
entusiastado crescimento econômico industrial. Portanto, neste ínterim (1964+85), o discurso
oficial amálgama num só sentido as palavras crescimento econômico e desenvolvimento.
Tanto que o planejamento do Estado visando a integração nacional ocorria a reboque das
fortes taxas de crescimento econômico vivenciadas durante boa parte do regime militar.
Entretanto, o governo dos militares seguia uma tendência que antecedia o golpe de 64. Antes,
porém, os planos de desenvolvimento com planejamento comandado pelo Estado a fim de
integrar todas as regiões já eram uma realidade, como ocorre, no governo de Juscelino
Kubitschek (1956+61). Projetos regionais como a SUDENE e a SUDAM73 foram implantados
em seu governo, com toda a assessoria disponibilizada pelo economista Celso Furtado, com o
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Para um maior entendimento a respeito do projeto urbanístico do Rio de Janeiro, o ensaio do historiador e
cientista político José Murilo de Carvalho (2000) é insuperável. A obra “ 9
0
K
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'
( , em especial o quarto capítulo intitulado de “
%
”,o
ensaísta discorrede forma excepcional um quadro analítico sobre as conseqüências do planejamento autoritário e
técnico empreendido no Rio. Carvalho trata dos cortiços que foram removidos e demolidos a base de dinamites
com populares dentro de suas casas, os abusos cometidos pelos funcionários da saúde pública a fim de erradicar
as doenças crônicas a partir de uma vacinação obrigatória. Este episódio entraria para os anais da história do
Brasil com o sugestivo nome de “Revolta da Vacina” (1904), resistência dos populares aos desmandos do
planejamento urbanístico autoritário empreendido por autoridades políticas e técnicas do governo.
73
SUDENE (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) e SUDAM (Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia). São autarquias federais com autonomia administrativa e financeira, competem
as mesmas o planejamento regional, respectivamente.
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objetivo de desenvolver e integrar, a partir de um planejamento estratégico, as regionais Norte
e Nordeste sob a ótica de um plano nacional desenvolvimentista para o país.
O governo militar engajado num projeto desenvolvimentista com forte tendência
nacionalista, arregimenta em torno de si, a nata da tecnocracia brasileira, recrutada com o
escopo de planejar e de executar o plano de desenvolvimento. Este discurso
desenvolvimentista era pretensamente imparcial, nacionalista, pois, como observou o
historiador brasilianista Thomas Skidmore (2004, p.275) o governo acreditava que “O Brasil
precisava, acima de tudo, de um governo sem compromissos com os interesses de qualquer
grupo, classe, setor ou região”. Ou seja, o discurso empenhado pelos tecnocratas do
Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento conclamavam que o projeto era
nacional sem vínculo com grupos sociais, em que se vislumbrava a presunção da neutralidade
do planejamento. Portanto um discurso pautado na ideia de crescimento econômico a todo
custo e no regozijo pelos altos índices de crescimento alcançados74 . Esta retórica não era
homogênea entre os economistas “desenvolvimentistas”75.
Porém, é no âmago do discuso tecnocrata do governo militar, amparado pelo intenso
crescimento do PIB, que o movimento ambientalista passa a oferecer resistência ao discurso
de planejamento nacional empreendido pelos técnicos e especialistas do Estado. Em meados
da década de 70, no Brasil, logo após a Conferência de Estocolmo, o ambientalismo político
ganha vulto e começa uma bem sucedida campanha ecológica no país. Sob pressão externa e
resistência interna, o governo ver+se+ia coagido a iniciar uma incipiente institucionalidade de
política ambiental a partir da criação de órgãos governamentais. Assim, mesmo no período
autoritário, expõe+se em justificar os planos de desenvolvimento e suas consequências
ambientais. Neste tocante, Cunha e Guerra (2010, p.51) são pontuais quando analisam:

O país passou a sofrer forte pressão do movimento ambietalista e de organismos
financeiros internacionais em virtude do ritmo acelerado de degradação de seu ainda
grande patrimônio natural. As políticas ambientais entram em contradição com as
74

Thomas Skidmore afirma em 9
.
(2004, p. 276) que “O crescimento econômico
apresentava a mais alta taxa sustentada desde os anos 50. O PIB subiu a média anual de 10,9 por cento de 1968 a
1974. O setor líder foi à indústria”.
75
O economista Celso Furtado acreditava que no desenvolvimento deveria haver as reforma sociais, as ditas
reformas de base, pois, para o economista da CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina), “O ponto
de partida do estudo do desenvolvimento deveria ser não a taxa de investimento, ou a relação produto+capital, ou
a dimensão do mercado, mas o horizonte de aspirações da coletividade” (2003, p.103). Furtado, portanto, em %
(2003), digladia+se como a visão economicista e tecnicista do célebre economista
e ministro da Fazenda Delfim Neto.
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políticas modernizantes e de integração nacional implementadas pelo regime militar,
com forte impacto sobre a Bacia Amazônica. As atividades de construção de
estradas, barragens e linhas de transmissão de energia elétrica, assim como os
projetos de mineração industrial implementadas a partir dos Planos Nacionais de
Desenvolvimento (PNDs) entre 1975 e 1985, foram pressionados a ralizar estudos
de impacto ambiental, bancados por empresas estatais e privadas. Medidas de
mitagação desses impactos também eram cobradas. A Política Nacional do Meio
Ambiente, de 1981, deu origem a dois procedimentos importantes que forneceram as
bases para a criação dos “custo de poluir”: a criação do Sistema de Licenciamento
de Atividades Poluidoras no âmbito dos estados e os estudos prévios de impacto
ambiental.

Assim, o discurso de planejamento no Brasil ocorreu sob o legado do autoritarismo de
Estado.Este discurso foi revestido de um tipo de planejamento funcional+estético cuja
contribuição para a inclusão social e para a preservação ambiental nunca fora prioridade.
Muito pelo contrário, o modelo de planejamento perpetrado pelo governo consolidou, ao
longo da história urbana, a segregação e a baixa qualidade de vida da população urbana.
Porém, como pode ser notado na citação acima, a representação de planejamento vigente até
então, alicerçado pelo discurso economicista de crescimento, é negado pelo ambientalismo
político que alvorece na década de 70. O ímpeto em construir grandes e estratégicos planos de
desenvolvimento nutrido pelo crescimento da economia não consegue persuadir uma parte da
sociedade organizada, de modo que o discurso de planejamento antes visto de forma virtuosa
passa a ser contestado pela ação ambiental em decorrência de sua perspectiva economicista e
exploratória; além de sua feição autoritária e tecnicista pretensamente neutra. A década de 70
é um marco para a institucionalização da ação ambiental no organograma do Estado, haja
vista que fora no longínquo ano de 1973 que fora criada a Secretaria Especial do Meio
Ambiente (SEMA) no âmbito do Ministério do Interior76.
Como dito acima, “as atividades de construção de estradas e barragens”, consideradas
modernizantes e de forte apelo popular, como fora o caso da Zona Franca de Manaus (1967),
das inúmeras companhias hidrelétricas e do projeto da Rodovia Transamazônica (anos 70),
logo tiveram que passar pelo crivo da questão ambiental. As discussões sobre os custos
ecológicos e os impactos ambientais de obras grandiloquentes se tornariam comuns,
sobretudo com a instituição de uma Política Nacional de Meio Ambiente 77 , com suas
diretrizes acerca dos “custos de poluir” e da necessidade de um estudo sobre os impactos
76

Ministério criado em 1967 no governo do presidente Castelo Branco a partir do
.
Dentre as competências institucionais estava o desenvolvimento regional, ocupação do território, migrações
internas, saneamento básico, programa de habitação e assistência aos municípios.
77
Instituída pela /( N L4O&PQP , dispõe a respeito da Política Nacional para o meio ambiente. Portanto,
antecede a Constituição Federal de 1988.
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ambientais (EIA), bem como de um relatório sobre o impacto ambiental (RIMA). Este
arcabouço institucional é fundamental para ressiginificar a ideia de planejamento estatal e
impor ao corpo técnico e sua retórica modernizante autoritária, as condições para uma
democrática construção do planejamento urbano e industrial brasileiro no qual a inserção da
agenda socioambiental estivesse presente.
Em decorrência do histórico de autoritarismo e centralização estatal, a prática do
planejamento ficou relegada a condição de coadjuvante em relação ao ascendente discurso de
gestão. Com o advento da ideologia (neo)liberal do início da década de 80, concomitante a
L

do socialismo real, tanto o centralismo político implantado pelo J (

do

capitalismo de tipo keynesiano, quanto o planejamento soviético legado pelo leninismo,
acabaram por se tornar um ponto de inflexão na ideia de planejamento. Isto é, a consolidação
do discurso liberal e sua sanha mercadológica restringiram a importância do planejamento em
benefício da concepção de gestão; sendo esta eminentemente extraída de práticas afeitas pelo
mercado.
Todavia, o Estatuto da Cidade, em inúmeras passagens, remete a concepção de política
urbana à gestão. Aliás, segundo o Estatuto (2001), a política urbana apenas logrará êxito caso
adote instrumentos técnicos considerados essenciais a gestão:
Art. 4o Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos:
I – planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de
desenvolvimento econômico e social;
II – planejamento
microrregiões;

das regiões

metropolitanas,

aglomerações

III – planejamento municipal, em especial:
a) plano diretor;
b) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo;
c) zoneamento ambiental;
d) plano plurianual;
e) diretrizes orçamentárias e orçamento anual;
f) gestão orçamentária participativa;
g) planos, programas e projetos setoriais;

urbanas

e
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h) planos de desenvolvimento econômico e social;

Portanto, faz+se menção ao planejamento enquanto prática de desenvolvimento, mas,
contudo, o Estatuto também se refere à ideia de gestão (como se pode ver abaixo), que não
aparecia nos textos normativos das décadas anteriores da formulação do arcabouço
institucional fomentado entre o final da década de 70 e o princípio da década de 80.
Art. 43.Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre
outros, os seguintes instrumentos:
I – órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal;
II – debates, audiências e consultas públicas;
III – conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e
municipal;
IV – iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de
desenvolvimento urbano;

Assim, gestão e planejamento passam a configurar o discurso da política urbana
ambiental como condição

'

para atingir o princípio que fundamenta a política de

desenvolvimento urbano, qual seja, a de garantir a função social da propriedade, bem como o
equilíbrio ambiental; ambos responsáveis pela qualidade de vida. Entretanto, para uma análise
de discurso, é indispensável diferenciar gestão e planejamento, ao passo que se torna cada vez
mais necessário o entendimento do por que de seu uso espraiado. Para tanto, Souza (2011,
p.46) afirma:
Planejar sempre remete ao futuro: planejar significa tentar prever a evolução de um
fenômeno ou, para dizê+lo de modo menos comprometido com o pensamento
convencional, tentar simular os desdobramentos de um processo, com o objetivo de
melhor precaver+se contra prováveis problemas ou, inversamente, com o fito de
melhor tirar partido de prováveis benefícios. De sua parte, gestão remete ao
presente: gerir significa administrar uma situação dentro dos marcos dos recursos
presentemente disponíveis e tendo em vista as necessidades imediatas. O
planejamento é a preparação para a gestão futura, buscando+se evitar ou minimizar
problemas e ampliar margens de manobra; e a gestão é a efetivação, ao menos em
parte, das condições que o planejamento feito no passado ajudou a construir. Longe
de serem concorrentes ou intercambiáveis, planejamento e gestão são distintos e
complementares.
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Gestão, gerir, administrar, como dito acima, é um conceito estabelecido no âmbito da
administração empresarial. No entanto, a prática mercantil no contexto liberal difundiu seu
uso em outros segmentos, surgindo expressões como “gestão urbana”, “gestão territorial”,
“gestão ambiental”, dentre outras nomenclaturas. O Estatuto aborda a “gestão democrática da
cidade”, enfatiza na administração pública um conceito oriundo da iniciativa privada a fim de
gerir a política urbana ambiental. A expressão “

” se dissemina no âmbito

administrativo. Como a terminologia gestão não se esvazia em si, seu sentido remete a
práticas empresariais que estão sendo adotadas pela administração pública como, por
exemplo, a obsessão em atingir metas, em geral, contempladas com benefícios e incentivos
socioambientais, ou seja, premiações as administrações consideradas “meritocraticamente”
exitosas. A concepção de planejamento fora conservada como apêndice da ideia de gestão,
não obstante, tendo que redimensionar seu sentido para um significado de cunho empresarial,
pois, sua desgraça decorrida do histórico de centralismo político e, também, da derrocada do
Estado+providência, acabaria por impor aos técnicos e aos políticos, um tipo de planejamento
afeito a austeridade fiscal combinando o equilíbrio entre receitas e despesas; discurso
idiossincrático ao ideário liberal.
Visto como uma ferramenta instrumental de extrema importância para a tomada de
decisão e de organização racional visando uma determinada ação, o planejamento permite que
a sociedade possa ter domínio sobre o seu destino, uma vez que “planejar remete ao futuro”,
para tanto, este instrumento poderoso de reflexão e ação + práxis + deve estar o mais
avizinhado possível do cidadão e de suas relações de poder. Neste caso, o Estatuto (2001)
delega ao poder público municipal a incumbência de planejar e gerir a política urbana de
nossas cidades, conforme o artigo 182 da Constituição Federal (1988):
Art. 182.A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem+ estar de seus
habitantes.

A política urbana em escala municipal tem sua razão de ser em virtude do processo de
negociação que acarreta a elaboração de um planejamento + um plano diretor + e,
consequentemente, a gestão de suas ações. E, uma vez sendo uma carta idealizadora de um
planejamento e de uma gestão participativa e autônoma, ou seja, democrática, o Estatuto, a
exemplo da Constituição, conjectura a inserção popular na tessitura do jogo de poder no qual
planejamento e gestão estão envoltos. Seu caráter reconhecida e tradicionalmente técnico tem
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sido contemplado com a dimensão política outorgada normativamente pela Constituição
(1988) e pelo Estatuto (2001), pois, conforme analisou Sérgio C. Buarque (1999, p.36) sobre
esta peculiaridade acerca da feitura do planejamento:
Técnico, porque ordenado e sistemático e porque deve utilizar instrumentos de
organização, sistematização e hierarquização da realidade e das variáveis do
processo, e um esforço de produção e organização de informações sobre o objeto e
os instrumentos de intervenção. Político porque toda decisão e definição de
objetivos passam por interesse e negociações entre atores sociais.

O Estatuto, ainda que apresente inúmeros instrumentos para a execução de uma
política pública urbana bem sucedida, nem sempre consegue a adequação exitosa desses
instrumentos pelo poder público, por exemplo, o Plano Diretor, que embora se constitua de
um instrumento moderno de planejamento, esbarra nas peculiaridades locais muitas vezes
aquém das exigências do Plano Diretor. Tais instrumentos caso fossem aplicados a risca,
certamente foram findar a condição de precariedade das ditas cidades ilegais78. Promover a
urbanização, neste sentido, significaria por fim a segregação espacial, combater a exclusão
social, a proliferação de favelas e regularizar loteamentos irregulares, uma vez que todos são
causas do incômodo desordenamento socioambiental tão peculiar nas áreas urbanas.
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Como ressalvado por David Clark, o planejamento urbano consolida+se como prática
urbanística no século em que ocorreu o enraizamento da sociedade industrial. Neste caso, os
meados do século XIX conviveriam com o ascendente discurso de urbanismo. Nesse tempo, o
urbanismo, como discurso científico, crê na ação neutra dos especialistas + arquitetos + na
ordenação do espaço. Neste caso, a exemplo de outras áreas do conhecimento científico,
influenciado pela visão positivista, se acreditava que a aplicabilidade das técnicas decorrentes
do saber técnico da arquitetura estaria sendo produzida sem a “mácula” dos interesses
ideológicos de classe. Em princípio, o urbanismo como saber científico pretensamente neutro,
baseia+se na arquitetura como suporte discursivo a fim de reordenar o espaço nos moldes do
capitalismo tendo em vista a funcionalidade cartesiana do referido espaço.
78

“Cidades Ilegais” (FERNADES, 2004) são consideradas assim as áreas urbanas desprovidas de equipamentos
públicos (serviços públicos) responsáveis pelo bem+estar da população e pela conservação ambiental.
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Seguindo a tradição marxista, o filósofo francês Henri Lefebvre, contribuiu
significativamente para a construção reflexiva da vida citadina dentro dos padrões capitalista.
Para Lefebvre (1999, p.24):
A cidade industrial precede e anuncia a zona crítica. Nesse momento de implosão+
explosão produz todas as suas consequências. O crescimento da produção industrial
superpõe+se ao crescimento das trocas comerciais e as multiplica. Esse crescimento
vai do escambo ao mercado mundial, da troca simples entre dois indivíduos até a
troca de produtos, das obras, dos pensamentos, dos seres humanos. A compra e a
venda, a mercadoria e o mercado, o dinheiro e o capital parecem varrer os
obstáculos. No curso dessa generalização, por sua vez, a consequência desse
processo + a saber: a realidade urbana + torna+se causa e razão.

A interpretação marxista de Lefebvre se contrapõe a visão positivista+funcionalista
uma vez que encara a criação do tecido urbano como fruto das relações sociais advindas do
processo histórico de industrialização capitalista. Ou seja, o conceito de urbanização está
intrinsecamente associado ao conceito de industrialização. Esta, por sua vez, fora causa de
uma revolução urbana 79 , a partir da “implosão+explosão” que promoveu uma inflexão do
mundo agrário para o mundo urbano evidenciado pelo êxodo rural e pela concentração
urbana. Assim sendo, a sociedade urbana surge com o status de fenômeno haja vista que
urbanismo para Lefebvre, diferentemente dos conceitos aplicados usualmente, significa
práticas sociais identificadas ao estilo peculiarmente urbano. Ou seja, segundo Lefebvre, a
dicotomização entre cidade e campo tenderia a desaparecer já que o campo assimilaria valores
tipicamente urbano+industriais. A hegemonia da cidade se revela pelos símbolos que lhe
emoldura, como por exemplo, a representação do poder político em seus domínios e a
produção mercantil em seu centro urbano80. Assim, a interpretação lefebvriana não concebe o
espaço urbano como fruto da ação neutra dos indivíduos, mas, como produção social
resultante da ação interesseira dos grupos sociais, sobretudo, mercantil.
Esta diferença de visão acerca do urbano recai sobre a distinção conceitual que deve
existir entre reforma urbanística e reforma urbana construída ao longo da consolidação da
sociedade urbana. Embora utilizadas vulgarmente como sinônimas, reforma urbanística e
urbana possuem sentidos díspares. Pois, enquanto que a primeira tem como aspecto
primordial preocupações com a funcionalidade, a estética e a ordem em detrimento da justiça

79

O conceito de urbano é formulado a fim de analisar a sociedade contemporânea como sociedade urbanizada.
Este conceito encontra+se depurado no ensaio crítico denominado de % 0
,
(1999).
80
Lefebvre trabalha com as categorias conceituais de cidade política e cidade mercantil para analisar o fenômeno
urbano em% 0
,
(1999).
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social e ambiental, a segunda tem como característica essencial o desenvolvimento de
políticas públicas que possam resultar na mitigação dos níveis de injustiça socioambiental
(SOUZA, 2006). Portanto, o ideário de reforma urbana é muito mais complexo por que inclui
fatores exógenos a arquitetura urbana. O Estatuto (2001) visa, em seus princípios, respaldar o
artigo 182 da Constituição (1988) que atenta, mesmo que indiretamente, para uma reforma
urbana quando evoca a função social da cidade bem como a garantia do bem estar de seus
habitantes como finalidade última da política de desenvolvimento urbano.
Esta discussão em torno do discurso urbanístico e / ou urbano, trás como pano de
fundo o debate acerca do planejamento e do plano diretor da cidade. Tanto a reforma
urbanística quanto a reforma urbana dependente necessariamente de planejamento como
forma de intervenção prática. Entretanto, o discurso empreendido pelos formuladores de uma
reforma urbanística é diametralmente oposto aos paladinos da reforma urbana, pois, o
discurso urbanístico, centrado na racionalidade cartesiana da função estética e produtiva do
solo urbano, é eminentemente técnica. No que resulta em planejamentos meramente
tecnocráticos, pouco democráticos e participativos, de viés funcional e marcadamente
formalístico. Assim,expressa Souza (2011, p.91) acerca da abordagem urbanística:
[...] a observação do real e a coleta de informações servem meramente para
contextualizar uma proposta de intervenção baseada em um modelo normativo da
“boa forma urbana”, pautada em idéias+força como ordem, funcionalidade,
eficiência etc.

Este procedimento técnico de pesquisa científica empreendida pela “ciência
urbanística”, como aponta Souza (2011, p.94), decorre da tradição da arquitetura, da
engenharia e até das artes plásticas que produz conhecimento a fim de construir (
, sob bases de uma melhoria arquitetônico+urbanística.
Porém, vem de Lefebvre a crítica mordaz sobre o saber urbano e a perspectiva para
uma reforma urbana que consagre o social como primazia. Sobre o saber especializado,
Lefebvre critica duramente a fragmentação que implica numa unidade de conhecimento em
relação ao urbano que compromete a elaboração de planejamentos cujo fim deveria ser uma
reforma urbana de caráter social e ambiental. Para o seminal filósofo (1999, p.57):
Como conseguir que os especialistas superem suas terminologias, seus léxicos, sua
sintaxe própria, seu estilo, seu jargão e suas deformações profissionais, sua
tendência ao esoterismo e sua arrogância de proprietários de um domínio? O
imperialismo (do saber) permanece a regra [...] Como fazer para que os especialistas
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não intentem obter para sua especialidade, isto é, para si próprios, os postos de
comando?

O estudo sobre o urbano requer um tipo de saber que extrapole as fronteiras do
conhecimento disciplinar de tradição cartesiana, e contemple um tipo de racionalidade
interdisciplinar no qual o social e o ambiental possam ser o

da reforma urbana como

preconiza a Constituição e o Estatuto da Cidade.
O conhecimento científico e técnico que balizaram o saber dos arquitetos+urbanistas,
influenciando no caráter do planejamento e na gestão urbanos, foi predominantemente
utilizado pelo poder público nas diferentes esferas do poder. Este saber de notoriedade
tecnocrática encara o planejamento e a gestão urbanos a partir da racionalidade instrumental.
A pretensão de transformar o discurso técnico+científico do planejamento como neutro,
implica num discurso ideológico em que se procura restringe a decisão para um grupo de
especialistas que respaldam os interesses de grupos de poder. Para Souza (2011, p.96), “... o
planejamento e a gestão das cidades são e devem ser reconhecidas como questões acima de
tudo

, em sentido amplo e nobre, e não como questões técnicas e científicas”.

Entretanto, a melhor definição concebida sobre o significado e a representação de
planejamento, sobretudo, local, tem sido conferida pelo economista Sérgio C. Buarque (1999,
p.44) quando assevera:
O planejamento local e os planos de desenvolvimento são, antes de tudo, um
instrumento de negociação com os parceiros potenciais + tanto na fase de elaboração
quanto após a produção do documento+síntese + e de aglutinação política dos atores,
na medida em que expressa, de forma técnica organizada, o conjunto das decisões e
compromissos sociais. Além disso, o planejamento e os planos de desenvolvimento
conferem transparência às opções e decisões tomadas pela comunidade, explicitando
os objetivos e as prioridades.

Por fim, a quebra do monopólio do planejamento estritamente tecnocrático e
instrumental é sucedida por inúmeros tipos de planejamento que foram sendo construída ao
longo das décadas com o fito de se tornarem uma alternativa ao pensamento padrão. Tanto
que Souza (2011) apresenta em seu livro -

uma tipologia de planejamentos

criados e adotados pelas gestões urbanas. Esta tipologia apresentada é pautada em critérios
que visam classificar as formas de planejamento a partir das diferentes abordagens não apenas
de planejamento, mas, também de seu correlato, a gestão.

67

@"3#% &4 + Critérios Tipológicos de Planejamento

#(*R#(%) (E%,IB(-%)
3/(" %#$"

(,("$'%

)-%E%

#"@

)*R*(-"

(E%,%B("

3/

(C*/#3()-(E,

#"@ 3/ "D/#*@#"
EQ E"#*(-(E"$'%

*(*@3/

/>

H"-/

(C"#(3"3/

"%

/H/#/C-(",
E%,?*(-% H(,%)IH(-%

>/#-"3%

,"C/K">/C*%

Modernização

Arquitetos

Organizaçã

Pequeno.

Pseudoparticipação.

Funcional ao

Planejamento

/##(*%#(",

da cidade

+urbanistas

o espacial

Restrito ao

Sequer

capitalismo

intervencionista

urbanismo

preconizado

,A))(-%

é

com forte presença

no

estatal

corbusianismo
,"C/K">/C*%

Modernização

Problema

Não

Alto grau de

Pequena.

Tende

ao

Planejamento

()*S>(-%

da cidade

estético

estritamente

interdiscipli

Exclusivamente

criticismo

regulatório

secundário

territorial e

naridade

tecnocrática

moderado.

Estado

e

físico

com

intervencionista

irrelevante
/2

Compatibilizar

Pós+

Físico+

#D"C()>

modernidade

modernis

territorial

com

mo.

valores

Restrito

comunitários

Tendencialmente

Crítico

Tendência

ao

pequeno, restrito às

moderado ao

“liberalismo

de

modalidades

livre mercado

esquerda”

Crítica

Filiada

ao

moderada

liberalismo

de

de

pseudoparticipação.

,"C/K">/C*%

Binômio:

Tende

-%,IB(-%

modernização

Não

Alto grau de

Retórica

ser

estritamente

interdiscipli

participação,

com

desimporta

territorial e

naridade

com

sustentabilidade

nte

físico

,"C/K">/C*%

Consenso entre

Tende

%>@C(-"*(+%

grupos distintos

a

de
mas
pouca

esquerda

efetividade

ou

Não

Alto grau de

Teoricamente

Moderadamen

Alinhamento

ser

estritamente

interdiscipli

grande, pois tende a

te crítica

Estado

desimporta

territorial e

naridade

banalização

nte

físico

estar,

de
ao

Bem+
ideário

social+democrata

Ambígua

ser

estritamente

interdiscipli

virtude de uma não

bastante

)%-(",

desimporta

territorial e

naridade

posição consistente

moderadamen

democrático”,

#/H%#>()*"

nte

físico

frente a democracia

te crítica

inspiradora

/)*'%

a

da

participação

ao

Alto grau de

/

Tende

em

Oscila

representativa.

,"C/K">/C*% / Autonomia
/)*'%

individual

"@*%C%>()*")

Não

Não

e secundariza estritamente

coletiva

da,

logo, territorial

relevante.

físico

Alto grau de Participação
interdisciplin
e aridade.
Constitui+se
como
paradigma.

Fonte: Souza, 2011.

a

social+democracia

Não

,"C/K">/C*%

Justiça social

a

entre
e

De

cunho

“socialismo

da

social+democracia.

nos Crítico

ao Sociedade

processos decisórios modelo

garantidora

+

igualdade de acesso a

autogestão

delegação de poder

e capitalista

da

tomada de decisão
coletiva.

68

Importante frisar a relação entre a ideia força do tipo de planejamento e seu ideário
político+filosófico. Ou seja, o quadro sinóptico apresenta os tipos de abordagem de
planejamento e gestão urbanos e seu caráter ideológico, destituído de qualquer concepção de
neutralidade que algumas abordagens procuraram empenhar. O tipo de planejamento decorre
da moldura de Estado adotado bem como da relação do discurso do planejamento com o
mercado.
Contudo, destaque para o planejamento de tipo comunicativo, fortemente influenciado
pelas ideias filosóficas de Habermas e sua tese acerca da ação comunicativa em que se visa o
consenso racional entre grupos sociais díspares. E, para o planejamento de tipo autônomo que
se baseia no conceito de autogestão cuja matriz filosófica encontra+se no pensamento de
Cornelius Castoriadis. Porém, é indiscutível a quantidade de planejamentos e gestões urbanos
de tendência tecnocrática no qual se remete invariavelmente a teoria sociológica de Weber, na
medida em que há uma forte tendência em se creditar a burocracia e a administração racional+
instrumental o exercício da confecção do planejamento e da ação gestora.
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Imprescindível tanto para o planejamento quanto para a gestão urbanos, os indicadores
e os índices de sustentabilidade possibilitam a criação de políticas públicas ambientais que
possam implantar os germes do desenvolvimento do ambiente urbano. Entretanto, como já
fora abordado no segundo capítulo, a concepção de desenvolvimento esteve durante muito
tempo inextricavelmente associada a concepção econômica. Isto é, tradicionalmente sempre
se encontrou atrelada a ideia de crescimento quantitativo, de modernização tecnológica e de
progresso técnico (SOUZA, 2006). Somente a partir da década de 70, com o conceito de
ecodesenvolvimento é que o sentido da terminologia desenvolvimento passou a sofrer uma
inflexão. Radicalizada com o ascendente discurso de desenvolvimento sustentável pelo
Relatório "

#

.

Os indicadores de sustentabilidade têm como principal característica “mensurar” o
desenvolvimento. Contudo, como desenvolvimento e crescimento foram considerados
sinônimos no âmbito da economia, a ideia de mensuração acabou sendo considerada possível
por meio da adoção do método quantitativo para aferição do binômio crescer+desenvolver.
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Todavia, com a distinção feita entre desenvolver e crescer, complexo se tornou a
“mensuração” do desenvolvimento através de indicadores eminentemente objetivos. Tanto
que somente em 1990 o PNUD81 produziu o conceito de &

D

como

forma de contrapor a arraigada impressão de desenvolvimento econômico legado pelas teorias
acadêmicas de saber econômico. E, diferentemente dos indicadores meramente quantitativos
empreendidos pelos economistas clássicos a fim de mensurar o crescimento econômico, o
PNUD investe em três dimensões, consideradas básicas, porém direcionadas para o social e
sua relação com a distribuição de riqueza gerada pela economia. Esse índice + IDH +
compreende o avanço da qualidade de vida no tocante a renda, a saúde e a educação82.
No entanto, do ponto de vista político+filosófico, a maior contribuição acerca da
concepção de desenvolvimento deu+se, contraditoriamente, por um economista. Amartya Sen
empenhou+se em apresentar que os países deveriam incluir a liberdade + política + como
critério de desenvolvimento. Neste sentido, Amartya Sen atenta para a participação política do
cidadão na vida pública como dimensão importante para a análise do desenvolvimento. O
economista afirma (2011, p.54):
As liberdades políticas, amplamente concebidas, referem+se às oportunidades que as
pessoas têm para determinar quem deve governar e com base em que princípios,
além de incluir a possibilidade de fiscalizar e criticar as autoridades, de ter liberdade
de expressão política e uma imprensa sem censura, de ter a liberdade de escolher
entre diferentes partidos políticos etc.

Não sem razão o título do seu ensaio é &

, isto porque se

tornou inconcebível imaginarmos crescimento econômico sem que haja o mínimo de
participação política na vida pública de uma determinada ordem social. Como fora dito acima,
o planejamento e a gestão urbana, mesmo articulada pelos especialistas e técnicos, não pode
prescindir da dimensão política, uma vez que “desenvolvimento sem liberdade”,
parafraseando o economista indiano, incorre na privação da própria liberdade83.

81

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Trata+se de uma rede global ligada a ONU e
presente em mais de 175 países.
82
O IDH + Índice de Desenvolvimento Humano + tem anualmente seus trabalhos publicados sob a forma de
relatório intitulado de Relatório de Desenvolvimento Humano.
83
O conceito de liberdade na teoria de Amartya Sen é abrangente. Sua concepção de desenvolvimento como
liberdade inclui as dimensões sociais e econômicas; além da política. A liberdade pode ser privada tanto pela
ausência da participação política quando pelas privações sociais e econômicas.“O processo de desenvolvimento
é crucialmente influenciado por essas interrelações” (2011, p.77),em&
?
4
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Todavia, quão emblemático tornou+se o relatório do PNUD de 200484 intitulado de
“Liberdade cultural num mundo diversificado”, pois, o referido relatório insere mais de 200
indicadores a fim de analisar o desenvolvimento dos países signatários do Programa da ONU.
Os indicadores contemplam não apenas a dimensão econômica, mas, as dimensões de ordem
social, ambiental, cultural e política que são tratadas como indicadores de desenvolvimento.
Este relatório vai ao encontro do pensamento instituído pela teoria do ecodesenvolvimento do
insigne economista Ignacy Sachs e sua tese das dimensões imprescindíveis à sustentabilidade.
Bem como a ideia lançada por Amartya Sen ao contemplar a liberdade política como aspecto
do desenvolvimento. Este relatório avança no sentido de deixar explícito que o crescimento
econômico é apenas um meio e não um fim para o desenvolvimento.
A década de 90 pode ser considerada como alvissareira para a formulação de
indicadores ambientais com seu viés de parâmetro para o desenvolvimento. Pois, logo após a
conferência mundial Rio+92, é criada a Comissão para o Desenvolvimento Sustentável (CDS)
cujo objetivo é construir indicadores para mensurar a sustentabilidade ambiental. Assim, antes
associada ao crescimento econômico, a concepção de desenvolvimento passa a ganhar
contornos socioambientais a partir dos indicadores propostos pelo PNUD e pelo CDS.
Contudo, a implementação de indicadores ambientais surgem em virtude da
necessidade de informações a serem geradas com a finalidade de possibilitar a tomada de
decisão política pelo poder público. Neste caso, a Agenda 21 é referência no que tange a
construção desses indicadores, haja vista que tanto o 8º capítulo (integração entre meio
ambiente e desenvolvimento na tomada de decisão) quanto o 40º capítulo (informações para a
tomada de decisões), intenta para a premente necessidade em fornecer ao poder as
informações acerca do quadro socioambiental a fim de empreender as convenientes políticas
públicas. Neste caso, os indicadores são apontados como fontes importantes de informação,
uma vez que, segundo Silva (2010, p.96):
Indicadores têm a função de fornecer mais informações do que os índices, pois
fornecem informações que podem agregar conjuntamente características
qualitativas, quantitativas, estatísticas, gráficas, buscando apresentar a realidade de
uma forma sistemática. Sendo assim, pode+se citar como exemplo que o histórico
dos registros dos índices de poluição ambiental de Nova York contribuiu para a
determinação dos indicadores da qualidade de vida da população local.

84

O primeiro Relatório do PNUD foi publicado em 1990, a partir desta data, o relatório consagrou o termo
desenvolvimento humano e se notabilizou por empreender indicadores que não apenas mensurasse o rendimento
das nações, mas, o desenvolvimento das pessoas. O 0
<GGC é singular por partir do princípio de que
“As pessoas são a verdadeira riqueza das nações. O objetivo básico do desenvolvimento é alargar as liberdades
humanas”. PNUD (2004, p.127)
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Os indicadores de sustentabilidade são responsáveis por subsidiarem as políticas
públicas possibilitado, a boa alocação dos recursos e, consequentemente, melhorando a
qualidade de vida da população beneficiada com os recursos. No entanto, para que os
indicadores sejam eficientes naquilo que se propõem + gerar informações +, indubitavelmente
a metodologia e a coleta de informações não podem comprometer na geração das informações
resultantes desta imprescindível ferramenta disponível à gestão pública.
Entretanto, mensurar a sustentabilidade não é uma tarefa simples. Tanto que em 1996,
a CSD, ao publicar o primeiro documento visando medir a sustentabilidade, apareceu não
menos que 143 indicadores de sustentabilidade, dos quais apenas 57 indicadores
remanesceram (VEIGA, 2010). Inspirado nos indicadores criados pela CSD, o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), lançou entre 2002 e 2004 os primeiros
indicadores visando mensurar o desenvolvimento sustentável no Brasil. O IBGE construiu
seus indicadores procurando integrar as dimensões econômica, social, ambiental e
institucional, resultando numa compreensão sistêmica acerca do desenvolvimento sustentável.
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Capacidade institucional
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2004.

Este quadro instituído pelo IBGE lembra as dimensões preconizadas por Ignacy Sachs
em sua teoria sobre o ecodesenvolvimento. Neste caso, destaque para a dimensão institucional
que tem por base aferir a existência de conselhos municipais ativos na esfera local; neste caso,
a variável “capacidade institucional”, inserida na dimensão institucional, visa mensurar os
investimentos realizados em pesquisa científica e pesquisa tecnológica aplicada a sociedade a
fim de tornar sustentável o desenvolvimento.
Vale salientar o enquadramento do saneamento como indicador ambiental e não como
indicador de dimensão social. Neste caso, percebe+se a adesão do IBGE ao novo sentido dado
a concepção de saneamento como fundamental a preservação ambiental: saneamento
ambiental. Para o IBGE, o saneamento encontra+se relacionado a produção e a coleta de lixo.
Entretanto, numa interpretação sistêmica, o IBGE o associa a dimensão social quando evoca a
importância do esgotamento sanitário para a erradicação de vetores responsáveis por doenças
contagiosas que proliferam no solo e na água contaminadas (IBGE, 2010).
O clímax da construção dos indicadores e dos índices visando a mensuração da
sustentabilidade deu+se após a fecunda Cimeira da Terra de 1992 e, sobretudo, com a eclosão
da Agenda 21 que grassou entre os países signatários do documento. Entretanto, a carência
sentida por indicadores que pudessem expressar de maneira mais apropriada o
desenvolvimento sustentável havia sido percebida pela escola econômica neoclássica. Uma
vez tais indicadores ambientais construídos na esteira dos famigerados indicadores
econômicos, o protagonismo da economia liberal mais uma vez fez+se presente com a criação
de indicadores de sustentabilidade afeitos aos indicadores econômicos. O PIB, por não levar
em conta o desgaste ambiental, foi esverdeado passando a incluir a depreciação do meio
natural. Neste caso, a economia neoclássica se esforça na construção de uma variável
denomina de “capital natural” cuja riqueza deriva da preservação do “bem natural”. Surge o
denominado PIB verde. O discurso ambiental da corrente não concebe a produção do sentido
ambiental desvencilhado dos “cacoetes” do linguajar econômico liberal; como pode ser
percebido abaixo:
A valoração monetária significa imputar valor + considerando mercado fictício +
àquilo que não é normalmente comercializado. Trata+se de postura característica da
economia ambiental neoclássica, como sabemos. Um exemplo de sua aplicação do
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ponto de vista macroeconômico é dado com o caso em que se estabelece valor
monetário a um recurso não renovável para subtrair o montante utilizado no
processo produtivo, do valor total de bens e serviços produzidos, e assim obter o PIB
corrigido. Significa considerar na contabilidade nacional a “amortização” do
patrimônio natural desgastado ou, como querem os economistas neoclássicos,
amortizar o “capital natural” + chama a natureza de capital para poder tratá+la de
forma semelhante àquela que se dá com os demais capitais, aos quais aplicam um
taxa de depreciação (MONTIBELLER+FILHO, 2008, p. 150).

Todo o discurso ambiental é modulado segundo os fundamentos da economia liberal
dominante que visa salvar seu espectro ideológico de mercado esverdeando o discurso
econômico construindo uma representação valorativa a partir de uma terminologia
mercadológica para nomear os recursos naturais. Os indicadores de sustentabilidade
ambiental, neste tocante, germinam do pensamento econômico, reivindicador do discurso
competente para a construção das imprescindíveis informações advindas dos indicadores e
dos índices, ambos requeridos pela Agenda 21 a fim de municiar a gestão pública na
implantação de políticas públicas eficazes.
No entanto, com o mesmo intuito em produzir informações sobre a situação ambiental,
construindo indicadores válidos e reconhecidos à sociedade em geral, a economia ecológica,
outra relevante matriz discursiva que encampa a necessidade de produzir índices e indicadores
competentes, diferencia+se do discurso “

” e

capitaneado pela

economia liberal, enfocando em indicadores de ordem biofísica85. Montibeller+Filho (2008, p.
167) comenta sobre os indicadores propostos pela escola ecológica:
A questão que se coloca, segundo esta visão [economia ecológica], é a de como
conseguir incrementar a produção mantendo a capacidade de produção sustentável.
Para a economia ecológica, o estado de sustentabilidade socioambiental de uma
economia deve ser estimado através de indicadores biofísicos, que incorporem
considerações acerca da 3()*#(D@($'% /-%,IB(-". Não existe, para esta corrente
ambientalista, um indicador único neste sentido que dispense todos os demais: seria
incorreto reduzir a um só parâmetro, como faz a economia neoclássica com seu
indicador monetário.

Para os economistas ecológicos, o termo “distribuição ecológica” significa alocar
social, espacial e temporalmente os recursos e os serviços ambientais para a vida humana em
sociedade. Assim, amplia+se as dimensões ambientais, moldurando+a social e culturalmente,
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O eminente economista da escola ecológica, Joan Martínez Alier em “
” (2012)
fulmina com o discurso valorativo da corrente liberal ao afirmar que “Devido às imperfeições da valorização
monetária, os economistas ecológicos preferem a utilização de indicadores e de índices físicos para julgar o
impacto da economia humana no meio ambiente” (2012, p.69).
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produzindo indicadores que possam revelar a complexidade da vida social para além do
econômico monetário.
Entretanto, à margem deste conflito científico entre escolas econômicas, a agenda
política, assim como os governos, tem adotado um discurso híbrido quanto a validade dos
indicadores de sustentabilidade e seus métodos para aferição do desenvolvimento sustentável.
Os indicadores com os quais o IBGE produz informação visando assistir aos governos em
suas políticas públicas versam tanto na corrente liberal, sobretudo com a dimensão
macroeconômica, quanto na corrente ecológica ao integrar de forma sistêmica as dimensões
ambiental, social, institucional e econômica.
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Como signatário da Agenda 21, o Brasil se esforça para se adequar as exigências desta
carta ao rever seu modelo de planejamento urbano com o intuito de tornar suas cidades em
áreas urbanas sustentáveis. Para tanto, como vimos, embarcou na reformulação legislativa no
tocante a política urbana, iniciou um profícuo debate acerca da reforma urbana e tem se
empenhado em construir indicadores que possam aferir de forma eficiente os níveis de
sustentabilidade atingidos nas áreas urbanas, principalmente. Todo este empreendimento tem
um sentido: produzir e aprimorar a ação do Estado em benefício da qualidade de vida urbana.
Este Estado em ação é convencionalmente conhecido por políticas públicas aplicadas a uma
realidade social.
E, neste caso, o Brasil avançou nas últimas décadas no que tange ao arcabouço legal+
institucional. Assim como tem acelerado em importantes projetos socioambientais.
Entretanto, de acordo com os indicadores socioambientais construídos para aferir a qualidade
de vida, ainda precisa melhorar consideravelmente. Para tanto, a inovação, a elaboração e a
implementação de políticas públicas, tem sido um discurso recorrente pela gestão pública. O
discurso das políticas públicas advoga para a alocação dos recursos de forma eficiente nos
setores socioambientais identificados e apontados como carentes de assistência. Desta
maneira, poder+se+ia atingir o principal desafio da Agenda 21, ou seja, internalizar a
importância das políticas públicas como prioridade regional e local como meio sem o qual
não se promove o desenvolvimento sustentável.
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A necessidade de indicadores socioambientais eficazes como poderosas fontes de
informações preciosas e indispensáveis a criação de políticas públicas tem se revelado
premente, sobretudo para o meio ambiente urbano. Pois, de acordo com os dados do IBGE
(2010), a dita população urbana saltou de 30,5% em 1970 para 81,2% em 2000. Portanto, a
pressão demográfica tem contribuído sobremaneira para a degradação do patrimônio
ambiental já que o crescimento populacional tem gerado hábitos de consumo tipicamente
urbanos. Tal crescimento urbano maximiza a demanda por equipamentos públicos nem
sempre atendidos pelo poder público 86 . Segundo o IBGE (2010), irrisórios 33,5% dos
domicílios no país possuem esgotamento sanitário, sendo que desses, apenas 64,7% dos
esgotos são tratados. Situação similar encontra+se os resíduos sólidos, onde os lixões
representam a realidade de 68,5% dos municípios brasileiros. Porém, 89% dos lixões estão
concentrados na região Nordeste (IBGE, 2010). Entretanto, mesmo com este quadro
desolador, no que tange aos resíduos sólidos, somente em 2010 foi instituída pela Lei Nº
12.305 a Política Nacional de Resíduos Sólidos que estipula a erradicação dos lixões até o ano
de 2014, implantando concomitantemente, a gestão de coleta seletiva e a criação de aterros
sanitários.
Tais indicadores visam municiar o poder público na elaboração de políticas públicas
eficientes preconizadas pelo arcabouço legal+institucional, mas, no entanto, a implantação das
políticas depende dos planos orçamentários, considerados instrumentos de gestão fundamental
para o planejamento público. Neste caso, o poder público não pode prescindir da peça
orçamentária haja vista se tratar de uma exigência legal inserida na Constituição Federal de
1988 em seu artigo 165. “Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: I + o plano
plurianual; II + as diretrizes orçamentárias; III + os orçamentos anuais” (BRASIL, 1988).
Assim sendo, o orçamento público é encarado como ferramenta de gestão 87 sem o qual
programas e projetos públicos ficariam inviabilizados. Portanto, trata+se de um dos principais
instrumentos de planejamento em que visa atender as demandas de uma dada sociedade. Seu
caráter fundamental é a de priorizar ações necessárias a fim de alocar recursos nos setores
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(2006), Mike Davis, aborda este processo de urbanização associando+o ao processo
de favelização e suas implicações. O urbanista norte+americano comenta no 2º capítulo do livro “A generalização
das favelas”, o conceito clássico com que a ONU define o termo favela. Para a organização mundial, afirma
Davis, [a favela], “... se caracteriza por excesso de população, habitações pobres, acesso inadequado a água
potável e condições sanitárias...” (2006, p. 33). Tudo isto ocorre em função da implosão demográfica e urbana.
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“Nesse sentido, o poder público dispõe de quatro ferramentas básicas (LDO, LOA, PPA e LRF) para organizar,
implementar, executar e avaliar a ação governamental juto a sociedade”. Afirma Silva (2012, p.42) em seu
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mais sensíveis em que foram referendados pelos indicadores socioambientais. Sua elaboração,
no entanto, é aparentemente técnica, pois, reivindica para si uma racionalização financeira que
em princípio afugenta o público leigo. Porém, como enfatiza Silva (2012, p. 49):
Constitucionalmente, o poder público deve abrir espaço para a participação
democrática da população, seja por meio das audiências públicas e de projetos
populares, de maneira a dar voz aos vários segmentos da sociedade e de suas
demandas específicas.

Ou seja, embora o discurso de elaboração orçamentária seja eminentemente técnico,
restrito aos especialistas da área contábil, a participação popular em suas diferentes etapas,
seja na fase de elaboração ou na fase de implantação, deve ser contemplada. Um exemplo que
contradita o discurso competente dos técnicos especializados em finanças públicas está na
inovadora criação do orçamento participativo
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. Sua operacionalização imiscui a

racionalidade técnica convergindo com os anseios populares que elegem as prioridades de sua
comunidade.
Este envolvimento da comunidade na gestão pública busca equilibrar a relação de
forças, embora nem sempre tenha êxito, com a dominação de tipo burocrática da qual abordou
Weber (2000). Esta dominação ampara+se na concepção de racionalidade formal cuja natureza
administrativa evoca para si a precisão, a disciplina e a calculabilidade, princípios afeitos ao
saber técnico. No entanto, enfatiza Claus Offe, analisando a racionalidade administrativa à luz
da teoria social de Weber, mesmo havendo esta formalidade normativa da burocracia89, não
estaria esta última desvencilhada dos imperativos sociais e econômicos cuja dominação
emana a burocracia (OFFE, 1984).
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Criar uma citação para o orçamento participativo
O sociólogo Claus Offe concede atenção especial ao sistema administrativo, mesmo não desconsiderando o
econômico e o político. Sua ênfase no funcionamento institucional do Estado permite+lhe compreender os
mecanismos de seleção (das políticas públicas) realizados pela burocracia em geral a favor de uma determinada
classe social.
89
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94

Neste capítulo, analisaremos a política ambiental urbana empreendida na Microrregião
de Garanhuns à luz da legislação, do planejamento e das políticas públicas a partir da parceria
firmada envolvendo o Estado de Pernambuco e a microrregião. Este convênio se fortalece,
sobretudo, com a política de resíduos sólidos implantada pelo Estado em conjunto com
municípios de acordo com suas regiões. Em princípio, compreender a complexa organização
institucional do Estado é fundamental para analisar o discurso do poder público em relação à
sustentabilidade urbana na microrregião.
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Como vimos, o Estatuto da Cidade é uma norma federal instituída em 2001 (Lei
Federal nº 10.257/01), cuja prioridade é de garantir a todos os cidadãos o Direito à Cidade. O
Estatuto é resultado dos artigos constitucionais 182 e 183 (BRASIL, 1988) que versam sobre
a política urbana do país. O Estatuto simboliza a tentativa no Brasil de se realizar uma política
urbana efetiva, refletindo sobre o ordenamento territorial dos municípios e visando
estabelecer um plano de ação política para atenuar a crise urbana vivenciada nos últimos
decênios.
A densidade urbana coincide com o intenso crescimento econômico experimentado
pela economia brasileira, contribuindo para o enraizamento de uma cultura urbana ao passo
que os problemas decorrentes deste modelo de desenvolvimento emergiam. O Brasil adentrou
o século XXI com uma população de 80% concentrada em áreas urbanas; segundo censo do
IBGE (2010). Deste quadro, os problemas urbanos revelaram a falta de uma política que
resultou numa notória crise urbana, simbolizada pela baixa qualidade dos serviços públicos
essenciais prestados pelo Estado. Ou, quando não, pela falta dos mesmos serviços públicos
considerados fundamentais para a vida sustentável nas cidades.
Deste contexto, representado pela insustentabilidade urbano+ambiental, germinou o
Estatuto da Cidade em 2001, propondo regulamentar a política urbana no Brasil. A partir
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deste importante marco de caráter normativo, implantou+se no arcabouço institucional
brasileiro o Ministério das Cidades em 2003, com a incumbência de elaborar as diretrizes de
uma política nacional para o desenvolvimento urbano. Este plano de desenvolvimento urbano
se materializou a partir da criação em 2004 do Conselho das Cidades, intitulado pelo
sugestivo nome de ConCidades, como uma ferramenta de gerenciamento e planejamento a
serviço do Ministério das Cidades90. O conselho pode ser encarado como um espaço político
para as discussões acerca da política urbana brasileira uma vez que congrega os representantes
do Estado e da sociedade civil organizada, em seus diferentes segmentos, para definir os
rumos do desenvolvimento urbano brasileiro. O mesmo órgão institucional orienta a feitura de
conferências (Conferências das Cidades) sobre a política urbana a fim de ampliar a discussão
sobre a criação de cidades sustentáveis91.
Esta formalização organizacional no plano federal tem sua importância haja vista os
desdobramentos institucionais nos demais entes da federação (Estados e municípios). Uma
vez criada à política nacional urbana e em decorrência da descentralização administrativa
consagrada pela Constituição de 1988, os Estados e os municípios foram “obrigados” a
adaptarem seus arcabouços organizacionais e normativos com o fito de atender as exigências
da premente questão urbana. Assim sendo, no Estado de Pernambuco, a Secretaria das
Cidades emergiu em 2007 sobre os escombros da antiga Secretaria de Desenvolvimento
Urbano. A SECID (Secretaria das Cidades) “tem como missão a promoção de cidades mais
justas, democráticas e sustentáveis” (PERNAMBUCO, 2011)
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. Ou seja, um discurso

redirecionado à causa sustentável das cidades como havia sido preconizada pela política
nacional instituída em 2004 sob o amparo do Estatuto de 2001.

Um ano após a criação da

Secretaria Estadual (2007), o governo do Estado institui o Conselho Estadual das Cidades
(Lei Nº 13.490/08) tendo em vista,
“Art. 2º O ConCidades+PE tem por finalidade estudar e propor as diretrizes para a
formulação e implementação da Política Estadual de Desenvolvimento Urbano, bem
90

Sobre a implantação do Conselho das Cidades o governo federal emitiu o 3/-#/*% CN :UO Q L que dispõe da
composição e competências do ConCidades. Em seu primeiro artigo sua competência e composição estão
devidamente explícitas: “O Conselho das Cidades + ConCidades, órgão colegiado de natureza deliberativa e
consultiva, integrante da estrutura doministério das Cidades, tem por finalidade estudar e propor as diretrizes
para a formulação e implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, bem como acompanhar e
avaliar a sua execução, conforme dispõe o Estatuto da Cidade”.
91
Da primeira Conferência das Cidades em 2003 surgiu a necessidade de produzir um documento voltado para o
desenvolvimento urbano. Este documento foi nomeado de “Política Nacional de Desenvolvimento Urbano +
PNUD” publicado em 2004. Desta conferência se chegou à conclusão sobre a crise urbana por qual passa o país
e dos eixos temáticos da política urbana brasileira: equidade social, eficiência administrativa, ampliação da
cidadania e
. http://www.cidades.gov.br/index.php/conferencia+das+cidades
92
Conforme missão exposta no site da secretaria. http://www2.cidades.pe.gov.br/web/secid/secretaria/missao
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como monitorar, acompanhar e avaliar a sua execução, conforme dispõe a Lei
Federal nº 10.257/01”. (PERNAMBUCO, 2008, p.01).

A descentralização da política urbana para a esfera local reverberou em textos
normativos municipais importantes na sistematização de um plano de ação para tornar as
cidades em espaços sustentáveis. As teias do discurso da sustentabilidade urbana
emaranharam+se na identificação da crise urbana e das possíveis soluções encontradas, neste
caso, normatividade e política pública. E, para que o efeito da prática discursiva ocorresse de
maneira satisfatória, normatizou+se o discurso de cidades sustentáveis a partir das cartas
oficiais do poder público municipal.
Sobre o surgimento de uma prática discursiva e sua normatização, Foucault concluiu
nos seus estudos sobre ‘governamentalidade’ o quão importante é a instituição jurídica para o
Estado no controle das populações. Assevera Foucault (2008, p. 476) que a arte de governar
“[...] terá também de organizar um sistema jurídico [...] terá de se dotar de um instrumento de
intervenção direta [...] Prática econômica, gestão da população, um direito público [...] uma
polícia repressiva” 93. Embora, este estudo tenha sido aplicado por Foucault para analisar as
mudanças na “arte de governar” dos Estados modernos nos longínquos séculos XVII, XVIII e
XIX, sua atualidade é evidenciada em virtude do contexto ideológico do momento histórico
hodierno. O contexto ideológico liberal percebido por Foucault como responsável pelas
mudanças na “governamentalidade” do Estado trata+se do mesmo ideário ideológico do
momento atual. E, seguindo exemplarmente o legado liberal, o poder público atualmente
utiliza+se dos mesmos estratagemas de outrora, isto é, reinventa o sistema jurídico a fim de
reorganizar a concepção de urbanização à luz do conceito de desenvolvimento sustentável. E,
objetivando uma

!

para as cidades (in)sustentáveis, consagra um

“aparelho jurídico” (estatutos, leis, normas, resoluções) e cria “instrumentos de intervenção
direta” (plano diretor, conselhos deliberativos, conferências), visando o controle do espaço
urbano em consonância ao discurso dominante de desenvolvimento sustentável consolidado
na Agenda 21 (1992); como visto nos capítulos precedentes.
Foucault assevera que para o discurso ocorrer, faz+se necessário a montagem de sua
estrutura, isto é, o surgimento de uma “máquina” em que toda a sociedade possa girar em
93

Em " # $ %
# $& (2008), Foucault trabalha com os conceitos de governamentalidade e
Biopoder para analisar as mudanças na orientação política dos Estados na modernidade. As novas artes de
governo ou, a governamentalidade, se notabiliza como forma de controle das populações.Portanto, uma prática
de controle a partir do poder do Estado. Foucault denominou de Biopoder.
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torno deste discurso. Antecedendo ao discurso de desenvolvimento sustentável, o discurso do
crescimento econômico, da industrialização, da urbanização e do cientificismo, marchou
irreversivelmente na sociedade moderna. Para lograr êxito, o discurso de desenvolvimento
sustentável precisou ser organizado estruturalmente a fim de circular por todo o sistema social
e apropriado pelo conjunto de indivíduos sociais. Acerca do discurso, Foucault afirma
categoricamente (2009, p.09)
[...] suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo
controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de
procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu
acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade.

O discurso de desenvolvimento sustentável, embora forjado, como explicitado no
primeiro

capítulo,

no

seio

do

pensamento

econômico,

tornou+se

um

discurso

institucionalizado quando grassou ao aparelho estatal, ganhando status de discurso oficial.
Este discurso tornou+se controlado, selecionado e produzido sob medida de acordo com a
chancela do Estado, que passou a distribuí+lo na sociedade a fim de que fosse apropriado
pelos mais diferentes segmentos sociais. Para o sucesso da prática discursiva o Estado impõe
procedimentos considerados legais. Assim sendo, o poder público encontra no seu sistema
jurídico um dos procedimentos estratégicos para a difusão discursiva. Pois, a esfera jurídica se
consagra como um poder legal, institucional e racional compatível com os parâmetros da
modernidade.
Portanto, as cartas jurídicas são importantes meios de conhecimento da organização e
do controle do discurso. Tanto que, na esteira do discurso de sustentabilidade urbana
configurado com a elaboração da Agenda 21 (1992) e consolidado pelo Estatuto da Cidade
(2001), a Constituição Estadual de Pernambuco (1989) dedica um capítulo específico para
tratar da política urbana, entretanto, este capítulo encontra+se inserido no título constitucional
sobre a ordem econômica. Ou seja, a política urbana e suas implicações estão
indissociavelmente imbricadas com o desenvolvimento econômico.
#*4 9: -A política urbana será condicionada às funções sociais da cidade,
entendidas estas, na forma da lei, como o direito do cidadão ao acesso à moradia,
transporte coletivo, saneamento, energia elétrica, iluminação pública, trabalho,
educação, saúde, lazer e segurança, bem como a preservação do patrimônio
ambiental e cultural. (PERNAMBUCO, 1989, p. 46).
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Percebe+se a natureza conceitual do discurso urbano+sustentável neste artigo, bem
como sua compatibilidade com a Agenda 21 e o Estatuto da Cidade que prega a função social
da propriedade, o direito à cidade e o acesso a todos os serviços inerentes a vida urbana,
garantido a conservação do patrimônio ambiental. Nota+se o controle deste discurso uma vez
que não deixa claro nenhum tipo de ruptura com a ordem econômica vigente, apenas um
apelo para a conservação do patrimônio ambiental e a funcionalidade social da propriedade,
paradoxalmente, num sistema de ordem econômica capitalista, liberal em que a própria
constituição garante a manutenção jurídica da propriedade privada e sua exploração para fins
econômicos.
No entanto, mesmo com o paradoxo acima, a ideia de “cidades sustentáveis” é
racionalmenteproduzida e distribuída em toda a sociedade através do aparato estatal a fim de
se transformar em um valor internalizado pelos indivíduos sociais. Tanto que em um
documento intitulado de “Cidades Sustentáveis: subsídios à elaboração da Agenda 21
brasileira”, elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) em 2000, objetivando
assistir o emprego da Agenda 21 local nos municípios, o Estado assim definira seu conceito
de cidade sustentável.
Pensar a sustentabilidade como processo e como progressiva exige a presença ou a
aplicação de critérios de sustentabilidade, ou seja, reconhecer que uma série de
valores, atitudes, institucionalidades, instrumentos e ações são sustentáveis e outros
não. Assim, aos poucos, se vai constituindo um dicionário da sustentabilidade, no
qual uma série de palavras e de conceitos expressa um novo modo de pensar
ouformular as propostas econômicas, culturais, políticas, sociais e ambientais
(BRASIL, 2000, p. 29).

Portanto, um projeto de discurso é erguido pela via institucional. O discurso de
desenvolvimento sustentável e, consequentemente, de cidade sustentável é sistematizado
oficialmente. Na medida em que o discurso é apropriado pelo poder público, imediatamente
surge a necessidade de controle do que é sustentável. O Estado enfatiza a necessidade de se
estabelecer critérios para definir o que é e o que não é sustentável e intenta para a construção
de um

@

, uma vez que invoca a ‘

M de valores e atitudes para

uma consciência ambiental. A produção de um discurso institucional é representativa quando
o documento menciona a constituição de um “dicionário da sustentabilidade”, ou seja, remete
a construção de um linguajar ecológico. E, ao passo que propõe a
visa

do sujeito,

a economia, a cultura, a política e o social. Portanto, uma proposta de

paradigma, embora que tutelada pelo saber econômico, pela agenda internacional e suas
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conferências mundiais e pelo poder do Estado, que lhe garante a oficialidade, a legalidade e a
institucionalidade do discurso; discurso controlado, organizado e distribuído pelo poder
público.
Entretanto, mesmo a Constituição Estadual fazendo referência à parceria entre o
Estado e o município no tocante à política urbana, cuja responsabilidade pertence à Secretaria
das Cidades, as ações associadas a esta secretaria encontram+se centralizadas na região
metropolitana do Recife, contradizendo seu caráter regional e de interiorização. Das ações
prioritárias concentradas pela secretaria, incumbida de zelar pela política urbana (sustentável),
constam medidas em favor do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento); da Bacia do
Beberibe, do Consórcio Metropolitano de Resíduos Sólidos e da Navegabilidade 94.
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Embora a promoção das cidades sustentáveis tenha ficado a cargo da Secretaria das
Cidades, segundo o Estatuto da Cidade, em âmbito estadual esta responsabilidade acabou por
ser definida como competência da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS).
Se bem que esta secretaria apenas foi criada na esfera estadual em 2010, antes, porém, a
temática ambiental estava submetida à Secretaria de Ciência e Tecnologia95. Se por um lado a
legislação brasileira deu margem à institucionalização de uma Política Nacional de Meio
Ambiente em 198196, um marco para as futuras ações ambientais, por outro lado, os Estados e
os municípios somente recentemente estão adotando em seu organograma funcional
secretarias ambientais autônomas e independentes de secretarias afins97. Contudo, este fato é
elucidativo no sentido de que, mesmo o discurso de desenvolvimento sustentável ter sido
fomentado desde os grandes fóruns internacionais, a incompatibilidade entre o discurso oficial
e a prática governamental tem se mostrado contraditória. Pois, o contexto tem mostrado
94

Todas as ações estão centralizadas na região metropolitana do Recife. É o caso da gestão integrada da bacia
hidrográfica do Rio Beberibe, rio característico da zona norte do Recife; Do consórcio de resíduos sólidos, que
engloba 14 municípios metropolitanos do recife. Da navegabilidade do Rio Capibaribe, rio eminentemente
recifense. http://www2.cidades.pe.gov.br/web/secid/home
95
Até março de 2010, a questão ambiental em Pernambuco se encontrava sob os poderes da Secretaria de
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente (SECTMA).
96
Lei Nº 6.938/81. Dispõe acerca da Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação
e aplicação.
97
Entretanto, nenhum município da Microrregião de Garanhuns dispõe de uma secretaria de meio ambiente
autônoma. O tema ambiental encontra+se agregada, em geral, a secretaria de agricultura e recursos hídricos.
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explicitamente que o Estado tem concebido a temática ambiental como assunto marginal
desde o momento em que suas problemáticas encontravam+se associadas à secretaria de
tecnologia e ciência. Ou seja, a temática ambiental estava sendo interpretada como conteúdo
satélite das questões tecnológicas e científicas até recentemente (2010).
Semelhante ao CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente), o Conselho
Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA+PE) deve ser considerado como uma importante
esfera política de negociação entre atores sociais,em âmbito estadual. Pois, diante de suas
atribuições, trata+se de órgão colegiado, consultivo e deliberativo. O CONSEMA é composto
por representações paritárias entre órgãos governamentais e da sociedade civil organizada, em
que as diferentes visões acerca da questão ambiental são debatidas em um fórum político;
embora o caráter técnico dos debates, sobretudo em função dos especialistas representantes de
entidades acadêmicas e de pesquisa aplicada, dê a tônica das discussões do conselho98. Assim,
o discurso empreendido pela secretaria é caracterizado eminentemente pelo domínio técnico
de seus integrantes. O formato do fórum, os representantes envolvidos e os pareceres
(técnicos) produzidos, ilustram o poder discursivo dos especialistas, mesmo em conselhos
abertos à sociedade civil.
Porém, o que chama a atenção é justamente a apropriação do discurso de
desenvolvimento sustentável formulado pelo Relatório "

#

pela secretaria

estadual. A nomeação “meio ambiente e sustentabilidade” da secretaria estadual já faz uma
referência direta ao discurso fomentado na década de 80. A ânsia por realçar o
desenvolvimento econômico com a conservação ambiental é reforçado no discurso oficial do
Estado pela via institucional de sua secretaria estadual.
Os principais objetivos do CONSEMA são (...) compatibilizar o desenvolvimento
socioeconômico com a proteção do meio ambiente, incentivando a elaboração e a
implementação das Agendas 21 estadual e locais; promover integração dos órgãos e
entidades do Sistema Estadual de Meio Ambiente com os setores produtivos, as
entidades ambientalistas e com a comunidade; promover e orientar o
desenvolvimento de estudos e pesquisas de tecnologias voltadas para uso racional
dos recursos naturais; e possibilitar, a toda a comunidade, o acesso a informações
concernentes ao meio ambiente, facilitando e estimulando a conscientização pública
para a preservação dos recursos naturais (PERNAMBUCO, 2010).

98

O CONSEMA é composto por 44 representações, entre entidades do governo e entidades civis. Sua
composição é paritária, porém, tanto as entidades governamentais e não+governamentais são marcadas pelo
caráter técnico de suas representações. http://www2.semas.pe.gov.br/web/semas/consema
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Conforme os objetivos da secretaria de meio ambiente estadual, a sustentabilidade
deve contemplar todos os segmentos sociais envolvidos para preservar o meio ambiente,
inclusive conservando o modelo econômico vigente, uma vez que faz alusão à economia sem
necessariamente esmiuçar o sentido de “desenvolvimento socioeconômico”. Portanto, o
discurso de sustentabilidade e desenvolvimento econômico trilham as veredas abertas pelo
discurso empreendido pelo relatório de Brundtland forjado pela comissão da ONU, visando o
consenso político internacional. Deste modo, o discurso propõe conservar a representação de
meio ambiente e sustentabilidade engendrado pela agenda política internacional, evitando
conflitá+la.
E, a exemplo do que ocorrera na Cimeira da Terra (1992), com o aparecimento da
Agenda 21, a secretaria reforça seu discurso propondo implementá+la inclusive na esfera
local. Ou seja, a SEMAS faz referência à chamada %

< ?

que no Brasil recebeu

por parte do MMA (Ministério do Meio Ambiente) atenção especial em virtude da ideia
concebida pela Conferência da Rio+92 de construir cidades sustentáveis. Entretanto, a
secretaria não dispõe de nenhum projeto intersetorizado a fim de viabilizar a causa
relacionada às cidades sustentáveis, haja vista que a promoção para a sustentabilidade urbana
depende de um conjunto de ações integradas por boa parte das secretarias estaduais. E,
embora mencione a importância de ungir as cidades ao status de sustentabilidade, como indica
em seus objetivos, suas ações prioritárias, “os resíduos sólidos, as mudanças climáticas e o
combate a desertificação”, com exceção dos resíduos sólidos, sua prioridade é evasiva em
relação à construção de uma sustentabilidade urbana, uma vez que fatores que correspondem
ao meio urbano insustentável não são contemplados em suas ações de governo.

94&

(-#%##/B('% 3/

"#"C.@C) C% -%C*/G*% /)*"3@", 3/ /#C">D@-%

Com a implantação das secretarias estaduais tanto das cidades quanto do meio
ambiente, órgãos responsáveis pela formulação da política pública ambiental no espaço
urbano, as regiões que configuram o Estado de Pernambuco tornaram+se os principais
parceiros e o foco primordial destas políticas públicas cujo propósito de reverter o quadro
urbano de insustentabilidade para sustentável motivou a elaboração do discurso jurídico e das
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ações públicas. Assim
ssim sendo,
sendo a Microrregião de Garanhuns
ns passou a ser inserida neste
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2010).
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demográfica da microrregião
icrorregião de Garanhuns (85,26 hab./km²).. Com um PIB
P de R$ 2.255,82
(2010), a população
ção da região sobrevive economicamente das
as atividades agropecuária e do
comércio. Sendo que, na atividade
ativ
do setor primário, a criação
ção de gado de leite e de corte
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de toda a microrregião.
Lajedo - PE
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EM, 2010.
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A tabela representa a partir dos dados fornecidos pela Agência CONDEPE/FIDEM99,
um quadro estrutural da realidade dos municípios pertencentes à microrregião de Garanhuns.
Nota+se o predomínio demográfico, urbano e econômico dos municípios de Bom Conselho,
Garanhuns e Lajedo. Tais municípios foram transformados em objetos de estudo desta
pesquisa em virtude dos critérios estabelecidos pelo Estatuto da Cidade (2001) para a
elaboração do Plano Diretor; considerado “instrumento básico da política de desenvolvimento
e expansão urbana” (BRASIL, 2001).
Neste caso, o Estatuto sinaliza um processo irreversível no tocante à

GG

da

sociedade brasileira,compreendido como uma dinâmica atávica à ordem social. E, para tanto,
vislumbra no plano diretor um instrumento técnico e político capaz de racionalizar o
99

A Agência
Q
é uma autarquia vinculada à Secretaria de Planejamento e Gestão do Poder
Executivo do Estado de Pernambuco. Trata+se de um órgão de planejamento, estudos, pesquisas e articulação,
direcionada para a implantação de políticas públicas cujo objetivo é o desenvolvimento local e regional
pernambucano.
100
O filósofo Henri Lefebvre em seu livro “
/+%,@$'% #D"C"” (2008), define urbanização como um
processo social forjado historicamente até atingir seu ápice com o que denominou de “sociedade urbana”, ou
seja, um conjunto de valores associados à vida urbana.
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expandido espaço urbano. Deste modo, o Estatuto considera condição

'

para a

implantação do plano diretor, além da superioridade numérica de 20 mil habitantes inseridos
no município, que o referido plano seja introduzido nas cidades em que a “... área de
influência de empreendimentos ou atividades possua significativo impacto ambiental de
âmbito regional ou nacional” (BRASIL, 2001).
Nota+se no quadro acima que, dentre os 19 municípios que compõem a região de
Garanhuns, três se destacam pelo processo de urbanização de acordocom o conceito proposto
por lefebvriano a partirdas necessidades normativas sugeridas pelo Estatuto da Cidade. Os
municípios de Bom Conselho, Garanhuns e Lajedo, apresentam forte concentração
demográfica, levando em consideração sua região, alta taxa de urbanização e, sobretudo,
concentração de riqueza; como aponta o indicador econômico PIB. A elevação do PIB
conjugada com o crescimento populacional insinua um maior investimento em
empreendimentos econômicos nos municípios sob análise. Tornando+os potenciais municípios
vulneráveis aos impactos ambientais decorrentes da expansão urbana, dentre eles, a falta de
infraestrutura para acomodar o crescimento econômico e demográfico de seu espaço.
Assim sendo, tais critérios expostos foram determinantes na seleção dos referidos
municípios à condição de objeto de estudo da pesquisa, pois, como se observa na tabela, os
municípios de Bom Conselho, Garanhuns e Lajedo são áreas estratégicas para o
desenvolvimento regional, haja vista a sua situação demográfica, sua taxa de urbanização e
sua

renda
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patrimonial,

transformando+se
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Como pôde ser compreendida no capítulo anterior, a normatização jurídica acerca da
política urbana, tem como intuito repensar o modelo urbano de cidade transformando+a em
ambiente sustentável. Assim, a linguagem surgida para adequar a nova representação de vida
urbana tem no discurso jurídico o mérito de formalizar por meio da norma uma idealização de
cidade justa e ambientalmente sustentável. A cidade sustentável, como discurso, é
reproduzida nas mais distintas esferas do poder, inicialmente na condição de linguagem
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jurídica, visando à reorganização política da cidade e regulamentando as relações sociais
inseridas num espaço a ser reordenado. De antemão, o sentido do discurso de sustentabilidade
urbana na microrregião de Garanhuns deve ser interpretado à luz da visão que o poder público
desenvolveu por meio de seus manuscritos jurídicos disponíveis; transformando+os em
discursos oficiais e formais.
Portanto, nesta seção, evocaremos a importância dos textos produzidos pelo poder
público da microrregião de Garanhuns, sobretudo através da Lei Orgânica Municipal, do seu
Plano Diretor e do seu Código de Obras a fim de capturar o discurso jurídico acerca do
desenvolvimento sustentável urbano. Neste caso, entende+se que a análise do discurso jurídico
da microrregião de Garanhuns, para ter sentido, deverá ser interpretado mediante a
consumação do discurso jurídico universalmente produzido em território nacional ancorado
no Estatuto da Cidade (2001). Entretanto, fazendo jus à filiação da escola de análise de
discurso, a necessidade de contextualização sócio+histórica do discurso jurídico da região de
Garanhuns revelar+se+á premente.
Embora os códigos jurídicos disponíveis ao poder público possam ser considerados
instrumentos normativos fundamentais para a organização da cidade, a Lei Orgânica, o
Código de Obras e, sobretudo, o Plano Diretor, devem ser percebidos como discursos, pois,
condicionam sua linguagem a uma produção de sentido tanto de cidade sustentável quanto de
sujeito ecológico urbano. Ou seja, para uma análise de um discurso jurídico é imprescindível
considerar para além da norma, superar a objetividade da lei e interpretar as condições de
produção e circulação dos sentidos construídos pelo discurso.
Atribui+se ao Plano Diretor um papel preponderante na reconstrução do espaço urbano
brasileiro desde que o Estatuto da Cidade fora elaborado em 2001. No entanto, embora o
discurso de cidades sustentáveis seja recente historicamente, a idealização de organização
urbana na microrregião de Garanhuns remete aos extintos Códigos de Posturas Municipais
que foram sendo substituídos, sobretudo pelos municípios com população acima de 20 mil
habitantes, a partir da exposição do Plano Diretor. A distinção entre os dois instrumentos de
política urbana se evidencia logo de partida, ao passo que o Código de Postura Municipal tem
como característica ser um conjunto de normas urbanas, uma vez que se trata de um “código”,
o Plano Diretor se notabiliza como um projeto político para um determinado fim. A
demarcação de sentido entre código e plano distingue o contexto histórico dos quais ambos
germinaram.
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Instituído no ano de 1969, o Código de Postura municipal de Garanhuns, que vigeu até
o advento do primeiro Plano Diretor do município, impõe+se como instrumento de norma
urbanística na medida em que institui regras a serem seguidas pelos cidadãos visando,
especialmente, a ordem pública. Tanto que no primeiro capítulo do código é salientado que:
Art. 1º Este código contém as medidas de polícia administrativa a cargo do
Município em matéria de higiene, ordem pública e funcionamento dos
estabelecimentos comerciais e industriais, estatuindo as necessárias relações entre o
poder público e os munícipes (Garanhuns, 1969, p. 01).

O código de postura tem por natureza preservar a ordem pública, visto que “medidas
de polícia administrativas” eram concebíveis de acordo com o código urbanístico. Suscetível
às sanções do poder público estavam tanto os estabelecimentos comerciais quanto os
habitantes. Assim, a concepção de ordenamento do espaço público fazia jus literalmente ao
sentido de ordem, que, no contexto social e histórico do qual fora formulado o código,
percebe+se nitidamente uma compatibilidade entre o código municipal e o período político
vigente no Brasil, cujo discurso autoritário, tecnocrático e moralista, fomentava a visão de
organização urbana da época. A suspensão da democracia durante a fase de regime militar
reverberou+se na esfera municipal já que era inconcebível imaginar a participação popular na
elaboração de projetos urbanos. O código era assunto de exclusividade do “prefeito e dos
funcionários públicos” 101 incumbidos na manutenção da ordem pública. Tais funcionários
eram, seguramente, especialistas na questão urbana, muito provavelmente, arquitetos e
engenheiros que consideravam os rumos da urbanização como conteúdo restrito de seu campo
de saber.
Esta concepção é diametralmente oposta ao sentido de Plano Diretor. Considerado
instrumento básico da política urbana, o plano emerge de um contexto social e histórico
discrepante ao contexto em que os códigos municipais de postura foram elaborados. Os
planos devem representar a idealização que se construiu recentemente acerca de uma boa
sociedade e de um eficiente poder público. Tanto que, o Plano Diretor atual do município de
Garanhuns (2008) dispõe em seus primeiros artigos aquilo que se espera do plano e do poder
público. Afirma:
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Art. 2º “Ao prefeito e, em geral, aos funcionários municipais incumbe velar pela observância dos preceitos
deste código”. Enfatiza o Código de Postura Municipal de Garanhuns de 1969, em seu segundo artigo.
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#*4 N. O Plano Diretor Participativo do Município de Garanhuns é um instrumento
dapolítica urbana e ambiental que orienta a ação dos agentes públicos e privados na
produção e gestãodo território municipal.
#*4 N. O Plano Diretor integra o processo de planejamento municipal, devendo o
PlanoPlurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual
incorporarem as diretrizes e asprioridades nele contidas.

Primeiramente o caráter político do plano é evidenciado. Trata+se de um projeto
participativo visando à política urbana. Portanto, contrariamente aos códigos de postura, o
plano se constitui de um programa político+urbano, e não um conjunto de regras urbanísticas.
Assim, a distinção entre reforma urbana e reforma urbanística, inicialmente abordado no
terceiro capítulo deste texto, é explicitamente visualizada. O Plano Diretor contempla a
problemática ambiental ao inseri+la na questão urbana, aliás, o urbano e o ambiental são
tratados de maneira indissolúvel. E, muito embora não seja precisado o termo cidade
sustentável, todavia, seu sentido encontra+se nas entrelinhas durante todo o manuscrito deste
discurso oficial.
Outro termo condizente com o contexto histórico e social hodierno, contido nos planos
diretores é quanto à concepção de gestão pública do espaço urbano. Tratado no capítulo
anterior, a concepção de gestão, terminologia usada ao gosto do ideário liberal, é marca
idiossincrática deste tempo, visto que nos códigos de postura de outrora o uso do termo gestão
era praticamente inexistente, o que tornou+se ‘tábua de salvação’ para o poder público atual.
Assim, fala+se em “gestão do território municipal”, imaginado o território e o poder público
como extensão da visão empresarial do qual o termo ascendeu e propagou+se.
A ideia de gestão contida no Plano Diretor não se restringe a Garanhuns. No
município de Lajedo, em que o plano foi instituído visando o desenvolvimento com
sustentabilidade, “Art. 2º O Plano Diretor objetiva atingir o desenvolvimento sustentável”
(2003), dedica+se um capítulo exclusivamente para tratar da “gestão do plano”. Precisamente,
são disponibilizados 17 artigos a fim de lidar com o tema gestão do plano urbano; incluindo
três artigos abordando a reforma administrativa associada ao plano de desenvolvimento
urbano. Num desses artigos, o Plano Diretor do município de Lajedo (2003) prevê como
instrumentos do planejamento e da gestão urbanas:
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I.
II.
III.
IV.
V.
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Plano Diretor;
Plano Plurianual;
Lei de Diretrizes Orçamentárias;
Lei do Orçamento Anual;
Planos, programas e projetos setoriais

Conforme estabelecido pelo plano, planejamento e gestão urbanos são instrumentos de
uma política urbana, usados para atingir o escopo essencial deste projeto, “o desenvolvimento
sustentável”, como aponta seu primeiro artigo. Ainda que não faça menção ideológica ao
liberalismo político e econômico como mola propulsora do formato de seu projeto político, a
dedicação em aperfeiçoar a gestão urbana associando+lhe a ideia de planejamento, neste
contexto, mostra quanto que o ideário liberal tem influenciado o pensamento político dos
planos diretores da microrregião. A preocupação fiscal, citado acima como instrumento de
gestão urbana, revela um princípio de administração pública em curso. Todavia, na esteira do
Estatuto da Cidade, com seu discurso de desenvolvimento sustentável para o espaço urbano, o
Plano Diretor de Lajedo assegura em seu 78º artigo a democratização da política urbana
quando assevera que
#*4 UP E"#*(-(E"$'% 3" )%-(/3"3/ C" B/)*'% 3" -(3"3/ / C" (>E,"C*"$'% 3/)*/
,"C% (#/*%# )/ 3"#A "*#"+R)
I. Dos Conselhos Setoriais
II. Dos Conselhos de Desenvolvimento do Município

Portanto, os planos diretores estão condizentes com o contexto histórico e social
contemporâneo, os planos assumem um caráter de diretrizes políticas, são idealizados de
acordo com a concepção de participação popular e democrática, menciona a questão
ambiental como objetivo de uma reforma urbana, mas, insere todo este discurso de cidade
sustentável, num universo de gestão e planejamento urbanos tipicamente pautados pela
agenda liberal que apregoa a gestão pública e seus instrumentos como condicionantes ao
sucesso de uma política urbana participativa.
Torna+se compreensível que quando se compara os planos diretores aos códigos de
postura municipal, símbolo de um contexto anacrônico ao atual, percebe+se o quanto a
sociedade avançou em termos de concepção de política urbana, isto é, saiu+se de uma visão
tecnocrática para uma visão participativa, sobretudo quando se analisa o discurso jurídico
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acerca do desenvolvimento de cidades sustentáveis. A concepção de desenvolvimento urbano
sustentável é legado do encontro da Cimeira da Terra de 1992, essencialmente da Agenda 21,
que cunho o termo cidades sustentáveis, dando+lhe uma representação discursiva sobre
sustentabilidade urbana, assim, grassa nos planos diretores a evocação do ambiental no
urbano, neste caso, ocorre o intento de

do espaço urbano, reformando+o a partir

da discussão ensejada pela crise ambiental. Não obstante, a temática ambiental fora tratada
nos códigos de postura, não como política ambiental, mas como deveres municipais dos quais
a ordem pública não poderia prescindir. O mesmo código de postura mencionado acima, em
seu vigésimo segundo artigo, delineia o sentido de “urbano+ambiental”.

5
"

(B(/C/ =D,(-"
5

()E%)($T/)

/#"()

Art. 22º A fiscalização sanitária abrangerá especialmente a higiene e limpeza das
vias públicas das habitações particulares e coletivas, da alimentação, incluindo todos
os estabelecimentos onde se fabriquem ou vendam bebidas e produtos alimentícios e
dos estábulos, concheiras e pocilgas

Apesar dos planos diretores demonstrarem preocupação com o destino dos resíduos
sólidos, a fim de manter a limpeza de suas vias públicas, a representação de ambiente urbano
é muito mais complexa em relação aos códigos de postura que antecederam aos planos
diretores, uma vez que nos códigos de postura não há o objetivo de

do

espaço urbano como há nos planos diretores. Seguindo o discurso do Estatuto, o plano diretor
visa, quimericamente, uma reforma urbana transformando o modo de fazer política, a
estrutura social, a concepção de propriedade privada mediante a problemática ambiental.
Parte+se do pressuposto de que com crise ambiental nascerá um novo paradigma de sociedade
(LEFF, 2010), conciliando a conservação ambiental, a justiça social e a eficiência econômica.
Contudo, os códigos de postura não concebiam o desenvolvimento urbano a partir do
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ambiente, mas, representava a organização urbana a partir da tradicional concepção de
higienização pública legada pelas reformas urbanísticas dos grandes centros urbanos102.
O cerne da questão urbana, para os códigos de postura, seria manter as vias públicas
em ordem graças à vigilância sanitária. O conceito de higiene pública é tipicamente do
contexto histórico vivido nas décadas de 60 e 70, uma representação de hábitos e costumes
citadinos disseminadores de doenças com as quais se conviviam no passado. Portanto, o
conceito de desenvolvimento sustentável inexiste já que a
discurso da atualidade, contudo, o que se nota, é o discurso da

do urbano é
do urbano nos

códigos de postura tendo por objetivo a manutenção da ordem pública. Sendo que o discurso
que visa ambientalizar o urbano segue o curso daquilo que Lefebvre (2008) observara na
década de 70, isto é, uma Revolução Urbana a partir da ascensão de uma sociedade com
valores especificamente urbanos.
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Nesta seção, é importante enfatizar que entorno desta

acerca do

ambiente, inserida no discurso oficial do poder público via manuscritos jurídicos, como foi
visto na seção anterior, permeia+se um tipo de organização social refletida pelos contextos
históricos discrepantes. Bem como é possível identificar a participaçãopolítica, ou não, da
sociedade na formulação do projeto político urbano do município. Como pode ser notada
acima, uma das características marcantes do discurso jurídico do atual contexto é quanto ao
número de canais de diálogo que são abertos entre o poder público e a sociedade com o fito de
tornar a questão do ambiente urbano um conteúdo de apropriação e domínio público. O Plano
Diretor, abordado acima, reproduzindo o discurso proferido pelo Estatuto, sintetiza esta
idealização política. Conforme o Estatuto da Cidade (2001):
5
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Os Códigos de Posturas se inserem na lógica do ,"C/K">/C*% #"3(-(%C", ,A))(-% de tendência tecnicista
conforme mostramos no terceiro capítulo a partir da tabela desenvolvida por Souza, 2011 no livro .
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Art. 43.Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados,
entre outros, os seguintes instrumentos:
I – órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e
municipal;
II – debates, audiências e consultas públicas;
III – conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional,
estadual e municipal;
IV – iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de
desenvolvimento urbano;
Art. 44.No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a
alínea f do inciso III do art. 4odesta Lei incluirá a realização de debates, audiências e
consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes
orçamentárias e do orçamento anual, como condição obrigatória para sua aprovação
pela Câmara Municipal.
Art. 45. Os organismos gestores das regiões metropolitanas e aglomerações
urbanas incluirão obrigatória e significativa participação da população e de
associações representativas dos vários segmentos da comunidade, de modo a
garantir o controle direto de suas atividades e o pleno exercício da cidadania.

Logo se percebe que é impossível tratar da representação da sustentabilidade urbana
sem, segundo o Estatuto, abordar a participação democrática da cidade. O sentido do texto
transmite a ideia de que o desenvolvimento sustentável urbano requer uma mudança de
na esfera política invocando a participação democrática na discussão ambiental. Neste caso,
haveria um grande diferencial deste contexto sócio+histórico, cujo plano diretor alvoreceu, dos
outros contextos precedentes ao atual. No Plano Diretor instituído em 2008 no município de
Bom Conselho103, a participação democrática é estimulada na esfera política.

5
5

Art. 164 + É assegurada a participação direta da população em todas as fases do
processo de gestão democrática da política urbana da cidade mediante as seguintes
instâncias de participação:
I + Conselho de Política Urbana;
103

Projeto de Lei 002/2008, em que se institui o Plano Diretor do município de Bom Conselho (PE) e estabelece
as diretrizes para a sua implementação.
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II + Audiências Públicas;
III + Iniciativa popular de projetos de lei, de planos, programas e projetos de
desenvolvimento urbano;
IV + Conselhos reconhecidos pelo Poder Executivo municipal;
V + Assembleias e reuniões de elaboração do Orçamento Municipal;
VI + Programas e projetos com gestão popular;
VII + Comissão de Legislação Participativa da Câmara Municipal.

Estes instrumentos de participação são indispensáveis para atingir um dos “objetivos e
princípios” fundamentais do Plano Diretor da cidade, enfatizados no 6º artigo, “III + Promover
o desenvolvimento sustentável, a justa distribuição das riquezas e a equidade social; IV +
Melhorar a qualidade do ambiente urbano, por meio da preservação dos recursos naturais...”
(BOM CONSELHO, 2008, p. 03). Entretanto, o discurso oficial do poder público,
reconhecido legalmente em seus manuscritos normativos e jurídicos, contradita a

!7

política. Alguns desses canais de participação são obstaculizados pelo próprio poder público
que, paradoxalmente ao discurso oficial, não assegura a existência da instância ou não
incentiva a participação popular na esfera política.
Considerada uma importante instância deliberativa e consultiva, os conselhos
municipais se configuram como um dos alicerces da denominada democracia participativa.
Seu caráter paritário entre integrantes do poder público e da sociedade civil dita organizada
numa esfera municipal, consubstanciaria um significativo passo para a implantação de uma
esfera comunicativa idealizada por Habermas. Pois, possibilitaria que o “mundo da vida”, ou
seja, os problemas cotidianos (reprodução simbólica) das pessoas comuns equilibrassem+se ao
poder do “sistema econômico” e do “sistema administrativo”, emblemas do agir instrumental
responsável pela colonização do mundo vital. Conforme o pensamento de Habermas, os
conselhos municipais, assim como as audiências públicas, exortariam o

em

detrimento do agir instrumental na esfera pública.
No entanto, no município de Bom Conselho, onde são assegurados desde 2008 os
canais de participação popular, inexiste o conselho de política urbana e a última audiência
pública para tratar do desenvolvimento urbano municipal deu+se em 2008 para a elaboração
do Plano Diretor; assim mesmo de forma pouco participativa.
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O município não dispõe de um conselho de política urbana, nem de um conselho de
meio ambiente. Mesmo estando assegurado pelo Plano Diretor. Quanto as
audiências públicas, a última que tivemos ocorreu justamente para elaborar nosso
plano, mas, a participação popular aconteceu de maneira muito tímida. Acho que por
falta de interesse da população, já que divulgamos na emissora local (Rádio Papa+
caça) a importância do Plano Diretor para nosso município. Seguimos aquilo que diz
o Estatuto, mas, a população acha que não deve se envolver nessas coisas (Ator
social do poder público).

O discurso acima reflete o pensamento de um ator social do poder público ocupante,
atualmente, de um cargo da secretaria municipal incumbido de viabilizar o desenvolvimento
urbano do município. Portanto, trata+se de um

que para Chauí (2011,

p.19) significa: “o discurso competente é o discurso instituído [...] não é qualquer um que
pode dizer a qualquer outro qualquer coisa em qualquer lugar e circunstância. O discurso
competente confunde+se com a linguagem institucionalmente permitida ou autorizada” 104 .
Neste caso, é sintomático como o discurso oficial contradita a prática do discurso. O discurso
competente reconhece a existência do Estatuto da Cidade e da importância do Plano Diretor,
uma vez que o discurso é produzido por um especialista da área de urbanismo, entretanto, a
representação política que se faz da participação popular nas decisões da política urbana
sustentável evidencia o paradoxo em compatibilizar a sustentabilidade urbano+ambiental com
a sustentabilidade política, bem como as outras dimensões de sustentabilidade formuladas na
longínqua década de 70 pelo economista Ignacy Sachs.
Assim sendo, o poder público justifica a inexistência dos conselhos e das audiências
públicas, mesmo estando asseguradas pelo “importante Plano Diretor”, haja vista a “timidez”,
termo usado para significar apatia política, da população que encara o projeto político urbano
como “coisa” que se deve evitar. Embora o discurso competente elogie a participação popular,
entretanto, os empecilhos criados, bem como a falta de constantes estímulos para sua
participação, empreendida ‘timidamente’ pelo poder público, “divulgamos na emissora local”,
demonstra a dificuldade da esfera comunicacional habermaniana se configurar.
Semelhante situação ocorre com o poder público municipal de Lajedo que, a exemplo
do caso bonconselhense, contempla em seu plano político urbano a criação de um conselho
(CDML + Conselho de Desenvolvimento do Município de Lajedo) para tratar da temática
urbana. A formatação paritária com integrantes do governo e da sociedade civil é comum ao
104

@,*@#" / />%-#"-(": o discurso competente e outras falas (2011). Conceito trabalhado no texto “O
discurso competente”, apresentado em 1977 na 29ª reunião da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência).
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caso de Bom Conselho e Garanhuns em seus respectivos planos. Entretanto, o Plano Diretor
de Lajedo inovaria em relação aos demais planos analisados ao conceder ao prefeito do
município o cargo de presidente do conselho urbano.

5
Art. 86 O CDML + Conselho de desenvolvimento do Município de Lajedo terá uma
composição paritária entre órgãos públicos e sociedade, constituindo+se pelos
seguintes membros:
I + O prefeito do município, que o presidirá
[...]
Art. 89 O CDML deverá ser instalado no prazo de 90 dias após a publicação da lei,
sendo que sua primeira atividade será definir o seu regimento interno.

Além de atribuir ao chefe do poder executivo + o cargo mais importante de um
município + a presidência do conselho, o que configuraria uma concentração de poder, o Plano
Diretor (elaborado em 2003), estima um prazo para sua implantação que nunca fora cumprido
(90 dias), uma vez que o conselho inexiste na forma como o discurso oficial lhe atribui, ou
seja, como um órgão colegiado paritário e aberto à sociedade. Quanto ao surgimento de um
conselho de ambiente, o Plano Diretor do município sequer lhe faz referência. Assim sendo,
embora o plano faça loas à participação democrática para concorrer ao desenvolvimento
ambiental urbano, o simples fato de vincular o conselho ao prefeito, “Art. 88 + O CDML
deverá ser vinculada ao gabinete do Prefeito, a sua Secretaria+Executiva à Secretaria de
Administração e planejamento” (LAJEDO, 2003), por si compromete a atribuição do
conselho, dentre outras competências, que seria de “Art. 87 + O CDML terá como atribuições
básicas: I + acompanhar, avaliar e controlar a implementação do Plano Diretor e da legislação
urbanística, propondo nos prazos legais a sua revisão” (LAJEDO, 2003). Então, na
inexistência dos conselhos municipais (urbano e ambiental), tanto o Plano Diretor + projeto
política para uma cidade sustentável + quanto à legislação urbanística, ficam restritos ao
núcleo do poder público constituído por técnicos.
No entanto, há casos em que os conselhos existem assim como as audiências, porém, o
esvaziamento da participação popular é notório. Embora o município de Garanhuns assegure
no seu Plano Diretor (2008) a instituição dos conselhos municipais de política ambiental e
política urbana, a existência formal de ambos os conselhos, não assegura a efetiva
participação popular na instância. Além do que, o Plano Diretor, em seu artigo 25º, estimula a
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entre política urbana e política ambiental quando afirma que “Art. 25 + Fica
criado, no âmbito da Secretaria de Planejamento de Garanhuns, o Conselho Municipal de
Política Urbana (COMPUR), o qual exercerá suas atribuições juntamente com o Conselho
Municipal de Defesa do Meio Ambiente (CODEMA)”. Contudo, o discurso oficial do poder
público sobre o desenvolvimento urbano sustentável não se encontra ancorado na prática
política e institucional do Estado.
O município dispõe do COMPUR, conselho [política urbana] que se encontra
previsto no Plano Diretor. Porém, a participação da sociedade civil organizada,
como prevista em suas normas, é baixa, tanto que reduzimos o número de
integrantes do conselho, antes de 16 integrantes, com paridade de 08 vagas para a
representação pública [poder público] e 08 vagas para a representação da sociedade
civil, hoje trabalhamos com 12 integrantes conservando a paridade das vagas. E,
mesmo a reunião ocorrendo uma única vez por mês, a participação é baixa tanto da
sociedade civil [organizada] quanto da população em geral (Ator social do poder
público).

Embora o poder público de Garanhuns tenha sido pioneiro na microrregião na
formalização dos conselhos municipais tanto da política urbana quanto da política ambiental,
sua efetividade enquanto prática preestabelecida no Plano Diretor se encontra aquém do
discurso oficial. Percebe+se no discurso competente acima, dito por um arquiteto responsável
pela organização do Plano Diretor recente, por conseguinte, um especialista do saber urbano,
a escassa participação popular num conselho considerado, conforme o Plano Diretor, capital
para o desenvolvimento sustentável no ambiente urbano. O discurso competente acentua
exponencialmente o conflito entre o saber técnico e o saber “popular” uma vez que a redução
das vagas tende a beneficiar o poder dos especialistas do órgão público quando comparado à
sociedade civil, já que o conselho municipal, de acordo com o plano, tem por objetivo, dentre
outros, “IV + atuar no sentido da conscientização política para o desenvolvimento sustentável,
dentro dos princípios que norteiam esta lei, apoiando a promoção de medidas educativas” 105.
Ou seja, o próprio conselho atuaria pedagogicamente na formação política dos cidadãos para
agirem em prol do desenvolvimento urbano com sustentabilidade. O contingente reduzido,
aliado ao número pequeno de reunião e sem divulgação ao público, contribui para que as
decisões fiquem restritas aos especialistas do saber urbano que em geral encontram+se lotados
na estratégica secretaria de planejamento municipal. Assim, o discurso sobre a
sustentabilidade urbana se torna um discurso exclusivo dos competentes especialistas,
técnicos da gestão urbana, que, contrariando ao próprio projeto político urbano + o Plano
105

Art. 26 Artigo trata das competências do Conselho Municipal de Política Urbana + COMPUR.
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Diretor +, decidem sobre o destino da sociedade como um todo, fossilizando a racionalidade
instrumental e técnica da administração pública, como havia previsto Max Weber.
Esta postura, encontrada no poder público da microrregião de Garanhuns, corrobora
para a consolidação da visão tecnocrata, cujo discurso é condizente com sua posição social
decorrente de todo um processo histórico que ungiu a burocracia de Estado a um patamar de
produtora de sentido advinda de sua competência funcional: eis a consequência da
modernidade. Neste caso, a posição social ocupada por um

@
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, determinará a sua

formação discursiva. Para um trabalho de análise do discurso, faz+se necessário atentar para
um “axioma” desta escola que fora lançado por um dos seus insignes mentores. Conforme
assevera Michel Pêcheux (2009, p.146+147) “[...] as palavras, expressões, proposições, etc.,
mudam de sentido segundo as posições sustentadas por aqueles que as empregam, o que quer
dizer que elas adquirem seu sentido em referência a essas posições”.
E, enveredando nas trilhas abertas pelo método de análise do discurso, a postura e o
gesto tornam+se importantes símbolos da discursividade do sujeito em seu ato de
comunicação. Postura e gesto correspondem a um tipo de linguagem validada pela teoria
discursiva. Assim sendo, o discurso empreendido pela presidência do Conselho de Defesa do
Meio Ambiente de Garanhuns (CODEMA) insinua a ingerência das relações de poder nas
entranhas do poder público quando o tema é ‘intersetorialidade’.
Desde o princípio dos trabalhos do CODEMA [Conselho de Defesa do Meio
Ambiente], sempre fizemos questão para que um representante da Secretaria de
Serviços Públicos e um representante da SEPLAN [Secretaria de Planejamento do
município] estivessem presentes nas reuniões que ocorrem mensalmente para
deliberarmos sobre a política ambiental e urbana, mas, mesmo sabendo que faltas
sistemáticas as reuniões podem acarretar na suspensão de sua representação no
conselho, mesmo assim, as faltas são frequentes. Isto porque as secretarias [Serviços
Públicos e Planejamento] são as mais cobradas nas reuniões pelo desempenho
apresentado na política ambiental. Como nosso regimento [Lei nº 3394/2006] prevê
quórum [1/3 dos componentes do conselho] e antecipadamente enviamos as pautas
da reunião [via e+mail], algumas secretarias não comparecem a reunião.
Consequentemente, nós temos uma rotatividade nos assentos destinados a
representação do poder público em virtude das faltas. (Ator social do conselho
municipal).
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Na análise de discurso o )@K/(*% 3% 3()-@#)% “é uma noção necessária para precisar o estatuto, o lugar e
aposição do sujeito falante com relação a sua atividade linguageira. Ela leva a considerar as relações que o
sujeito mantém com os dados da situação de comunicação na qual ela se encontra os procedimentos de
discursivização, assim como os saberes, opiniões e crenças que possui [...] Sua competência não é mais
simplesmente linguística, ela é ao mesmo tempo comunicacional, discursiva e linguística” (2008, p. 457).
Excerto conceitual extraído da obra (-(%CA#(% 3/ CA,()/ 3% ()-@#)% organizado por Patrick Charaudeau e
Dominique Maingueneau.
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Este discurso é carregado de representação simbólica. O fato de serem reconhecidas e
se autorreconhecerem como secretarias estratégicas para o desenvolvimento urbano
sustentável, as relações de poder manifestado de forma setorizado no seio do Estado
municipal, inviabiliza uma política urbana e uma política ambiental compactada, do contrário,
as querelas setoriais influenciam a fragmentação, resultando no insucesso de uma política de
desenvolvimento sustentável sistêmica como preconizado pelo Estatuto da Cidade. A postura
de

adotada em detrimento de uma

enraíza a denominada

“abordagem ecológica+tecnocrata de planejamento” que fora teorizada por Klaus Frey. Em
seus estudos, Frey chama atenção para o seguinte fato (2001, p. 08)
Na prática do planejamento, todavia, a abordagem ecológica frequentemente vem
acompanhada de uma postura tecnocrata e centralizadora. É inerente à abordagem
ecológico+tecnocrata de planejamento + especialmente se conflitos de distribuição e
de condições de poder desigual estão em jogo + a extensão dos mecanismos de
controle e coordenação centralizados, a intensificação das intervenções autoritárias e
centralistas e, em consequência disso, a ampliação da burocracia e da tecnocracia.

Frey aponta, portanto, para a possibilidade de uma ação ecológica a partir da
tecnocracia, entretanto, de acordo com o discurso adotado no atual contexto sócio+histórico,
esta ação por ser de ordem centralizada e essencialmente tecnocrata, acaba por assumir uma
postura autoritária de planejamento dissonante com a pregação de participação democrática
contida nos discursos de gestão e planejamento urbanos. E, caso concordemos com Frey, o
projeto político de desenvolvimento urbano, que se encontra sob o jugo do discurso de
cidades sustentáveis, materializado em seus planos diretores, cujo discurso oficial é
publicizado, é dissonante das práticas deste discurso oficial, sobretudo, no tocante à
participação da sociedade nas discussões da questão do ambiente urbano. A prática discursiva
tem sido controlada pelos especialistas responsáveis pelo planejamento ambiental+urbano,
desta maneira, o poder conferido ao discurso e suas práticas, encontra+se concentrado na
tecnocracia
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que empreende todo o seu esforço numa racionalidade instrumental

(administrativamente) em prejuízo de uma
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no sentido (

N(

.

Num debate assaz profícuo sobre a tecnocracia, Habermas, em .
2
1
(2011),
provoca Marcuse a respeito da consciência tecnocrática à luz do conceito de ideologia abordado por um Marcuse
marxista. Seria a ação social tecnocrática uma intenção ideológica? Faz+nos indagar Habermas em seu instigante
texto.

103

94L

3()-@#)% 3/ )@)*/C*"D(,(3"3/ C" E%,?*(-" 3/ #/)?3@%) )I,(3%) C"

(-#%##/B('% 3/

"#"C.@C)4

Nas seções anteriores deste capítulo abordou+se a relevância do plano diretor
municipal para o desenvolvimento das cidades sustentáveis, pois, trata+se de um instrumento
considerado capital para a política urbana. Como visto anteriormente, o plano, como a própria
semântica acusa, tem caráter político. E, embora tenha aspectos técnicos, inegavelmente se
distingue dos códigos (postura) urbanísticos do passado, instrumento proeminente para a
manutenção da “ordem pública urbana”. Os códigos de postura eram eminentemente técnicos.
Nota+se, no entanto, uma (

:construção do discurso oficial em virtude da temática

ambiental introduzida na ordenação da cidade, ambientalizando+a. Contudo, o discurso
jurídico empreendido pelos planos diretores municipais analisados, não são apenas projetos
urbanos, mas, projetos rearranjadores de esfera política, haja vista a condição de protagonista
içado pelo plano diretor à participação popular. Trata+se de um discurso que estabelece um
liame entre desenvolvimento sustentável com participação democrática. Mas, as relações de
poder oriundas do processo sócio+histórico, ossificadas nas entranhas do poder público,
implicam em práticas discursivas destoantes do discurso oficial quando em contato com a
sociedade civil.
Porém, encontra+se em curso na microrregião, políticas públicas destinadas a
sustentabilidade urbana, mesmo estando sob a chancela de um planejamento tecnocrático,
centralizado e setorizado. No caso específico da Microrregião de Garanhuns, tais políticas
públicas têm sido viabilizadas, principalmente, no controle aos resíduos sólidos. Destarte, esta
seção visará analisar o discurso oficial empregado nos documentos públicos à luz das políticas
públicas ambientais aplicadas a sociedade.
Como já fora salientado, o Estatuto da Cidade, em conformidade com a Constituição
Federal vigente, delega ao município poderes no que toca à política de ordenamento urbano.
Traço de um denominado pacto federativo decorrente da carta constitucional de 1988. Num
sistema de organização de Estado federativo como o brasileiro, em que os Estados possuem
suas próprias constituições, a “carta magna” pernambucana atribui ao município a seguinte
competência: “ Art. 78º + Da competência municipal [...] Implantar a política municipal de
proteção e de gestão ambiental, em colaboração com a União e o Estado”. (PERNAMBUCO,
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1989, p. 24). E, deste modo, os municípios têm procurado gerenciar a questão do ambiente
urbano de forma integrada ao Estado, precisamente, na política de resíduos sólidos.
Em Pernambuco, os resíduos sólidos se tornaram assunto de política de Estado a partir
da instituição de uma legislação específica para regulamentar a sua manipulação. Depois da
Lei Estadual Nº. 14.236 / 2010 foram estabelecidos os princípios, objetivos, instrumentos,
gestão, responsabilidades e instrumentos econômicos a fim de destinar convenientemente os
resíduos sólidos do Estado. A legislação tem sua importância em virtude do fato de ter dado
margem a instituição de um Sistema Estadual de Resíduos Sólidos, pois, emana deste sistema
o surgimento de fóruns para tratar deste tema, um comitê visando abordar a situação dos
resíduos e, consequentemente, um entendimento de que os problemas relacionados aos
resíduos sólidos não devem ser restritos às limitações fronteiriças, isto é, concebeu+se a ideia
de que seria necessária uma política de integração entre Estado e municípios em suas
respectivas regiões com objetivo de gerenciamento dos resíduos a partir de um plano de ação.
Procurando convergir o discurso oficial acerca de um sistema estadual de resíduos
sólidos com uma ação prática e efetiva, ou seja, uma política pública, coube ao Estado
incentivar os municípios, a partir de sua localização regional no Estado, a desenvolver um
Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS). Uma vez instituído o
PGIRS, os municípios seriam contemplados com a instalação de um aterro sanitário
devidamente licenciado pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH)
consequentemente, beneficiados financeiramente pelo ICMS Socioambiental
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e,

como prova

de reconhecimento das boas práticas ambientais no tocante ao tratamento e destinação final
dos resíduos.
E, apostando numa política de integração intermunicipal, tanto a Secretaria das
Cidades (SECID) quanto a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS),
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A Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) é uma entidade autárquica especial estadual, com autonomia
administrativa e financeira, instituída pela Lei Estadual Nº 11.516 / 97, que “Dispõe sobre o licenciamento
ambiental, infrações ao meio ambiente e dá outras providências”. Encontra+se vinculada à Secretaria de Meio
Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS). À agência é conferido o poder de polícia administrativa, atuando
mediante a gestão de recursos ambientais e grandes empreendimentos considerados potencialmente poluidores.
As agências estão instaladas em praticamente todo o Estado de Pernambuco, sobretudo nas cidades consideradas
polos. Na Microrregião de Garanhuns há uma unidade da CPRH no município de Garanhuns.
109
A lei Nº 11.899 / 2000 redefine os critérios de distribuição da parte do ICMS que cabe aos municípios, de que
trata o artigo 2º, da Lei Nº 10. 489 / 1990, considerando aspectos socioambientais, e dá outras providencias.
Conforme a legislação, dos 25% de que tem direito o Estado em relação ao repasse do ICMS, 8% devem ser
destinados aos municípios que atenderem aos requisitos socioambientais. Deste percentual, 2% são destinados a
manutenção dos aterros sanitários.
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investem nos intitulados consórcios municipais a fim de implementar a política de resíduos
sólidos. Como pode ser observado no mapa abaixo:

(B@#" 94& + Mapa de Resíduos Sólidos de Pernambuco
Fonte: SEMAS, 2011

Sendo que na Microrregião de Garanhuns dois consórcios coexistem: CADEMA
(Consórcio de Articulação e Desenvolvimento Municipal) e CODEAM (Consórcio de
Desenvolvimento do Agreste Meridional). No caso do CADEMA, 09 municípios fazem parte
do consórcio, incluindo o município de

"K/3%. Já no CODEAM 32 municípios são

consorciados. Sediado em Garanhuns, além do município de
também garante assento do município de %> %C)/,.% e Lajedo
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"#"C.@C), o consórcio
.

O estímulo do Estado para operações consorciadas numa dada região não atende
apenas a propósitos de incentivo a uma política intermunicipal, mas, visa a redução dos gastos
com a manutenção, as técnicas e ampliação dos aterros sanitários. Assim, cria+se um
município polo, contemplado com o aterro sanitário, mas que, dependendo da articulação
política, receberiam em seu território os resíduos sólidos dos municípios circunvizinhos. No
110

Um mesmo município pode participar de mais de um consórcio, de acordo com a Lei Nº 14.236 / 2010 que
dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos de Pernambuco.
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entanto, esta política de contenção de gastos, em que se estimulam operações consorciadas de
aterros sanitários em detrimento de aterros individuais, tem seus efeitos colaterais no que
tange à distribuição de recursos advindos do ICMS Socioambiental. De um total de 184
municípios responsáveis pela configuração do Estado apenas 25 municípios, até 2009, eram
agraciados com o ICMS social e ambiental como mostra a tabela abaixo:
"D/," 94

Recursos do ICMS Socioambiental em Pernambuco

Fonte: Secretaria da Fazenda de Pernambuco, 2010.

Portanto, de acordo com o quadro acima, dos 19 municípios que compõem a
Microrregião de Garanhuns, 03 foram beneficiados com o repasse do ICMS socioambiental
até 2009. Preocupada em contingenciar gastos, o Estado acaba criando um seleto grupo de 25
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municípios que receberam um adicional às suas receitas públicas. Todavia, embora o discurso
de incentivo à operação consorciada seja um importante princípio para uma efetiva política de
resíduos sólidos, caberia aos municípios agirem de forma articulada seja para utilizarem os
aterros sanitários nas cidades polos ou barganhar aterros individuais, erradicando os lixões
que prevalecem na microrregião. No caso do município sede de Garanhuns, embora o
consórcio (CODEAM) tenha mais de 30 municípios signatários do PGIRS, poucos se
articulam para fazer uso do aterro.
120 toneladas por dia de lixo é depositado. Sendo que, deste lixo trazido para o aterro,
10 toneladas corresponde ao lixo produzido nas cidades de %##/C*/) e "B%" 3%
@#%. O lixo produzido em São João (município) também já fez uso deste aterro, mas,
há mais de um ano que eles não mais depositam lixo aqui. O lixo domiciliar é o tipo
predominante. O lixo hospitalar, por exemplo, é recolhido no próprio hospital e é
encaminhado para o Recife onde há uma empresa que opera especificamente com este
tipo de lixo (Ator social do poder público).

O gestor responsável pela administração do aterro sanitário de Garanhuns salienta que
tão somente dois municípios111 fazem uso do aterro sanitário. Numa região em que os lixões
predominam, torna+se incompreensível a falta de articulação política entre os poderes locais
para efetivar uma política comum, intermunicipal, sistêmica e regional, resultando na
perpetuação da degradação ambiental e da baixa qualidade de vida de seus habitantes, além de
contribuir para a insustentabilidade das cidades. Em Bom Conselho, uma das mais
importantes cidades da Microrregião de Garanhuns, segundo a Secretaria Municipal de
Infraestrutura
O município não dispõe de aterro sanitário. Também não participa de consórcios
com outras prefeituras para a destinação adequada do resíduo sólido. Utilizamos
ainda o lixão como forma de destinação para o lixo. Sabemos que o Estatuto da
Cidade nos assegura até 2014 para solucionar o problema dos lixões (Ator social do
poder público).

O discurso acima é emblemático uma vez que o município traz em sua revisada Lei
Orgânica Municipal de 2008, num capítulo sobre a política urbana municipal, as
responsabilidades do poder público para com o desenvolvimento urbano, assegurando
111

O município de '% 8%'%, embora não tenha sabido informar a gerência do aterro sanitário do polo de
Garanhuns, foi contemplado no final de 2010 com um aterro sanitário, a exemplo do que aconteceu com o
município de Jurema. Portanto, 05 municípios passaram a ter aterro sanitário na Microrregião: "#"C.@C)7 "*(7
8@#/>"7 "K/3% / '% 8%'%. Este último, portanto, deixaria de fazer uso do aterro sanitário Garanhuns para
destinar seu lixo em aterro sanitário próprio.
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colaboração com a ‘União e o Estado’, formulando convênios, se preciso, a fim de “atender a
função social do solo urbano”, bem como atender as reivindicações dos munícipes no sentido
de proporcionar o “bem+estar” social e ambiental. E, para que esta demanda seja atendida, em
seu artigo 168 da mesma Lei Orgânica (2008), atualizada, afirma assegurar o discurso oficial:

"E?*@,%
5
Art.168 [...] § 2º. No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao
desenvolvimento urbano o município assegurará:
[...]
i)

A administração dos resíduos gerados nos aglomerados habitacionais
urbanos e rurais, através de procedimentos de coleta ou captação e de
disposição final, de forma a preservar as boas condições sanitárias e
ecológicas destes assentamentos populacionais (BOM CONSELHO, 2008,
p. 71).

Novamente o discurso oficial do poder público, neste caso, proferido em Lei Orgânica,
diverge da ação prática discursiva visto que os procedimentos para a racionalização dos
resíduos sólidos, reconhecido como essencial à preservação das “boas condições sanitárias e
ecológicas da população” não é assegurada, pelo contrário, o discurso oficial verbalizado pela
secretaria municipal, conhecedora do Estatuto, assume uma postura radicalmente pragmática
ao assevera que a norma “assegura aos municípios até 2014” para erradicar os lixões. Esta
atitude pragmática é representativa para entendermos o

da burocracia técnica

no trato das questões de natureza pública. À revelia dos dissabores da sociedade civil e de
uma ação racionalmente crítica, esta postura se configura como tipicamente afeita à
racionalidade instrumental administrativa promovida pelo poder público.
No entanto, a julgar pela situação dos demais municípios da Microrregião, percebe+se
que o município de Bom Conselho não esta isolado, muito pelo contrário, de acordo com a
tabela do ITEP112 (Instituto de Tecnologia de Pernambuco), o número de lixões, como já foi
salientado, predomina em comparação com os municípios possuidores de aterros sanitários.
112

O ITEP, assim como o CODEM / FIDEM, é um instituto de pesquisa vinculado ao governo do Estado de
Pernambuco. Seu objetivo encontra+se explícito no site da autarquia: “O Instituto de Tecnologia de Pernambuco
(ITEP), associação civil de direito privado sem fins econômicos, qualificada como organização social, é um
centro de referência regional na oferta de soluções tecnológicas para o setor produtivo, visando à modernização e
ao desenvolvimento sustentável de Pernambuco e da Região Nordeste”.http://www.itep.br/index.
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Portanto, é de se suspeitar, que a mesma ação administrativa pragmática de razão instrumental
tenha sido adotada pelos poderes públicos no tocante à iminente data limite instituída pela
norma do Estatuto das Cidades para a erradicação dos lixões, estimada para agosto de 2014.
@"3#% 94 + Tipo de destinação dos Resíduos Sólidos
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Fonte: ITEP, 2012.

O tempo urge para que o discurso de desenvolvimento sustentável do ambiente urbano
convirja com a ação política dos poderes públicos. A política social para o bom manuseio dos
resíduos sólidos mostra+se premente em virtude do aumento demográfico estimado para a
Microrregião de Garanhuns. O número inflacionado da população resulta em aumento da
produção de resíduos sólidos futuramente, como projetou o ITEP no quadro abaixo. Trata+se
da intitulada “pegada ecológica” discursada pelos economistas ecológicos. Ou, se preferirmos,
o comprometimento das futuras gerações conforme Hans Jonas. Isto se a destinação dos
resíduos sólidos não forem tratados com a devida atenção.
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"D/," 94 & + Projeção demográfica e dos Resíduos Sólidos.

Fonte: ITEP, 2011.
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Concomitante a instalação de aterros sanitários, de planos de gerenciamento e
incentivos fiscais (ICMS socioambiental), a coleta seletiva ainda não dispõe de uma
operacionalidade competente. Nem mesmo entre os municípios contemplados com aterro
sanitário, como Garanhuns e Lajedo, que poderiam racionalizar a triagem do lixo a fim de
produzir riqueza mediante a seletividade da coleta dos resíduos sólidos. Pois, de acordo com
os números da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, o Estado deixa de arrecadar 40 milhões
de reais com a inexistência da coleta seletiva. Para uma política ambiental que discursa sobre
a lucratividade do lixo reciclado é uma considerável perda de oportunidade de mercado.
Em Garanhuns, houve a iniciativa de realização da coleta seletiva, mas, conforme
indica a gerência do aterro sanitário “Por falta de incentivo [a população] acabou fracassando.
Mas, existe um carro da empresa terceiriza (Locar), que recolhe o lixo reciclável para uma
associação de catadores de lixo da ASNOVI
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. Como o lixo não é selecionado, são

comunsno aterro sanitário aqueles resíduos sólidos aptos a reciclagem, acarretando a
sobrecarrega no espaço e reduzindo o tempo útil de sua existência. O mesmo ocorre com o
município de Lajedo, onde a falta de uma operacionalização do lixo poderia gerar emprego e
renda e dar sobrevida ao aterro que ainda dispõe de muito tempo, segundo o seu
administrador.
O aterro sanitário do nosso município tem previsão de funcionamento até
aproximadamente 2030, recebemos basicamente o lixo de nossa própria população,
uma média de 35 toneladas por dia. Mas, acho que poderíamos fazer uma coleta
seletiva, para privilegiar a reciclagem garantindo oportunidade econômica para os
‘catadores’. (Ator social do poder público).

A coleta seletiva do lixo é encarada pela economia ecológica como importante fonte
para geração de emprego e de renda. Pois, está consonante com a concepção sistêmica de
sustentabilidade formulada pelos próceres defensores da corrente ecodesenvolvimentista, que
emolduraram o conceito de economia sustentável a partir do uso racional dos materiais
residuais. A concepção de sustentabilidade, para esta corrente, inclui as cinco dimensões
preconizadas por Ignacy Sachs, cujo valor atribuído à participação da população para
assegurar a sustentabilidade urbana é sintetizado na afirmação de que “O ecodesenvolvimento
requer o planejamento local e participativo, no nível micro, das autoridades locais,
comunidades e associações de cidadãos envolvidos na proteção de sua área” (SACHS, 2009,
113

Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material Reciclável Nova Vida. Associação localizada no
município de Garanhuns.
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p. 73). Ou seja, a inclusão dos ‘recicladores’ de lixo deve ser encarado como meio de inclusão
social e de participação política no planejamento urbano local.
Além de ser boa para o meio ambiente, a coleta é boa para nosso sustento
econômico porque gera renda para o comércio. Nos só temos a ganhar com a coleta
seletiva e a reciclagem. Já chegamos a amontoar 500 quilos de papelão, mas não
temos onde colocar. Falta organizar o espaço, ter um carro para coletar e apoio para
agente se organizar como associação (Ator social da sociedade civil).

Com este pronunciamento, o representante dos recicladores de Lajedo barganha a
assistência do poder pública visando a otimização do material residual coletado. A noção de
economia é explicita a partir do convencimento de que a atividade gera riqueza para o
comércio local, a ideia de sustentabilidade ecológica é evidenciada nesta fala na medida em
que o ator social percebe na coleta um mecanismo de mitigação do impacto ambiental. Porém,
a falta de apoio do poder público, transparece a dificuldade em incluir politicamente um
segmento da sociedade civil no planejamento local da urbanização no que toca aos resíduos
sólidos.
Quando se analisa a relação do poder público com a sociedade civil, percebe+se que o
discurso jurídico ensejado pelo poder público de forma oficial, tanto em seu Plano Diretor,
quanto na sua Lei Orgânica, não se sustenta diante da prática política. Em Bom Conselho,
onde não existe coleta de lixo seletiva, o distanciamento entre o poder do Estado municipal e
a associação de recicladores é notório.
Não há a coleta de lixo. Mas, existe uma associação de ‘catadores’ organizada que
lida com a coleta dos materiais recicláveis como fonte de economia, porém, não há o
envolvimento da prefeitura na ação de coleta desta associação, sua atuação é
inteiramente independente do poder público (Ator social do poder público).

Numa microrregião, que segundo a projeção do ITEP tenderá a aumentar a produção
de resíduos sólidos em conformidade com o crescimento demográfico, o mercado de
recicladores passa a ser considerado um importante nicho de inclusão social, de participação
política e de preservação ecológica. Dados recentes apontam para o número de trabalhadores
sobrevivendo da renda do lixo reciclado, de acordo com o ITEP e a SECID (Secretaria
Estadual das Cidades), que num mesmo estudo, estabelece a média de funcionário de limpeza
comparativamente com a produção de lixo por dia. Nota+se, que num contexto de discurso de
redução de pessoal, marca indelével do pronunciamento liberal prol ajuste fiscal, investir em
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políticas sociais direcionadas a empregabilidade dos recicladores na esfera local, seria um
importante indicativo para a viabilização da sustentabilidade urbana, isto é, mais um
significativo passo para a criação de cidades sustentáveis.
"D/," 949 + Média de funcionários e recicladores por habitante a partir da produção de
resíduos sólidos.
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Fonte: ITEP e SECID, 2012.

O quadro acima aponta para duas situações. A primeira é em relação entre a
infraestrutura que dispõe a prefeitura para efetuar o serviço público de limpeza e a quantidade
de funcionários. Embora a SECID não informe o número ideal de funcionários para o serviço
de limpeza, contudo, é notório o baixo número de profissionais e a sobrecarga de trabalho a
desempenhar, como mostra a coluna referente à produtividade (kg/dia). Esta produtividade
está suscetível ao aumento da produção de resíduos sólidos em virtude do apelo ao
consumismo e do caráter descartável das mercadorias. A realização de parcerias com os
recicladores atenderia boa parte dos critérios do conceito formulado pelo ecodesenvolvimento
em relação às suas dimensões de sustentabilidade. Aliviando, inclusive, os gastos decorrentes
com o serviço de limpeza. Como, por exemplo, a redução dos gastos relacionados aos
convênios de empresas terceirizadas que, como mostra o quadro abaixo, domina praticamente
todos os setores da cobertura dos serviços de limpeza. Assim, o poder público mitigaria seus
gastos e ainda promoveria inclusão econômica, social e política na esfera local.
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Fonte: ITEP e SEMAS, 2012.
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Na seção anterior, discorreu+se sobre as políticas públicas de resíduos sólidos na
Microrregião de Garanhuns. Sobretudo, a partir da criação de um sistema estadual de resíduos
sólidos articulados, precisamente, pela a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria das
Cidades. Ambas, assessoradas pelo ITEP, tem procurado sistematizar uma política ambiental
urbana no que diz respeito ao tratamento e destinação dos resíduos sólidos. Há um imenso
desafio em materializar o discurso oficial do poder público sobre a sustentabilidade urbana,
contido em suas cartas jurídicas, em efetivas práticas políticas. Contudo, entre o discurso
oficial jurídico e as políticas públicas sustentáveis se insere a secretaria municipal. As
secretarias têm por incumbência a tentativa de viabilizar as ações do poder executivo local
visando elaborar, formatar, monitorar e transparecer as políticas em ação. Assim, nesta seção,
a análise discorrerá sobre a institucionalidade das secretarias, precisamente a secretaria de
meio ambiente, buscando uma compreensão sobre sua situação dentro do contexto local e
regional, bem como perceber sua relação, se é que existe, com as demais secretarias.
A inspiração para a instituição das secretarias municipais de uma forma em geral
reproduz o modelo vigente nas instâncias superiores, mas, as características locais podem
abrir perspectivas de secretarias com suas peculiaridades marcadas pela cultura local ou
regional. Compreender e analisar suas competências funcionais à luz de suas ações é
fundamental no entendimento de sua institucionalização fortalecida ou enfraquecida. Suas
competências funcionais comparadas às ações, tende demonstrar a I :

2

entre o

discurso de sustentabilidade empregado e a ação prática política efetiva.
A preocupação com a temática ambiental na Microrregião de Garanhuns tem
introduzido nas secretarias municipais, principalmente, na secretaria de agricultura novas
nomenclaturas para designar as atribuições funcionais da referida “pasta”. Embora a questão
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ambiental não seja um tema tão recente, seu tratamento na gestão municipal parece ocorre de
maneira marginal. Principalmente se levarmos em conta o discurso oficial analisado nas cartas
jurídicas sobre o compromisso proposto em desenvolver sustentavelmente o ambiente urbano.
Nas gestões públicas da microrregião, é padrão a temática ambiental associada aos assuntos
da secretaria de agricultura. Uma vez estando vinculada à secretaria de agricultura, a gestão
ambiental se torna suscetível a caminhar sem autonomia e reproduzir a pauta agrícola da
secretaria na qual está vinculada. Em Bom Conselho, o organograma da secretaria de
agricultura simboliza o modelo adotado na microrregião.

@"3#% 94& Organograma funcional da Secretaria de Agricultura de Bom Conselho
Secretaria de
Agricultura,
Abastecimento e
Meio Ambiente

Gabinete do Secretário

Depto de Agricultura e
Abastecimento

Depto de
Desenvolvimento da
Pecuária

Depto de
Desenvolvimento Rural

Depto de Gestão
Ambiental

Fonte: Prefeitura de Bom Conselho, 2010.

A situação se agrava quando se é levando em conta a carência de estrutura de trabalho
para a execução das atividades voltadas a causa ambiental. O departamento de gestão
ambiental funciona acanhadamente num espaço compartilhado por departamentos cujo
“discurso” é inevitavelmente relacionado aos temas agrícolas. Induzindo a gestão ambiental a
ações eminentemente agrícolas. Sobretudo em virtude da dependência financeira e técnica do
departamento de gestão ambiental para a realização de suas ações. Pois, como afirma o diretor
municipal de gestão ambiental do município de Bom Conselho:
Não existe uma gestão ambiental. Seria preciso a criação de uma secretaria
específica para tratar da questão ambiental. A diretoria + departamento + não tem
equipe, é dependente da secretaria agrícola. O departamento não possui recurso
próprio. Toda a ação depende das sobras da secretaria de agricultura. A estrutura
usada é pertencente a secretaria de agricultura. Não há uma equipe no departamento,
existem técnicos na secretaria que são aproveitados de acordo com os projetos
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ambientais, neste caso, dispõem+se dos técnicos agrícolas e veterinários. Assim
mesmo estamos tentando nos mexer, combatendo o desmatamento eestimulando a
arborização urbana. A distribuição de mudas frutíferas é uma forma que
encontramos para estimular o desenvolvimento sustentável (Ator Social do poder
público).

Embora o departamento seja denominado de “departamento de gestão ambiental”, o
diretor reconhece a inexistência de uma efetiva “gestão ambiental”. O diretor departamental
acusa a falta de uma secretaria municipal específica, e demonstra no seu discurso a forte
dependência de seu departamento em relação às questões agrícolas. A marginalidade do tema
ambiental na esfera política é evidenciada na carência financeira do departamento que,
“depende das sobras da secretaria de agricultura”, para desenvolver suas atribuições. Único
componente do departamento, portanto, sem equipe de “gestão”, a direção dispõe de “técnicos
agrícolas e veterinários” lotados na secretaria de agricultura para viabilizar seus projetos que,
notadamente, são norteados a agricultura. Como por exemplo, o ) @

K

,

cuja redação versa sobre o plantio de mudas. Diz o projeto (Ofício Nº103 / 2010), “O Projeto
Crescendo Juntos incentiva o cultivo das plantas e educa sobre a importância do cuidado com
o meio ambiente, cada família de recém+nascido receberá uma muda de árvore nativa da
região”.
Este projeto (Crescendo Juntos), assim como outros, o “Projeto Menino do Dedo”, por
exemplo, são direcionados para o plantio de mudas de árvores nativas. Ou seja, a nobre
preocupação com o reflorestamento e arborização, revela a influência da temática agrícola na
questão ambiental, resultando numa a

do ambiente. Esta interferência,

portanto, fere a autonomia de uma ação ambiental que poderia ser ampla e sistêmica,
atingindo outros aspectos ligados à questão do ambiente urbano, mas, fica restrita a uma visão
de meio ambiente

, em virtude de um departamento esvaziado de poder e

sem prestígio, alocado numa secretaria totalmente estruturada para atender as necessidades da
demanda agropecuária.
Situação semelhante pode ser também encontrada no município de Lajedo. Em que a
mesma secretaria municipal de agricultura abriga a “pasta de meio ambiente”. Formalmente
acomodando o pleito ambiental, o município de Lajedo não possui em sua estrutura funcional
um departamento para tratar de assuntos de interesse ambiental. Conforme o secretário de
agricultura, “encontra+se em fase de estudo um departamento de meio ambiente”. Vinculada à
secretaria de agricultura, a secretaria de meio ambiente demonstra+se improdutiva, pois, ações
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condizentes à sua pasta inexistem. As ações desempenhadas exitosas no tratamento e
destinação dos resíduos sólidos estão atreladas às secretarias “estratégicas” do município. Ou
seja, segue+se o modelo de desenvolvimento ambiental associando+o unicamente à
agricultura, de modo que se ignora a importância da participação institucional de uma
secretaria específica a fim de tratar da sustentabilidade ambiental no espaço urbano. Sendo
esta interpretada como responsabilidade funcional das secretarias de Infraestrutura e
Planejamento.
Reproduzindo o mesmo modelo institucional de secretarias, o município de Garanhuns
também associa a gestão de meio ambiente à agricultura, ao abastecimento e a recursos
hídricos. De modo que, a exemplo do que ocorre em outros municípios, as secretarias
municipais de meio ambiente são em geral administradas por secretários identificados ao
desenvolvimento agrícola. Entretanto, a origem institucional dessas secretarias de agricultura
é justificada em virtude da histórica dependência da microrregião a economia agropecuária.
Porém, com a exposição da causa ambiental nessas últimas décadas, a “pasta” de meio
ambiente recém+instituída foi introduzida na secretaria de agricultura como agregado, um
apêndice. Sem estrutura e com pouco recurso, em alguns casos sem verba, a concepção de
gestão ambiental fica completamente comprometido. Em Garanhuns, de acordo com os dados
recentes (2011) do orçamento anual de receitas do município, os recursos da secretaria
ficaram concentrados majoritariamente para a causa agrícola.

"D/," 94:+ Demonstrativo da despesa exercício 2011 do município de Garanhuns.
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Exercício 2011
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Fonte: Prefeitura de Garanhuns, 2012.

Esta peça orçamentária preparada pelo poder executivo e aprovado pela Câmara,
aponta para um tratamento desigual no interior da secretaria municipal de agricultura, pois do
repasse da receita municipal para a mencionada secretaria, 86% dos recursos foram aplicados
nas políticas públicas agrícolas, sendo que o próprio setor agrícola ainda capta recursos de
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outras fontes oriundas de projetos agrícolas fruto de convênios entre o município e o Estado.
Entretanto, o quadro só não é pior em termos de recursos e infraestrutura, por razão do
município dispor d’um Conselho de Defesa Municipal de Meio Ambiente (CODEMA) 114 que
é o órgão responsável por gerir um Fundo Municipal115 cujo recurso é proveniente do ICMS
Socioambiental. Portanto, desde a instituição do Conselho, que a gestão ambiental, embora
que muito limitadamente, tem recursos disponíveis a ponto de usufruir de certa autonomia
administrativa. Pois, as Atas de Reunião do CODEMA indicam ações ambientais
independentes que decorrem de sua estrutura financeira116.
Assim, a política urbana sustentável requer uma ação conjugada entre Estado e
município, além do comprometimento do segundo a fim de captar recursos para o fundo
municipal. A instituição de um conselho ambiental possibilita a perspectiva de uma política
concertada entre sociedade civil e poder público, assim como um racional gerenciamento das
verbas destinadas a questão ambiental. No entanto, fortalecer institucionalmente a área
ambiental, concebendo secretarias municipais autônomas administrativa e financeiramente,
fornecendo+lhe aparato técnico, é fundamental para a consolidação de uma política pública
eficiente e contínua.

114

O
fora instituído em 2006, a partir da Lei Municipal Nº 3394/2006, que em seu primeiro artigo,
parágrafo único, define a funcionalidade do órgão, isto é, trata+se de um conselho colegiado, consultivo de
assessoramento ao Poder Executivo Municipal e deliberativo de sua competência, sobre questões ambientais
propostas nesta e demais leis correlatas do Município. Porém, a criação de um órgão ambiental já fora prevista
pelo município de Garanhuns desde 1985, pela Lei Nº 2154/1985 no qual determinava a criação do Conselho
Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente + CONDEMA. No entanto, o órgão somente viria a ser
criado em 2006.
115
O @C3% @C(-(E", do Meio Ambiente + FMMA + foi instituído pelo Projeto de Lei Nº 3444/2006, portanto,
no mesmo ano que fora criado o CODEMA. Sua redação é esclarecedora quando a aplicabilidade dos recursos,
“[...] com a finalidade de mobilizar e gerir recursos financeiros necessários ao desenvolvimento das ações de
preservação, conservação, recuperação e melhoria da qualidade do meio ambiente e financiamento de planos,
programas e projetos que visem ao uso racional dos recursos ambientais, à prevenção de danos ambientais e à
promoção da educação ambiental”. Indica em seu Artigo Primeiro.
116
Por exemplo, a *" 3/ /@C('% do CODEMA de 26 de agosto de 2010, correspondente a 44º reunião
ordinária, dentre inúmeros assuntos debatidos, tratou fundamentalmente da realização de um Concurso Escolar
de Educação Ambiental, cujo evento seria patrocinado pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente.

119

5

:

;

120

:4

;

O desenvolvimento da pesquisa sobre a construção discursiva da sustentabilidade
urbana na Microrregião de Garanhuns percorreu a temática ambiental analisando as
contribuições dos discursos ambientais para a percepção de sustentabilidade urbana instituída
pelo poder público na região de Garanhuns. À luz das políticas públicas implantadas pelo
Estado e dos discursos jurídicos ungidos pelos planos diretores e códigos urbanísticos,
procurou+se compreender como o discurso de “cidade sustentável” tem sido construído;
tecendo as considerações advindas da análise dos resultados e apontando as sugestões para o
aperfeiçoamento de uma política ambiental+urbana para a Microrregião de Garanhuns.
Assim, foi necessário realizar um recorte da realidade ambiental para compreender as
formações discursivas que contribuíram para a construção do discurso de sustentabilidade
urbana. As categorias de análises formuladas, sobretudo, nos capítulos dedicados tanto ao
estudo do discurso econômico+ambiental quanto ao ensaio sobre a legislação e o planejamento
das políticas públicas ambientais, têm como aspecto preponderante, o fato de ser uma parte +
um corte + deste incomensurável feixe que a questão ambiental acabou por se tornar.
Tanto que, no tocante ao aporte teórico, d’onde emergiram os constructos da pesquisa,
o contexto histórico examinado contemplou duas linhas interpretativas do discurso econômico
ambiental, neste caso, foram submetidas à análise a escola neoclássica com sua teoria acerca
da valoração ambiental e a escola ecológica da economia com sua teoria sobre o
ecodesenvolvimento. Entretanto, ambas passaram pelo crivo da pesquisa em virtude da
necessária compreensão do discurso de desenvolvimento sustentável, fiador de um consenso,
ao menos aparente, de uma

!7 discursiva e política visando à sustentabilidade ambiental.

Porém, a fundamentação teórica desta pesquisa, primou para o entendimento do saber
econômico não pelo seu rigor aplicativo convencional, mas, como área do conhecimento
capaz de produzir discurso. Tanto que, o uso procedimental do método da Análise de
Discurso tornou+se imprescindível para a elucidação dos objetivos da pesquisa. Amparado
pelos estudos teóricos de Foucault, foi possível estabelecer parâmetros analíticos a respeito da
construção discursiva da sustentabilidade urbana a partir da crítica ao pensamento econômico
ambiental do século XX e, principalmente, do impacto deste discurso tanto na legislação
ambiental quanto no aparato institucional do Estado.
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E, ao abordar as normas instituídas bem como a reconstituição do organograma do
Estado a fim de atender as demandas ambientais, constatou+se o quão precária se encontra a
sistematização do pensamento e da ação ambientais no contexto brasileiro. Embora a Política
Nacional de Meio Ambiente remeta ao ano de 1981, e o arcabouço do Estado tenha começado
a se reconfigurar a partir dos anos 70, logo após a emblemática Conferência de Estocolmo,
somente em 2001 o Estado brasileiro publica seu Estatuto da Cidade, quase dez anos após a
Cimeira da Terra de 1992 e com o conceito de cidade sustentável assimilado da Agenda 21.
Entretanto, uma das conclusões tiradas da pesquisa, aponta para uma incipiente política
ambiental urbana ascendendo aos Estados da Federação, e especialmente em Pernambuco, e
nos seus respectivos municípios. O discurso jurídico é tão recente quanto às políticas públicas
ambientais geradas visando contemplar as demandas sociais.
Assim, ao refletir sobre a ação jurídica discursiva e a

!7 política do poder público

na Microrregião de Garanhuns, foi perceptível a qualidade do discurso oficial adotado em
suas cartas jurídicas, sobretudo, no plano diretor. Todavia, ao analisar a ação do poder público
na viabilização da política pública urbano+sustentável, notável foi à contradição entre o
discurso e a prática política. Revelando o quão tardia vem sendo a aplicação de uma política
ambiental na região de Garanhuns. A partir do estudo realizado sobre a política de resíduos
sólidos do Estado, recorte de uma ação pública para a sustentabilidade urbana, notou+se a
dificuldade dos municípios em operar

num tema eminentemente sem

fronteiras, pois este é o caso da política de resíduos sólidos. O estímulo à criação de
consórcios públicos em cidades polos, desenvolvida pelo Estado, grassou na mais absoluta
indiferença por parte dos gestores municipais, que pragmaticamente, preferem aguardar pela
obrigatoriedade da lei que proíbem os lixões a partir de 2014 a operar em consórcio com
outros municípios a fim de destinar de maneira adequada sua produção de resíduos sólidos.
Esta ação e representação políticas entoada pelo poder público, intensificam a
vulnerável sistematização da política ambiental na região, uma vez que nem mesmo no
interior da gestão pública há uma ação intersetorizada, principalmente entre as estratégicas
secretarias municipais responsáveis pela revitalização do urbano, resultando numa “gestão”
ambiental fragmentada e num planejamento de ordenamento urbano tecnocrático como
apontaram os estudos de Frey sobre a ação ecológica inserida na prática institucional. Esta
prática política adotada pelo poder público da Microrregião, vai ao encontro daquilo que Max
Weber tipificou de razão burocrática, isto é, uma razão eminentemente administrativa, legal e
burocrática, resistente a mudanças que impliquem numa ação política orquestrada entre os
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setores de uma administração pública, bem como resistente a participação popular no que
concerne a tomada de decisão.
Neste tocante, a pesquisa revelou o quanto a instituição dos conselhos municipais,
embora reconhecidos como imprescindíveis pelo discurso jurídico, padecem de vontade
política nos municípios examinados. Ou, quando existente, como é o caso do Conselho
Municipal de Política Urbana do Município de Garanhuns, traz na sua ação marcas
indelevelmente técnicas. Contribuindo para o fortalecimento do que se convencionou a
chamar, conforme estudos dos teóricos frankfurtianos, de razão instrumental. Portanto, a
práxis política, contradita o discurso jurídico de desenvolvimento sustentável que, como foi
explicitado

na

pesquisa,

açambarca

o

conceito

de

desenvolvimento

ambiental

correlacionando+o à ideia de sustentabilidade política, ou seja, compreende que a
sustentabilidade urbana requer a participação popular no norteamento das diretrizes políticas
visando à construção das “utópicas” cidades sustentáveis.
Entretanto, o estudo realizado, provou que os conselhos municipais podem ser grandes
aliados da sociedade civil, haja vista a trajetória bem sucedida do Conselho Municipal de
Meio Ambiente de Garanhuns (CODEMA), que em pouco tempo de existência incorporou em
sua competência administrativa, a gestão de recursos destinados à preservação ambiental do
município. Todavia, o conselho sofre com os percalços que sua atuação impõe. Ou seja, foi
percebida na abordagem de campo, a dificuldade para uma ação política ambiental
concertada, sobretudo, em razão das inextricáveis relações de poder institucional emanadas no
interior do poder público e carreado para a assembleia do conselho municipal. Este episódio
revela o quão complexo é a proposta habermasiana de ação comunicativa. No entanto, a
experiência do CODEMA traz como alento a perspectiva da construção de um diálogo entre
aquilo que o filósofo denominou de “mundo vital” em conflito com “o sistema” e suas
interfaces com o poder político e econômico, à espreita para colonizar o mundo da vida.
No entanto, de tudo que foi analisado a partir dos dados coletados, sugere+se para o
aprimoramento das políticas públicas urbanas, inicialmente, a emancipação da secretaria de
meio ambiente em relação à secretaria de agricultura. Pois, a agenda da política agrícola
hegemoniza+se diante da agenda ambiental, tornando+a um apêndice de luxo em seu
secretariado. Ou, quando não, um penduricalho da secretária agrícola relegado a um gestor
sem poder e desprestigiado. Sua implantação revelar+se+ia numa eloquente institucionalização
da questão ambiental.
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Ressalta+se ainda, embora não menos importante, o implante dos conselhos municipais
e seu fortalecimento, a fim de delegar a sociedade à participação do projeto político da cidade,
sem prescindir dos especialistas e técnicos do poder público, imbuídos pelo espírito do
serviço público, literalmente servidores do público, cujo discurso deverá ser de construção
junto ao discurso de

protagonizado pela sociedade civil; investindo contra

a razão instrumental monopolizadora da ação administrativa e seu aquiescido
.
Ainda sobre a decantação de uma política ambiental urbana, as inferências da pesquisa
apontam para a necessidade de maior e qualificável articulação política entre os poderes
públicos em planos consorciados. Pois, a legislação e o planejamento urbanos, categorias de
análise trabalhadas no aporte teórico do terceiro capítulo, indicam que a temática ambiental
não reconhece demarcações fronteiriças entre municípios, impelindo+os a agir alinhadamente.
No entanto, ficou explícito na coleta de dados, que no tocante à política intermunicipal na
Microrregião de Garanhuns, as tratativas para uma ação orquestrada entre os poderes
municipais se quer foram contempladas. O consórcio público da política de resíduos sólidos e
sua destinação final em aterros sanitários comprovam o “distanciamento” dos municípios
circunvizinhados; isolando+os como se fossem unidades feudais.
Porém, ao abordar o discurso de sustentabilidade urbana na Microrregião de
Garanhuns, torna+se notável o pragmatismo da ação pública a fim de transformar a política
ambiental em vetores de recursos públicos. É o caso do representativo ICMS socioambiental,
um incentivo fiscal que beneficia as gestões municipais que adotam práticas ambientais
exitosas, como se fora um prêmio de gestão. Neste caso, a pesquisa de campo corroborou com
a categoria analítica abordada no segundo capítulo, cujo discurso da economia neoclássica
sobre a valoração ambiental, pôde ser percebido com a política de resíduos sólidos adotado na
região. Pois, a economia clássica trata os resíduos sólidos como 7
serem

$

do mercado a

, concebendo verbas públicas para sanar passivos ambientais

decorrentes da atividade antrópica. Para tanto, pode+se sugerir a ampliação deste incentivo
para os municípios que aderissem aos consórcios públicos de aterros coletivos, assim, o
Estado não arcaria com as altas despesas advindas da implantação de novos aterros, sobretudo
aterros particulares, e estimularia a partir deste discurso eminentemente neoclássico a
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articulação política intermunicipal para a destinação final do lixo e a consequente erradicação
dos constrangedores lixões.
Por outro lado, recomendar+se+ia ao poder público que se avizinhasse das
comunidades locais e de bairros visando à construção de uma política de resíduos sólidos
baseada no reaproveitamento maior possível dos descartáveis, uma vez que há margem para
um mercado de reciclagem, mal explorado pelo poder público, e que implicaria em inclusão
social, participação política e fonte de renda, além da sustentabilidade ecológica. Ou seja,
atenderia a todos os preceitos da economia ecológica; constructo abordado no segundo
capítulo.
Por fim, faz+se necessário notar que esta pesquisa visou atender a um recorte espacial
e temporal restritos e assim, espera+se contribuir para o refino de uma ação ambiental pautada
no desenvolvimento da sustentabilidade urbana, assistida pela sustentabilidade política,
ungindo ecologia e política num projeto de ordenação urbana urdido pelo discurso de “cidade
sustentável”.

125

<

126

<

ALIER, Joan Martínez.
/-%,%B()>% 3%) E%D#/) conflitos ambientais e linguagens de
valoração. Tradução Maurício Waldman. 2ª ed. São Paulo: Contexto, 2012.

ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. (",R*(-" 3% )-,"#/-(>/C*% fragmentos
filosóficos. Tradução de Guido A. de Almeida. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.

BERNARDO, Maristela. O programa “Avança Brasil” e o Plano Plurianual 2000+03: para
onde vai o desenvolvimento sustentável? In: LITTLE, Paul. (Org.) %,?*(-") ">D(/C*"() C%
#")(,: análises, instrumentos e experiências. São Paulo: Peirópolis; Brasília, DF: IIEB, 2003.

BAKHTIN, Mikhail.
"#G()>% / H(,%)%H(" 3" ,(CB@"B/> problemas fundamentais do
método sociológico na Ciência da Linguagem. Tradução de Michel Lahud e Yara F. Vieira.
14ª ed. São Paulo: Editora Hucitec, 2010.

BARBIERI, José Carlos. /)/C+%,+(>/C*% / /(% >D(/C*/: as estratégias de mudanças da
Agenda 21. 12ª edição. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2011.

BOM CONSELHO. /( #BXC(-"
Câmara Municipal (revisada), 2008.

@C(-(E", 3/

____________. Lei Nº 002/2008. C)*(*@( % ,"C%
Bom Conselho, PE, Câmara Municipal, 2008.

%>

(#/*%# 3%

%C)/,.%. Bom Conselho, PE,

@C(-?E(% 3/ %>

%C)/,.%.

____________. Lei Nº 103/10. #%K/*% #/)-/C3% 8@C*%). Bom Conselho, PE, Secretaria de
Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, 2010.

BOURDIEU, Pierre.
E%3/# )(>DI,(-%. Tradução de Fernando Thomaz. 7ª ed. Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.

BRASIL. Constituição (1988).
DF,Senado, 1998.

%C)*(*@($'% 3"

/E=D,(-" /3/#"*(+" 3%

#")(,. Brasília,

127

_________. C)*(*@*% #")(,/(#% 3/
Janeiro: IBGE, 2010.

/%B#"H(" / )*"*?)*(-": contagem da população. Rio de

_________. C)*(*@*% #")(,/(#% 3/ /%B#"H(" / )*"*?)*(-" indicadores de desenvolvimento
sustentável. Rio de Janeiro: IBGE, 2004.

__________. Decreto Nº 200/1967.
H@C-(%C"(). Brasília, 1967.

C)*(*@( %

(C()*R#(% 3%

C*/#(%# / "*#(D@($T/)

__________. Decreto Nº 5.790/06. ()ET/ 3" -%>E%)($'% / -%>E/*SC-(") 3%
Brasília, 2006.

__________. Lei Nº 6.938/81.
">D(/C*/. Brasília, 1981.

()ET/ " #/)E/(*% 3"

%,?*(-"

%C (3"3/).

"-(%C", E"#" % >/(%

__________. Lei Nº 10.257/2001. )*"*@*% 3" (3"3/. Brasília. 2001.

__________. Lei Nº 12.305/2010. C)*(*@( M %,?*(-" "-(%C", 3/ /)?3@%) I,(3%). Brasília.
2010.

BUARQUE, Sérgio C.
/*%3%,%B(" 3/ E,"C/K">/C*% 3% 3/)/C+%,+(>/C*% ,%-", /
>@C(-(E", )@)*/C*A+/,. Brasília: INCRA / IICA, 1999.

CAMARGO, Ana Luiza de B.
Campinas SP: Papirus, 2010.

/)/C+%,+(>/C*% @)*/C*A+/, – dimensões e desafios. 5ªed.

CARVALHO, José Murilo. ) D/)*(",(F"3%) o Rio de Janeiro e a República que não foi. 3ª
ed. São Paulo: Cia das Letras, 2000.

CASTELLS, Manuel. E%3/# 3" (3/C*(3"3/ + A era da informação: economia, sociedade e
cultura. Tradução de Klauss Brandini Gerhardt. São Paulo: Paz e Terra, 2010.

128

CAVALCANTI, Clóvis. Uma introdução à economia ecológica. In: MOURA, Alexandria S.
(Org.). %,?*(-") E=D,(-") / >/(% ">D(/C*/: da economia política às ações setoriais. Recife:
Editora Massangana, 2009. p. 15 + 44.

CHARAUDEAU, Patrick; MAINGUENEAU, Dominique. (-(%CA#(% 3/ "CA,()/ 3%
3()-@#)%. Tradução de Fabiana Komesu. 2ª ed., 3ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008.

___________. ()-@#)% E%,?*(-%. Tradução de Fabiana Komesu e Dilson F. da Cruz. 2ª ed.
São Paulo: Contexto, 2011.

CHAUÍ. Marilena. @,*@#" / 3/>%-#"-(" o discurso competente e outras falas. 13ª ed. São
Paulo: Cortez, 2011.

CLARK, David. C*#%3@$'% M /%B#"H(" #D"C". Tradução de Lúcia Helena e Silva Maria.
2ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1982.

COELHO, M. C. N.; CUNHA, L. H. Política e gestão ambiental. In: CUNHA, S. B.;
GUERRA, A. J. T. (Orgs.).
Y@/)*'% ">D(/C*",: diferentes abordagens. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 2003.

CORRÊA, Roberto L.

/)E"$% @#D"C%. 2ª ed. São Paulo: Ática, 1993.

COSTA, Emília Viotti.
UNESP, 1999.

"

%C"#Y@(" M

/E=D,(-" momentos decisivos. 7ª ed. São Paulo:

CUNHA, Sandra B; GUERRA, Antônio José T. (Orgs.).
abordagens. 6ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010.

Y@/)*'% ">D(/C*", diferentes

DAMATTA, Roberto. "#C"+"()7 >","C3#%) / ./#I(): para uma sociologia do dilema
brasileiro. 6ªed. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.

DAVIS, Mike. ,"C/*" "+/,". Tradução de Beatriz Medina. São Paulo: Boitempo, 2006.

129

DIAS, Reinaldo. /)*'% >D(/C*", responsabilidade social e sustentabilidade. 1ªed. 6
reimpressão. São Paulo: Atlas, 2010.

DIEGUES, Antonio Carlos (Autor).
Hucitec: NUPAUB: USP, 2000.

>(*% >%3/#C% 3" C"*@#/F" (C*%-"3"4 São Paulo:

FAORO, Raymundo. ) 3%C%) 3% E%3/# formação do patronato político brasileiro. 12ªed.
São Paulo: Editora Globo, 1997.

FERNADES, Edésio; VALENÇA, Márcio Moraes (org.).
Editora Mauad, 2004.

#")(,

#D"C%. Rio de Janeiro:

FOUCAULT, Michel. %#3/> 3% 3()-@#)%. Tradução de Laura F. de A. Sampaio. 18ª ed.
São Paulo: Edições Loyola, 2009.

____________. #Y@/%,%B(" 3% )"D/#. Tradução de Luiz Felipe B. Neves. 8ª ed. Rio de
Janeiro: Forense Universitária, 2012

____________. ) E","+#") / ") -%()"): uma arqueologia das ciências humanas. Tradução
Selma Tannus Muchail. 9ªed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

___________.
Graal, 1979.

(-#%H?)(-" 3% E%3/#. Tradução de Roberto Machado. Rio de Janeiro: Edições

___________. ")-(>/C*% 3" (%E%,?*(-": curso dado no Collège de France (1978+79).
Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

___________. /B@#"C$"7 */##(*I#(% / E%E@,"$'%. curso dado no Collège de France (1977+
78). Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

FREY, Klaus.
3(>/C)'% E%,?*(-% 3/>%-#A*(-" C") */%#(") 3/ 3/)/C+%,+(>/C*%
)@)*/C*A+/, / )@") (>E,(-"$T/) E"#" " B/)*'% ,%-",. Revista Ambiente & Sociedade + Ano
IV + Nº 9 + 2º Semestre de 2001.

130

___________. CA,()/ 3/ E%,?*(-") E=D,(-"): algumas reflexões conceituais e suas
implicações para a situação brasileira. Cadernos de Pesquisa, nº 18, setembro de 99. Santa
Catarina: UFSC, 1999.

___________. %,?*(-") =D,(-"): um debate conceitual e reflexões referentes á prática da
análise de políticas públicas no Brasil. Planejamento e Políticas Públicas. Brasília, IPEA, n.
21, jun 2000.

FREYRE, Gilberto. ")" #"C3/ / /CF",": formação da família brasileira sob o regime da
economia patriarcal. 39ªed. Rio de Janeiro: Record, 1999.

FURTADO, Celso. ) #"?F/) 3% )@D3/)/C+%,+(>/C*%. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2003.

GARANHUNS. %C)/,.% 3/ /H/)" 3% /(%
de 26 de agosto de 2010. Garanhuns, 2010.

___________. Lei Nº 1.439/69. C)*(*@( %
Garanhuns, PE, Câmara Municipal, 1969.

!. Ata da 44ª Reunião

>D(/C*/

I3(B% 3/ %)*@#" 3%

@C(-?E(% 3/

___________. Lei Nº 2154/1985. C)*(*@( % %C)/,.% @C(-(E", 3/
3% /(% >D(/C*/. Garanhuns, PE, Câmara Municipal, 1985.

____________. /(
Municipal, 1990.

#BXC(-"

@C(-(E", 3/

___________. Lei Nº 3394/2006. C)*(*@( %
>D(/C*/. Garanhuns, PE, 2006.

___________. Lei Nº 3444/2006. C)*(*@( %
Garanhuns, PE, Câmara Municipal, 2006.

/H/)" /

"#"C.@C).

%C)/#+"$'%

"#"C.@C). Garanhuns, PE, Câmara

%C)/,.%

@C(-(E", 3/

@C3%

@C(-(E", 3/

___________. Lei Nº 3.620/08. C)*(*@( % ,"C% (#/*%#
"#"C.@C). Garanhuns, PE, Câmara Municipal, 2008.

/H/)" 3%

/(%

"#*(-(E"*(+% 3%

/(%

>D(/C*/.

@C(-?E(% 3/

131

___________. #$">/C*% C@",: exercício de 2011 + demonstrativo de despesas por órgão e
função. Garanhuns. Prefeitura Municipal, 2012

GIL, Antonio C.
Atlas, 2011.

R*%3%) / *R-C(-") 3/ E/)Y@()" )%-(",. 6ª ed. + 4. Reimpressão. São Paulo:

GUGELMIN, Eunice Elisete. Agenda 21 local no Brasil. In: LITTLE, Paul. (Org.) %,?*(-")
">D(/C*"() C% #")(,: análises, instrumentos e experiências. São Paulo: Peirópolis; Brasília,
DF: IIEB, 2003.

HABERMAS, Jürgen. %C)-(SC-(" >%#", / "B(# -%>@C(-"*(+%. Tradução de Guido A. de
Almeida. 2ª ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003.

____________ .
@3"C$" /)*#@*@#", 3" /)H/#" E=D,(-": investigações quanto a uma
categoria da sociedade burguesa4 Tradução de Flávio R. Kothe. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 2003.

___________. R-C(-" / -(SC-(" -%>% Z(3/%,%B("[4 Lisboa Portugal: Edições 70, 2011.

HAGUETTE, Teresa Mª F.
Vozes, 2007.

/*%3%,%B(") Y@",(*"*(+") C"

%-(%,%B(". 11ª ed. Petrópolis:

HARVEY, David. E#%3@$'% -"E(*",()*" 3% /)E"$%. Tradução de Carlos Szlak. 2ªed. São
Paulo: Annablume, 2006.

HOBSBAWM, Eric. #" 3%) G*#/>%): o breve século XX de 1914 a 19914 Tradução de
Marcos Santarrita. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

HOLANDA, Sérgio B. "?F/) 3% #")(,. 26ªed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

HORKHEIMER, Max.
Centauro, 2002.

-,(E)/ 3"

"F'%. Tradução de Sebastião Uchoa Leite. São Paulo:

132

JONAS, Hans.
E#(C-?E(% #/)E%C)"D(,(3"3/ ensaio de uma ética para a civilização
tecnológica. Tradução de Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006.

LAJEDO. /(

#BXC(-"

@C(-(E", 3/ "K/3%. Lajedo, PE, Câmara Municipal, 1990.

_________. Lei Nº 1.112/03. C)*(*@( % ,"C% (#/*%# 3%
Câmara Municipal, 2003.

@C(-?E(% 3/ "K/3%. Lajedo, PE,

LARRÈRE, Catherine; LARRÈRE, Raphaël. % D%> @)% 3" C"*@#/F": para uma filosofia do
meio ambiente. Tradução de Armando P. da Silva. Lisboa Portugal: Instituto Piaget, 1997.

LEFEBVRE, Henri.
UFMG, 1999.

#/+%,@$'% @#D"C". Tradução de Sérgio Martins. Belo Horizonte: Ed.

LEFF, Enrique. E()*/>%,%B(" ">D(/C*",. Tradução de Sandra Valenzuela. 5ªed. São Paulo:
Cortez, 2010.

____________ . "-(%C",(3"3/ ">D(/C*",: a reapropriação social da natureza. Tradução de
Luís C. Sobral. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.

LITTLE, Paul (org.). %,?*(-") ">D(/C*"() C% #")(,: análises, instrumentos e experiências.
São Paulo: Peirópolis; Brasília, DF: IIEB, 2003.

MAINGUENEAU. Dominique. %+") */C3SC-(") /> "CA,()/ 3% 3()-@#)%. Tradução de
Solange Mª Ledda Gallo. 3ªed. Campinas, SP: Pontes editora da Universidade estadual de
Campinas, 1997.

MARCUSE, Herbert.
(3/%,%B(" 3" )%-(/3"3/ (C3@)*#(",: o homem unidimensional.
Tradução de Giasone Rebuá. 4ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1966.

MONTIBELLER+FILHO, Gilberto. >(*% 3% 3/)/C+%,+(>/C*% )@)*/C*A+/, meio ambiente
e custos sociais no moderno sistema produtor de mercadorias. 3ª ed. Florianópolis: Editora da
UFSC, 2008.

133

MOSCOVICI, Serge. /E#/)/C*"$T/) )%-("(): investigações em psicologia social. Tradução
de Pedrinho A. Guareschi. 6ªed. Petrópolis RJ: Vozes, 2009.

MOTA, Carlos R. As principais teorias e práticas de desenvolvimento. In: BURSZTYN,
Marcel. (Org.). 3(H?-(, )@)*/C*"D(,(3"3/: política energética e conflitos ambientais. Rio de
Janeiro: Garamond universitária, 2001.

OFFE, Claus. #%D,/>") )*#@*@#"() 3%
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984.

)*"3%

"E(*",()*". Tradução de Bárbara Freitag.

ORLANDI, Eni P. CA,()/ 3/ 3()-@#)% princípios e procedimentos. 9ª ed. Campinas: Pontes
Editores, 2010.

PÊCHEUX, Michel. />XC*(-" / 3()-@#)%: uma crítica à afirmação do óbvio. Tradução de
Eni P. Orlandi et al. 4ª ed. Campinas SP: Unicamp, 2009.

PERNAMBUCO. Constituição do Estado de Pernambuco. Recife, PE, Assembleia
Legislativa, 1989.

____________. Lei Nº 1.483/07.
/#C">D@-%. Recife, 2007.

C)*(*@( "

/-#/*"#(" 3")

___________. Lei Nº 13.490/08. C)*(*@( % -%C)/,.%
PE, 2008.

)*"3@", 3")

____________. Lei Nº 14. 236/10. ()ET/ )%D#/ " %,?*(-"
Recife, PE, Assembleia Legislativa, 2010.

(3"3/) 3%

)*"3% 3/

(3"3/) 3/

. Recife,

)*"3@", 3/

/)?3@%) I,(3%).

___________. Lei Nº 11.516/97. ()ET/ )%D#/ % ,(-/C-(">/C*% ">D(/C*",7 (CH#"$T/) "%
>/(% ">D(/C*/ / 3A %@*#") E#%+(3SC-("). Recife, PE, Assembleia Legislativa, 2010.

___________. Lei Nº 11.899 / 2000. /3/H(C/ %) -#(*R#(%) 3/ 3()*#(D@($'% 3" E"#*/ 3%
Y@/ -"D/ "%) >@C(-?E(%). Recife, PE, 2000.

134

PNUD. /,"*I#(% 3% 3/)/C+%,+(>/C*% .@>"C%
9: liberdade cultural num mundo
diversificado. Tradução de José Freitas e Silva. Lisboa Portugal. SIG + Sociedade Industrial
Gráfica, 2004.

PORTILHO, Fátima. @)*/C*"D(,(3"3/ ">D(/C*",7 -%C)@>% / -(3"3"C(". 2ªed. São Paulo:
Cortez, 2010.

RICHARDSON, Roberto J.
1999.

/)Y@()" )%-(", métodos e técnicas. 3ª ed. São Paulo: Atlas,

SILVA, Christian Luiz (org.). %,?*(-") E=D,(-") / 3/)/C+%,+(>/C*% ,%-", instrumentos e
proposições de análise para o Brasil. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.

__________. %,?*(-") E=D,(-") / (C3(-"3%#/) E"#" % 3/)/C+%,+(>/C*% )@)*/C*A+/,. São
Paulo: Saraiva, 2010.

SACHS, Ignacy.
Garamond, 2009.

">(C.%) E"#" % 3/)/C+%,+(>/C*% )@)*/C*A+/,. Rio de Janeiro:

SEN, Amartya. /)/C+%,+(>/C*% -%>% ,(D/#3"3/. Tradução de Laura Teixeira Motta. São
Paulo: Cia das Letras, 2010.

SKIDMORE, Thomas. #")(, 3/ ")*/,% " "C-#/3%. Tradução de Mário Salviano Silva. 8ª
ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.

SANTOS, Antônio C. dos. Em torno da ética ambiental. In: SANTOS, Antônio C. dos;
BECKER, Evaldo (Orgs.). C*#/ % .%>/> / " C"*@#/F": abordagens teórico+metodológicas.
Porto Alegre: Redes Editora, 2012.

SANTOS, Antônio C. dos; GUIMARÃES, Rosemeire M. A. Motta. Natureza, ciência e
progresso em Bacon. SANTOS, Antônio Carlos dos et all (Orgs.)
/C)"# "
(C!)@)*/C*"D(,(3"3/: desafios à pesquisa. Porto Alegre: Redes Editora, 2010.

SOUZA, Marcelo Lopes.
E#()'% / " AB%#" reflexões em torno da democratização do
planejamento e da gestão das cidades. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006.

135

___________. Alguns aspectos da dinâmica recente da urbanização brasileira. In:
FERNADES, Edésio; VALENÇA, Márcio Moraes (org.). #")(, #D"C%. Rio de Janeiro:
Editora Mauad, 2004.

___________. @3"# " -(3"3/ uma introdução crítica ao planejamento e à gestão urbano).
8ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011.

TACHIZAWA, Takeshy.
/)*'% ">D(/C*", / #/)E%C)"D(,(3"3/ )%-(", -%#E%#"*(+":
estratégias de negócios focadas na realidade brasileira. 5ªed. São Paulo: Atlas, 2008.

THOMAS, Keith. .%>/> / % >@C3% C"*@#",: mudanças de atitude em relação as plantas
e aos animais de 1500 a 1800. Tradução de João Roberto M. Filho. São Paulo: Companhia
das Letras, 2010.

VALENÇA, Márcio Moraes (org.). (3"3/ (!,/B",. Rio de Janeiro: Editora Mauad, 2008.

VEIGA, José Eli.

/>/#BSC-(" )%-(%">D(/C*",. 2ªed. São Paulo: Editora Senac, 2007.

___________. /)/C+%,+(>/C*% )@)*/C*A+/, o desafio do século 21. Rio de Janeiro: Editora
Garamond, 2010.

WEBER, Max. -%C%>(" / %-(/3"3/ fundamentos da sociologia compreensiva. Tradução
de Regis Barbosa. 4ª edição. Brasília: UnB, 2000, 2009 (reimpressão).

www2.condepefidem.pe.gov.br/web/condepe+fidem Data de acesso: 02 de dezembro de 2012

www2.cidades.pe.gov.br/web/secid/homeData de acesso: 15 de dezembro de 2012

www2.semas.pe.gov.br/web/semas/consemaData de acesso: 05 de dezembro de 2012

www.bomconselho.pe.gov.br/S.AGRIData de acesso: 07 de dezembro de 2012

136

www.cidades.gov.br/index.php/conferencia-das-cidadesData de acesso: 08 de dezembro de
2012

www.iclei.org/brasilData de acesso: 13 de dezembro de 2012

www.cprh.pe.gov.br/homeData de acesso: 02 de dezembro de 2012

www.pe.gov.br/orgaos/itep+instituto+de+tecnologia+de+pernambuco/Data de acesso: 10 de
dezembro de 2012

www.sefaz.pe.gov.br/Data de acesso: 20 de dezembro de 2012.

137

<

138

<

<

\

Q
C3/#/$% ____________________________________________________________
#/" B/%B#AH(-"! 3/ "$'% 3" "@*"#Y@("
_____________________________________________________________________
%#>"$'% *R-C(-" 3%) E#%H())(%C"() Y@/ "*@"> C" "@*"#Y@("
_____________________________________________________________________
#B"C%B#">" 3" C)*(*@($'%

6

5

2.1 Quais são os principais objetivos deste conselho?
2.2 Há ação integrada desta instituição com outros órgãos? Secretaria / Departamentos
municipais? De que forma?
2.3 De que maneira este conselho tem desenvolvido a preservação do meio ambiente?
2.4 Qual questão ambiente o (a) senhor (a) considera como prioridade para o conselho?
2.5 Qual a sua concepção de desenvolvimento sustentável?
2.6 Como a instituição atua operacionalmente no tocante a questão ambiental?
2.7 Qual o procedimento técnico utilizados pelo conselho para avaliação de impacto
ambiental?
2.8 Quais as principais dificuldades encontradas pelo conselho para viabilização dos seus
objetivos?
2.9 O conselho possui algum tipo de renda para suas atuações?
2.10 O que significa a gestão ambiental para a instituição?
2.11 A instituição adota algum tipo de indicador como ferramenta de gestão ou planejamento?
Quais?
2.12 Há participação da sociedade + paridade + ocorre de maneira satisfatória?
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2.1 Existe algum projeto de política ambiental (saneamento, limpeza, ordenamento urbano)
nesta secretaria que ocorre de forma compartilhada com outras instituições públicas (federal e
estadual)? Como funciona?
2.2 Há ações nesta secretaria desenvolvida em conjunto com outras secretarias + ou mesmo
com a iniciativa privada + a fim de viabilizar a política ambiental? Quais?
2.4 Qual tem sido a principal preocupação da secretaria em termos de desenvolvimento
sustentável? Por quê?
2.5 Como ocorre a participação da sociedade civil na implantação das políticas públicas
ambientais?
2.6 O poder público dispõe de um Conselho Municipal para debater o Meio Ambiente? Por
quê?
2.7 O que o termo Gestão Ambiental representa para a Secretaria de Meio Ambiente?
2.8 A Secretaria dispõe de algum planejamento para a política ambiental? Como ela é
elaborada?
2.9 Há algum projeto voltado para o desenvolvimento econômico sustentável? Quais?
2.10 A secretaria dispõe de algum indicador ou índice para mensurar (medir) o
desenvolvimento sustentável do município? Quais?
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2.11 O que o órgão entende por desenvolvimento sustentável?
2.12 Quanto tem sido repassado em recursos financeiros para o departamento? Tem sido
suficiente para atender as demandas da pasta (departamento)?
2.13 Atualmente, o quadro da secretaria e seus departamentos subordinados, são constituídas
por técnicos cuja formação encontra+se compatível com os interesses da pasta?

