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RESUMO 

 

A governança territorial enfrenta grandes desafios para integrar o poder público, iniciativa 

privada e sociedade civil organizada na gestão das políticas públicas direcionadas a promover 

o desenvolvimento regional sustentável. Os esforços para alcançar um desenvolvimento justo 

e sustentável apontam para a superação do paradigma materialista e economicista 

predominante. O surgimento de novos conceitos de sustentabilidade, baseados em princípios 

éticos e na interação das dimensões econômicas, ambientais, sociais, culturais e político-

institucionais, influenciam os rumos das relações entre o local e o global exigindo constante 

aperfeiçoamento dos sistemas de governo. No aspecto político-institucional as democracias 

contemporâneas continuam alimentando expectativas de uma melhor qualidade de vida para 

as populações, por meio da conquista da dignidade humana, liberdades individuais e coletivas, 

tidas como alicerces desses regimes. Buscando o aprimoramento democrático e a superação 

das limitações do Estado em atender as necessidades das gerações atuais e futuras, governos 

experimentam estratégias de redistribuição de responsabilidades e benefícios inerentes aos 

processos de desenvolvimento. Dentre as estratégias emergentes se destaca a adoção da 

governança na gestão das políticas públicas voltadas para os territórios, um modelo de gestão 

pública compartilhada com outros atores, condizente com a democracia participativa e a 

gestão social, de complexa efetivação. Partindo do reconhecimento da contribuição da 

democracia participativa para a consolidação dos emergentes desígnios do desenvolvimento, 

surge uma questão fundamental: O que é necessário para a governança territorial contribuir 

efetivamente com a promoção do desenvolvimento regional sustentável? Adotando como 

resposta hipotética a participação integrada entre poder público, sociedade civil organizada e 

iniciativa privada na gestão das políticas públicas, verificamos a dificuldade no cumprimento 

da dimensão sócio-política da governança voltada para a integração dos atores e esforços, e a 

tendência para a evidenciação da sua função utilitária nas dimensões administrativa, 

econômica ou institucional. Utilizando métodos qualitativos de investigação por meio da 

revisão bibliográfica e da observação empírica de duas políticas públicas atuantes na Região 

do Cariri cearense, classificamos os principais desafios segundo a origem, em internos e 

externos à governança, e segundo a natureza, nas práticas políticas tradicionais, na dificuldade 

de empoderamento dos atores na gestão das políticas públicas, nas dificuldades operacionais 

da governança e na desmotivação dos atores. A profusão dos recortes territoriais adotados nas 

políticas de desenvolvimento e a baixa eficácia do arcabouço jurídico legitimador da 

democracia participativa completam o quadro de dificuldades. A combinação desses fatores 

resulta na baixa contribuição atual da governança territorial para a promoção do 

desenvolvimento regional sustentável, devido a frágil participação integrada dos atores locais 

na gestão das políticas públicas voltadas para o território. 

Palavras-chave: Desenvolvimento regional sustentável. Governança territorial. Políticas 

públicas. 
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ABSTRACT 

 

The territorial governance faces big challenges to integrate the government, private sector and 

civil society organizations in public policy management aimed to promote sustainable 

regional development. Efforts to achieve a just and sustainable development indicate to 

overcome the materialistic paradigm and predominant economicist. The emergence of 

sustainability new concepts, based on ethical principles and interaction of economic 

dimensions, environmental, social, cultural and political-institutional influence the direction 

of the relationship between local and global demand constant improvement of governmental 

systems. In the political-institutional the contemporary democracies keep fueling expectations 

of a better quality of life for the populations, through the conquest of human dignity, 

individual and collective freedom taken as foundations of these regimes. Looking for 

democratic improving and overcoming the State limitations to assist the necessities of current 

and future generations, governments experience strategies of redistribution of responsibilities 

and benefits of the development processes. Among the emerging strategies highlights the 

adoption of governance in the management of public policies for the territories, a public 

management model shared with other characters, consistent with participatory democracy and 

social management of complex execution. Starting of the contribution recognizing of 

participatory democracy to consolidate the emerging plans of development, arises a 

fundamental question: What is needed for territorial governance effectively contribute to the 

promotion of sustainable regional development? Adopting a hypothetical answer the 

integrated participation among government, civil society and the private sector in the 

management of public policies, we identified the difficulty in the execution of the socio-

political dimension of the governance facing the integration of characters and efforts, and the 

tendency for the disclosure of its utilitarian function in the administrative, economic or 

institutional dimensions. Using qualitative research methods through the literature review and 

empirical observation of two public policies involved in the Cariri region of Ceará state, we 

classify the main challenges according to the origin, in internal and external to the 

governance, and according the nature, in the traditional political practices, the difficulty of the 

characters empowerment in the public policies management, in the operational difficulties of 

governance and characters demotivation.  The profusion of territorial cuts adopted in 

territorial development policies and the low efficiency of the legal framework of participatory 

democracy legitimizing complete the list of difficulties. The combination of these factors 

results in low current contribution of territorial governance to promote sustainable regional 

development, due to fragile integrated participation of local characters in the management of 

public policies for the territory. 

 

KEYWORDS:  Sustainable regional development.  Territorial governance.  Public policy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desenvolver de forma sustentável um determinado território requer a superação 

de grandes desafios no plano ambiental, social, cultural, econômico e, sobretudo, no plano 

político-institucional. As relações intrínsecas entre essas dimensões fundamentam o conceito 

e as práticas de desenvolvimento sustentável que buscam atender as necessidades atuais da 

humanidade, sem comprometer as condições de sobrevivência das gerações futuras, situando 

o homem como mais um elemento do sistema planetário a ser preservado. 

As constantes crises multisetoriais de alcance global, produzidas pelos modelos 

hegemônicos, onde poucos se favorecem em detrimento da grande maioria, apontam as 

discussões para uma tendência que norteia o presente trabalho. Referimo-nos ao debate sobre 

a regionalização, um dos processos indutores do desenvolvimento mais equitativo, baseado no 

aproveitamento das oportunidades de diferenciação existentes nos territórios e no efeito 

sinérgico gerado pela interação das forças locais e supralocais na construção de um modelo 

relacional entre o endógeno e exógeno. 

O atual quadro de destruição ambiental e de sucessivas crises reforça a 

racionalidade limitada das soluções gerenciais e economicistas predominantes e clama por 

uma reflexão inter e transdisciplinar de maior profundidade e alcance, aliada a redefinição de 

papéis e condutas dos diversos atores sociais, a partir de um referencial ético universal. 

Referida constatação sugere inovações mais radicais que devem ser norteadas pela 

reformulação da racionalidade predominante nas elites e pela redefinição das estruturas 

sistêmicas de poder, orientando o surgimento de um novo modelo de vida e relações 

planetárias.    

Na tentativa de se enfrentar os fatores degradantes e se contrapor ao efeito 

centralizador dos modelos dominantes e distantes das bases, reforça-se como matéria 

essencial para a efetivação de uma proposta ampliada de desenvolvimento regional 

sustentável, um olhar atento para a governança como uma integração coordenada entre 

Estado, sociedade e organizações empresariais que potencializa o êxito dos sistemas de 

governo democráticos e participativos.  

Mesmo enfrentando grandes desafios, críticas e opiniões favoráveis aos governos 

mais centralizadores e autocráticos, os regimes democráticos são tidos como os mais 

apropriados a buscar soluções para garantir a condição de sobrevivência da biodiversidade e 
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"sociodiversidade" nas diversas escalas, respeitando a conquista das liberdades dos povos e a 

dignidade da pessoa humana.  

Nesse debate, percebemos que não basta somente almejar a definição consensual e 

internacionalmente reconhecida de desenvolvimento sustentável, como um “fim” desejado 

por todos, o que já seria um feito grandioso para a humanidade, mas precisam-se garantir os 

meios e as capacidades necessárias e adequadas para colocar o planeta e as pessoas numa rota 

mais coerente de convivência e de respeito mútuo.    

De forma genérica múltiplos fatores contribuem para a manutenção das crises, 

como a ausência da responsabilização dos atores nos impactos causados por suas ações, os 

desafios de efetividade das formas de compartilhamento das decisões sobre o futuro comum, 

bem como a acentuada desigualdade no aproveitamento dos benefícios gerados por um 

comemorado, mas falso progresso.  

Decorre daí a necessidade premente de uma maior investigação sobre a relação 

entre democracia e desenvolvimento sustentável, para esclarecer a validade dos sistemas de 

governo democrático como principal via política para o alcance do desenvolvimento, 

definindo um problema de ordem superior. Considerando termos identificado na literatura 

estudada, evidências teóricas esclarecedoras sobre tal questão, direcionamos nossos esforços 

de pesquisa para um problema mais específico, exposto na indagação: O que é necessário para 

a governança territorial contribuir efetivamente na promoção do desenvolvimento regional 

sustentável? 

Baseado em experiência acumulada na condução e acompanhamento de projetos 

de arranjos produtivos locais, governança e formação de lideranças comunitárias no centro-sul 

do estado do Ceará, nossa hipótese que responde a questão é: Consolidar a participação 

integrada entre poder público, sociedade civil organizada e iniciativa privada na gestão das 

políticas públicas territoriais.  

A participação integrada diz respeito ao empoderamento da sociedade na gestão 

das políticas públicas desde a sua formulação até o seu controle social, favorecendo, por sua 

vez, a continuidade e promoção das políticas de desenvolvimento regional sustentável, 

suscetíveis aos interesses da política partidária.   Portanto, o compartilhamento da gestão dos 

interesses públicos entre os diversos atores de um território constitui ponto fundamental para 

se estabelecer um desenvolvimento sustentável, sendo o principal desafio a ser superado na 

dimensão político-institucional. 
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Com esse foco e partindo do reconhecimento de uma relação intrínseca entre 

desenvolvimento sustentável, nos moldes dos novos paradigmas, e a governança territorial 

enquanto alternativa de democratização da ação político-institucional capaz de promovê-lo, 

aprofundamos o debate elegendo o objetivo geral de analisar a participação integrada dos 

diversos atores da governança atual, na gestão das políticas públicas territoriais, destacando a 

pesquisa empírica em duas políticas públicas em atuação na Região do Cariri cearense. 

As dificuldades ou desafios para a governança contribuir na promoção do citado 

desenvolvimento, podem ocorrer em três níveis distintos. No nível dos agentes indutores da 

governança, que no âmbito nacional segundo produção científica investigada, normalmente 

são o poder público e as políticas públicas governamentais. No nível dos atores locais que 

representam a sociedade civil e a iniciativa privada, compondo as instâncias de governança, e 

no nível do arcabouço jurídico responsável pela legitimação dos atos e do ambiente de 

cooperação necessário entre os atores. 

Com vistas a contemplar os referidos níveis e auxiliar no alcance do objetivo 

geral, determinamos três objetivos específicos, voltados para cada nível de dificuldade. O 

primeiro diz respeito à dificuldade de planejamento integrado no nível dos agentes indutores e 

busca a verificação da influência dos recortes territoriais na integração dos atores envolvidos 

na governança. O segundo apresenta a análise da percepção dos atores sobre a efetividade dos 

modelos de governança e o terceiro contempla a verificação do atual arcabouço jurídico 

brasileiro na legitimidade dos esforços para a prática da governança territorial ou “boa 

governança”.  

Para a definição do referencial teórico realizamos análise da literatura destacada 

no percurso das disciplinas teóricas e participação nos eventos científicos pertinentes aos 

temas estudados, bem como na prospecção da produção científica e institucional 

contemporânea. Utilizamos na pesquisa empírica o método qualitativo de coleta de dados e 

análises fundamentadas na correlação entre referencial teórico e resultados encontrados no 

campo. As duas políticas públicas e seus respectivos colegiados, designados no trabalho como 

práticas atuais de governança foram pesquisadas pelo método da observação simples, 

entrevistas semiestruturadas em amostra aleatória e questionário.   

As etapas de execução foram adaptadas do modelo de diagramação proposto por 

Gil (2009), tendo como principais atividades: a formulação do problema; a construção da 

hipótese; a determinação do plano; a elaboração dos instrumentos de pesquisa; o pré-teste dos 
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instrumentos; a seleção da amostra; a coleta de dados; a análise e interpretação dos dados; e a 

redação final da dissertação.  

A pesquisa de campo situou-se na Região do Cariri, localizada no extremo sul do 

estado do Ceará, Região do Nordeste brasileiro, à aproximadamente 528 km da capital 

Fortaleza. Para efeito do estudo, foram identificados os municípios que formam o território de 

atuação das políticas públicas estudadas, e selecionados para as incursões de campo os 

municípios que sediam um maior número de instituições participantes dos respectivos 

colegiados, dentre outros critérios descritos no capítulo 4, onde abordamos com maiores 

detalhes a o método utilizado na pesquisa e as características da Região pesquisada. 

Escolhemos para a observação empírica, dois modelos de governança propostos 

por políticas públicas em atuação na referida Região. O Colegiado do Território da Cidadania 

do Cariri (COTECIC), vinculado ao Programa Territórios da Cidadania, uma política de 

âmbito federal, coordenada pela Casa Civil e concebida para promover o desenvolvimento 

regional e garantir os direitos sociais para os cidadãos das regiões mais carentes, e o Conselho 

de Desenvolvimento e Integração e Regional do Cariri (CONDIRC), vinculado aos programas 

de desenvolvimento da Secretaria das Cidades do estado do Ceará, uma iniciativa do Estado 

para promover, de forma participativa, projetos regionais. 

Os municípios abrangidos pelas instâncias estudadas são: Abaiara; Altaneira; 

Antonina do Norte; Araripe; Assaré; Aurora; Barbalha; Barro; Brejo Santo; Campos Sales; 

Caririaçu; Crato; Farias Brito; Grangeiro; Jardim; Jati; Juazeiro do Norte; Mauriti; Milagres; 

Missão Velha; Nova Olinda; Penaforte; Porteiras; Potengi; Salitre; Santana do Cariri; 

Tarrafas; e, Várzea Alegre. Desses, visitamos os municípios de Aurora, Barbalha, Crato, 

Juazeiro do Norte e Mauriti, durante a realização das entrevistas e aplicação dos 

questionários. 

A escolha da Região para a realização da pesquisa está baseada na sua posição de 

destaque em meio ao sertão, constituindo uma biodiversidade diferenciada com patrimônio 

natural e cultural singular e ao mesmo tempo frágil, suscitando políticas públicas e estratégias 

de desenvolvimento sustentável eficazes. Tais características favoreceram a investigação da 

temática proposta na presente dissertação.  

O texto, dividido em cinco capítulos incluindo introdução e conclusão, foi 

disposto de forma a contemplar os objetivos gerais e específicos contidos na pesquisa, 

adotando uma sequência lógica que relaciona os principais elementos causadores das crises 

atuais, os conceitos-chave decorrentes desta visão e a pertinência do tema governança para a 
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promoção de um desenvolvimento sustentável sobre a ótica dos novos paradigmas, conforme 

modelo apresentado no Anexo 1. 

O capítulo após a introdução trata da discussão sobre a construção negociada do 

conceito de desenvolvimento sustentável numa trajetória histórica onde confrontamos a 

insustentabilidade dos modelos hegemônicos, ainda resistentes, com a emergência das novas 

teorias e paradigmas, fazendo a conexão de uma proposição de desenvolvimento sustentável 

coerente com o recorte teórico analisado, com dois elementos fundamentais para a sua 

concretização: a noção contemporânea de território como base analítica de planejamento das 

ações de desenvolvimento e a evolução dos sistemas de governo como via política para a sua 

promoção.  

No capítulo seguinte, também numa perspectiva histórica, passamos a discutir o 

significado da governança territorial em suas diversas dimensões, analisando as relações entre 

democracia, governança e desenvolvimento. Com o intuito de clarificar o modelo de 

governança utilizado como referencial para efeito das análises empíricas, debatemos a ideia 

de “boa governança”, ou aquela dotada de princípios relativos à gestão social, outro conceito 

abordado. Finalmente analisamos as políticas voltadas para o desenvolvimento regional e o 

arcabouço jurídico que apoia e legitima a democracia participativa no Brasil como 

instrumentos promotores de ameaças e/ou oportunidades à efetivação da “boa governança”.  

No quarto capítulo descrevemos com maiores detalhes as experiências de 

governança da Região do Cariri, suas características regionais e principais recortes territoriais, 

bem como as políticas públicas e as suas respectivas instâncias de governança, introduzindo 

uma perspectiva analítica do objetivo principal proposto pela dissertação, analisando a 

participação integrada dos atores nas políticas estudadas bem como identificando as principais 

dificuldades encontradas nesse propósito. No capítulo seguinte das conclusões, apresentamos 

as disposições finais do estudo e as proposições de alguns caminhos para a efetivação da 

governança territorial na promoção do desenvolvimento regional sustentável, tendo como 

foco central a integração dos atores na gestão das políticas públicas.  
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2 CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Entender a importância e os desafios da governança territorial na promoção do 

desenvolvimento sustentável requer a discussão inicial sobre quais conceitos estamos nos 

referindo e qual a relação entre eles é capaz de gerar os efeitos positivos sobre a necessidade 

da maioria da população.  Nessa perspectiva discutimos o conceito de desenvolvimento numa 

evolução histórica, identificando os principais elementos que dão suporte para a sua 

efetividade, no âmbito da governança territorial.   

Abordamos, portanto, os conceitos de desenvolvimento, sustentabilidade, 

território e refletimos sobre novos requisitos dos sistemas de governo, condizentes com o 

ideal de governança territorial adotado na pesquisa. Assim, estabelecemos uma abordagem 

que objetiva facilitar a visualização da analise das experiências de governança existentes, à 

luz de um referencial teórico contemporâneo, contribuindo para a identificação de novos 

temas a serem aprofundados.  

 

2.1 Construção negociada do desenvolvimento 

 

Acirradas discussões sobre o futuro da humanidade e os efeitos dos modelos de 

desenvolvimento em curso emergiram principalmente a partir da década de 1960 com os 

primeiros embriões do movimento ambientalista e com a crescente constatação dos riscos 

trazidos pelo acelerado e desigual crescimento econômico de base industrial. Numa 

perspectiva histórica, a busca por um entendimento universal de desenvolvimento sustentável 

é marcada pelo jogo de poder que define o aspecto negocial envolvido nas principais arenas 

de debates. 

Confrontos públicos entre políticos, empresários, cientistas e ambientalistas, 

dentre outros, intensificam os esforços para universalizar princípios e conceitos sobre o tema, 

bem como estabelecer, baseada neles, uma agenda política transformadora, na tentativa de 

trazer alento às emergentes preocupações da humanidade. Porém, consensos e tensões entre 

esses atores se intensificam na medida em que tal conceito pressupõe o estabelecimento de 

novas racionalidades e mudanças radicais na estrutura de poder atual.  

A principal arena de discussões tem sido às reuniões internacionais ocorridas no 

âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU), que a partir da década de 1970 passou a 

promover sistematicamente uma série de conferências ambientais para fazer frente às crises 
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mundiais que afetavam os governos e os sistemas econômicos. O objetivo inicial foi 

estabelecer consensos e novas posturas diante dos problemas ambientais de ordem mundial, 

preservando o direito ao desenvolvimento de cada nação membro. 

Reconhecendo a importância das revelações preocupantes trazidas pelos estudos 

científicos, as conferências ambientais promovidas pela ONU inauguraram as principais 

etapas da construção negociada de um conceito de desenvolvimento sustentável, tratando tais 

questões na esfera política e tentando conjugar interesses antagônicos. 

 Um estudo seminal que chamou a atenção internacional sobre o assunto foi o 

relatório de Dennis Meadows, et al., para o Clube de Roma, intitulado “The Limits of 

Growth” (MEADOWS, MEADOWS, et al., 1972), cuja essência chama atenção para os 

limites de crescimento dos países, indicando um colapso global com prazo determinado, caso 

continuassem os mesmos níveis de industrialização.  

A despeito de todas as críticas, sua maior contribuição foi a intensificação dos 

debates sobre o crescimento desmedido e os riscos inerentes a falta de ações corretivas 

sistemáticas, já que nenhuma das previsões do referido estudo se concretizaram, ao menos nos 

prazos previstos. 

De início, percebemos que o foco das preocupações foram às suspeitas lançadas 

sobre os benefícios de um pretenso crescimento econômico de base industrial e de livre 

mercado e os riscos inerentes as reservas de recursos necessários para alimentar tal 

crescimento, que apesar de gerar expectativas sobre a melhoria da qualidade de vida da 

população, envolvia-se cada vez mais em crises sociais, financeiras e ambientais 

intermitentes.  

Tendo em vista que o desenvolvimento tornou-se uma questão intimamente 

relacionada a estrutura de poder em escala mundial, tais preocupações sobre seus efeitos 

colaterais iniciaram uma corrida das forças dominantes para articular recortes conceituais que 

promovessem a redução de tais “efeitos indesejáveis” mantendo a condição de progresso 

ilimitado, com base nos princípios liberais vigentes.  

A visão liberal de regulação pelo mercado constitui a sustentabilidade como uma 

característica “natural” dos modelos de desenvolvimento onde predomina o aspecto 

econômico, expressos nas diversas teorias clássicas e neoclássicas da economia. Segundo tais 

teorias, discorre Bresser-Pereira (2006), o processo de desenvolvimento econômico uma vez 

iniciado tende a ser autossustentado indefinidamente gerando a melhoria do padrão de vida da 

sociedade no médio e longo prazo.  
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A análise histórica do conceito de desenvolvimento econômico, posto como “[...] 

o aumento sustentado da produtividade ou da renda por habitante, acompanhado por 

sistemático processo de acumulação de capital e incorporação de progresso técnico” 

(BRESSER-PEREIRA, 2006, p. 1) revela-o como sinônimo de crescimento econômico em 

grande parte das teorias econômicas centrais. 

Apresentando limitações claras, tal conceito começa a se distinguir do significado 

utilizado para desenvolvimento, sem adjetivo, que passa a englobar outros sistemas 

interdependentes como o social e o ambiental, representando algo mais amplo e complexo. 

Considerando referida distinção, observamos que nem todo crescimento de renda gera 

desenvolvimento econômico e nem todo desenvolvimento econômico gera desenvolvimento 

num sentido amplo, mesmo assim as teorias do pensamento econômico insistem em eleger o 

crescimento da renda per capta como o principal indicador de desenvolvimento. 

Outras distinções conflitantes se multiplicam na literatura, criando uma série de 

adjetivações para o desenvolvimento, como se o mesmo não suportasse todas as aspirações 

teóricas e práticas que lhe atribuem com o passar do tempo. Este alargamento do conceito tem 

razões históricas fundadas na ampliação dos objetivos políticos das sociedades que 

multiplicam suas expectativas, tornando o crescimento econômico importante, mas não 

suficiente para o alcance do desenvolvimento com finalidades cada vez mais 

interdependentes. 

A evolução conceitual pauta-se principalmente nas preocupações sobre as 

limitações aparentes ou tangíveis do desenvolvimento, como o esgotamento dos recursos 

naturais do planeta diante da perspectiva de industrialização das diversas nações, do 

crescimento do consumo e do crescimento populacional desmedido, persistindo o mito do 

progresso contínuo como o único caminho para a melhoria do nível de vida das pessoas, 

segundo um padrão universal. 

Na contraposição dessa lógica desenham-se perspectivas finitas da noção de 

desenvolvimento enquanto crescimento, uma vez que o mesmo “não pode nem ser 

universalizado no espaço e nem ser durável no tempo” (RODRIGUES, 2011, p. 34), segundo 

constatações amparadas nas teorias emergentes da matemática do caos.  Na esteira da 

emergência dos paradigmas multidimensionais, complexos e sistêmicos, surgem outras 

concepções de desenvolvimento, por um lado com fortes bases científicas e por outro fazendo 

revelar novas aspirações ideológicas. 
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A teoria do decrescimento de Latouche (2009), tida por ele mesmo como “um 

slogan político com implicações teóricas”, ressalta um conceito cujo objetivo principal é 

romper com “o discurso eufórico do crescimento viável, infinito e sustentável” (2009, p. 4), 

baseado numa outra lógica do “fazer mais e melhor com menos” (2009, p. 74).  

Auto definida como uma “utopia concreta”, esta teoria busca sua concretude pela 

articulação de oito mudanças fundamentais: reavaliar; reconceituar; reestruturar; redistribuir; 

relocalizar; reduzir; reutilizar; reciclar (LATOUCHE, 2009, p. 42); estabelecendo os 

caminhos que podem revelar o pragmatismo por traz da filosofia defendida pelo autor.   

Diante da trajetória evolutiva do conceito de desenvolvimento, as proposições 

inovadoras surgem agregando ao foco das limitações tangíveis de preocupações materialistas, 

outros elementos de ordem mais subjetiva, a partir de novas racionalidades que tentam fugir 

dos modelos lineares, puramente economicistas. 

Por meio das principais declarações e relatos das conferências mundiais sobre 

meio ambiente e desenvolvimento da ONU, dispostos no Quadro 1, podemos ter uma ideia de 

como evolui o conceito de desenvolvimento no cenário mundial. Uma evolução marcada 

pelas necessidades prioritárias de cada momento, prevalecendo os interesses do capitalismo e 

compondo uma “matriz discursiva dominante e globalmente hegemônica” (MOREIRA, 

2007), cujo caráter negocial torna-se referência nas disputas globalizadas onde o ponto 

principal é a continuidade do ideal de progresso. 

 

Quadro 1 - Evolução da Visão de DS Segundo as Conferências da ONU 

Conferências/Relatórios Ano Visão de Desenvolvimento 

 

O que Representou 

Conferência das Nações 

Unidas sobre meio 

Ambiente Humano / 

Relatório de Estocolmo 

1972 “A proteção e o 

melhoramento do meio 

ambiente humano é uma 

questão fundamental que 

afeta o bem-estar dos povos 

e o desenvolvimento 

econômico do mundo 

inteiro, um desejo urgente 

dos povos de todo o mundo 

e um dever de todos os 

governos.” 

 

O início da busca por uma 

conciliação entre práticas 

de preservação ambiental e 

desenvolvimento. 

Preocupação com o meio 

ambiente com vistas no 

presente. 

Comissão Mundial 

sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento / 

Relatório Brundtland 

1987 “O desenvolvimento 

sustentável é o 

desenvolvimento que 

encontra as necessidades 

Um dos primeiros esforços 

globais para se compor 

uma agenda entre os países 

membros para a mudança 
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(Nosso Futuro Comum) atuais sem comprometer a 

habilidade das futuras 

gerações de atender suas 

próprias necessidades.” 

 

 

de paradigma no modelo de 

desenvolvimento humano. 

Preocupação com o meio 

ambiente com vistas no 

futuro. 

 

Conferências das 

Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Rio -

92) / Declaração do Rio 

sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento 

1992 “O direito ao 

desenvolvimento deve ser 

exercido de modo a permitir 

que sejam atendidas 

equitativamente as 

necessidades de 

desenvolvimento e de meio 

ambiente das gerações 

presentes e futuras.” 

Reafirmou a declaração 

adotada em Estocolmo 

vinte anos antes, com a 

publicação de 27 princípios 

para orientar as nações na 

busca pela preservação do 

meio ambiente. 

Preocupação com a 

equidade. 

 

Convenção Quadro das 

Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima / 

Protocolo de Quioto 

1998 O objetivo final desta 

Convenção é alcançar, a 

estabilização das 

concentrações de gases de 

efeito estufa na atmosfera 

num nível que impeça uma 

interferência antrópica 

perigosa no sistema 

climático, que ameaçam o 

desenvolvimento 

sustentável. 

Culminou na decisão por 

consenso de adotar um 

Protocolo para reduzir as 

emissões de gases de efeito 

estufa dos países 

industrializados. Um 

compromisso com 

vinculação legal. 

Preocupação com a 

responsabilidade sobre as 

ações degradadoras. 

 

Cúpula Mundial sobre 

Desenvolvimento 

Sustentável (Rio + 10) / 

Declaração de 

Johanesburgo 

2002 “Reconhecemos que a 

erradicação da pobreza, a 

mudança dos padrões de 

consumo e produção e a 

proteção e manejo da base 

de recursos naturais para o 

desenvolvimento 

econômico e social são os 

principais objetivos e os 

requisitos essenciais do 

desenvolvimento 

sustentável.” 

A declaração pede o alívio 

da dívida externa dos 

países em desenvolvimento 

e o aumento da assistência 

financeira para os países 

pobres, além de reconhecer 

que os desequilíbrios e a 

má distribuição de renda, 

tanto entre países quanto 

dentro deles, estão no cerne 

do desenvolvimento 

insustentável.  

Preocupação com os altos 

índices de pobreza, clama 

por participação popular 

nas decisões políticas. 

 

Conferência das Nações 

Unidas sobre 

Desenvolvimento 

2012 “[...] Reconhecemos a 

necessidade de incorporar 

mais desenvolvimento 

O texto visa garantir um 

compromisso político 

renovado para o 
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Sustentável (Rio + 20) / 

O Futuro que 

Queremos 

sustentável em todos os 

níveis, integrando as 

questões econômicas, 

sociais e ambientais e 

reconhecendo as ligações 

entre eles, a fim 

de alcançar o 

desenvolvimento 

sustentável em todas as suas 

dimensões.” 

“O PNUMA define 

economia verde como uma 

economia que resulta em 

melhoria do bem-estar da 

humanidade e igualdade 

social, ao mesmo tempo em 

que reduz 

significativamente riscos 

ambientais e escassez 

ecológica.” 

desenvolvimento 

sustentável, tendo como 

prioridade a erradicação da 

pobreza. 

A economia verde torna-se 

uma estratégia para 

continuar com crescimento, 

mas pautado na baixa 

emissão de carbono, 

eficiência no uso dos 

recursos e socialmente 

inclusivo.  

Preocupação em propor 

uma nova forma de 

economia e o 

fortalecimento da ideia de 

governança, trata de 

conciliar as diversas 

dimensões do 

desenvolvimento. 
Fonte: Adaptado de www.onu.org.br/rio20/documentos/ 

 

Percebemos nesse breve resgate histórico que a sustentabilidade assume diversos 

conteúdos a cada conferência, direcionando o foco das agendas políticas construídas de forma 

negociada e mediadas para atender a equação das forças predominantes em cada momento. 

Nas décadas de 1970 e 1980 ficam mais evidentes as tensões entre a 

imperiosidade da proteção ambiental em nível global e a contínua necessidade de crescimento 

econômico das nações, direcionando os esforços para amparar no conceito de 

desenvolvimento sustentável a capacidade de acumulação de riqueza e o ideal de preservação 

ambiental. Segundo Fonseca (2005), a intensão era atribuir ao desenvolvimento a “desejável 

qualidade de incólume à natureza”, ou seja, estabelecer os parâmetros de um desenvolvimento 

sem riscos para a sobrevivência das futuras gerações. 

Tendo em vista que a tarefa de conciliar temas tão antagônicos seria algo de difícil 

alcance, o desenvolvimento sustentável passa a enfocar, nos anos 1990, a questão da 

equidade, tratando de responder as crescentes demandas sociais da maioria da humanidade e a 

necessidade de permitir o acesso de mais pessoas aos frutos gerados e prometidos pelo 

desenvolvimento. Na mesma época crescem as preocupações com a aceleração das mudanças 

climáticas, um fator que potencializa a vulnerabilidade das populações marginalizadas, 

resultando na ampliação das desigualdades, já em escala crescente. 
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Na década seguinte até os dias atuais, o centro das discussões começa a se 

deslocar definitivamente para um problema de tão grande proporção quanto à questão 

ambiental, prevalecendo mais uma vez a característica negocial que envolve o conceito de 

desenvolvimento sustentável articulado pela mediação das forças. 

O problema da pobreza envolvendo uma grande parcela da humanidade, cresce e 

concentra as atenções das forças políticas, diretamente afetadas pelo clamor social que 

pressionam os governos por soluções mais eficazes. Tais preocupações ficam evidentes na 

Cúpula do Milênio
1
, que envolveu 189 países na elaboração dos objetivos de 

desenvolvimento do milênio (ODM), no ano 2000. Sobre o momento em questão destaca 

Fonseca (2005): 

 

[...] Naquele contexto de insegurança política e social mundial, de aprofundamento 

das desigualdades sociais nos países em desenvolvimento e de inaceitáveis quebras 

de compromisso na solidariedade ambiental mundial, o tema da pobreza substituiu o 

da produção no centro do debate sobre desenvolvimento, deslocando seu eixo do 

campo da economia para o da sociedade (FONSECA, 2005, p. 5). 

 

Na mesma proporção em que surgem as preocupações com a minimização da 

pobreza e desigualdades sociais, intensificam-se as vozes que defendem a inclusão de novos 

atores sociais nos processos decisórios governamentais, trazendo a tona outro significado para 

a sustentabilidade, mais focada nas questões da sociedade, “e suas formas de exercício da 

política” (FONSECA, 2005, p. 6), revelando o emergente conceito de governança.  

Mesmo havendo de fato um espaço de negociação para se estabelecer o conceito 

de desenvolvimento sustentável ao longo da história, observado nos diferentes enfoques de 

cada conferência mundial, percebemos o avanço de argumentos respaldados em diversas 

fontes do saber, que tentam evidenciar no debate os valores e princípios éticos, sociais, 

culturais, ambientais, político-institucionais e econômicos a serem harmonizados num 

conceito de desenvolvimento sustentável ainda em construção.  

Sobre a ótica dos novos paradigmas de visão inter e transdisciplinar, abordamos 

na sequência, as questões pertinentes e os elementos que caracterizam a noção atual de 

sustentabilidade, agregada ao conceito de desenvolvimento benéfico para todos e 

transformador de posturas e práticas. 

 

2.2 Paradigmas da sustentabilidade 

                                                

1 Segmento da 55ª Assembleia Geral das Nações Unidas, cujo tema central foi “o papel das Nações Unidas no 
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O conceito de desenvolvimento amplia-se na medida em que os problemas 

mundiais se intensificam, assumindo as prioridades dominantes do momento, sendo estas, 

influenciadas pelas relações de poder numa escala global. Este quadro torna necessária a 

constante atualização das racionalidades, numa perspectiva cada vez mais inter e 

transdisciplinar, demonstrada nas concepções teóricas abordadas a seguir. 

Uma das primeiras proposições de revisão do conceito, superando a ideia do 

crescimento econômico a qualquer custo como fator preponderante, partiu de Maurice Strong 

e Ignacy Sachs que em 1973 apresentaram ao mundo o ecodesenvolvimento com princípios 

que representaram o “caminho do meio”, diante da polarização vigente na época, entre o 

“crescimento zero”
2
 e o “direito ao desenvolvimento”

3
. 

 Para seus autores o ecodesenvolvimento significa optar por um desenvolvimento 

socialmente equitativo e justo, bem como sensível ao meio ambiente, recolocando-o como 

elemento vital aos sistemas econômicos (SACHS, 1994). Um avanço conceitual considerável 

que começa a minar a visão puramente economicista do desenvolvimento posto em xeque. 

Inspiradas nas dimensões social, econômica, ecológica, espacial e cultural, 

defendidas por Sachs (1994) surgem as bases para o significado do desenvolvimento 

sustentável, termo lançado somente em 1987 pelo Relatório Brundtland
4
. 

Assim, mesmo reconhecendo as limitações do planeta, passou-se a discutir 

princípios, compromissos e meios de implementação de um novo padrão de desenvolvimento 

baseados em três aspectos interdependentes: eficiência econômica, justiça social e 

responsabilidade ambiental. O novo modelo teria a missão de combinar métodos que 

observassem tais aspectos ao mesmo tempo em que podesse reverter à trajetória destruidora 

dos modelos vigentes.  

Integrar a eficiência econômica às necessidades das populações atuais, 

preservando a mesma oportunidade para as gerações futuras, empregar técnicas produtivas 

ambientalmente adequadas, respeitar o direito de todos com equidade, por meio de um 

ambiente político-institucional promotor do bem estar social e do respeito à diversidade 

cultural, passou a constituir a nova fronteira da sustentabilidade. As novas premissas, apesar 

                                                

2 Defendido pelo estudo “Os Limites do Crescimento” de Dennis Meadows, et al., para o Clube de Roma 
3 Defendido pelos países subdesenvolvidos 
4 Documento intitulado Nosso Futuro Comum (Our Common Future), publicado em 1987, que ficou conhecido 

pela sua principal autora a primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Noruega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gro_Harlem_Brundtland
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de paradoxais, permitiram o surgimento de novos indicadores como o índice de 

desenvolvimento humano (IDH) e o índice de mortalidade infantil, alternativas defendidas por 

Sen (2000, 2010), como mais apropriadas para medir o sucesso ou fracasso do 

desenvolvimento.  

Mesmo não havendo unanimidade sobre tal concepção de sustentabilidade, onde o 

fator econômico desempenha um papel importante, mas parcial, observamos nessa visão uma 

notoriedade suficiente para introduzir nos debates propostas para a cooperação internacional e 

criação de uma agenda política de mudanças, que apesar de não auferir grandes êxitos 

práticos, abrem espaço para as reivindicações dos países subdesenvolvidos ou periféricos. 

Com resultados insatisfatórios no campo prático, considerada a amplitude e 

urgência dos problemas, os esforços para o surgimento de um novo paradigma passam a 

refletir sobre o aspecto ideológico da construção histórica e simbólica das noções de 

desenvolvimento num contexto sociocultural de lógica e racionalidade capitalistas, resistentes 

as mudanças estruturais requeridas pelos novos modelos.  

A resistência do modelo capitalista vem das suas origens, cuja natureza é 

combater as “forças hostis” opositoras a sua hegemonia ideológica, segundo Weber (2004, p. 

51) tidas pelos seus artífices como ideias tradicionalistas.  

Assim, desde a sua gênese, o sistema capitalista seguiu impondo-se as culturas 

subjacentes até encontrar o seu ápice de internacionalização, conforme destaca Santos 

(2011b): 

 

A globalização é, de certa forma, o ápice do processo de internacionalização do 

mundo capitalista. Para entendê-la, como, de resto, a qualquer fase da história, há 
dois elementos fundamentais a levar em conta: o estado das técnicas e o estado da 

política (SANTOS, 2011b, p. 15). 
 

Os avançados processos de industrialização, interesses de mercado e ideais de 

globalização, imprimem o domínio ideológico que impõe a ratificação da divisão 

internacional do trabalho e ampliação da dependência dos países periféricos, sobre as 

economias centrais, dificultando avanços significativos na agenda de transformações. 

A “máquina ideológica que sustenta as ações preponderantes da atualidade” 

(SANTOS, 2011b, p. 12) eleva o estado de dependência das economias periféricas ao nível 

tecnológico e político, além do comercial, fortemente ligados ao componente cultural 

(FURTADO, 2008). Uma dependência que se alimenta da fragilidade educacional da grande 

massa dos cidadãos acostumados a esperar tudo do Estado providência nos países pobres. 
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Na dianteira dessas percepções Furtado (2009) ressalta a dicotomia entre países 

ricos e pobres, imprimindo um pensamento inovador à noção de subdesenvolvimento, termo 

utilizado para designar países periféricos ou de economia frágil, pontuando a questão 

ideológica como fator importante na busca do desenvolvimento.  

Ao contrário dos pensamentos clássicos e neoclássicos da economia sua 

convicção era que tais conceitos mereciam uma interpretação teórica própria afirmando ser o 

subdesenvolvimento “um processo histórico autônomo”  (FURTADO, 2009, p. 161) e não 

uma etapa de desenvolvimento já superada pelos países de superioridade econômica. 

Na visão predominante o desenvolvimento é visto como uma sucessão de etapas, 

onde o subdesenvolvimento é uma fase para o seu alcance, sugerindo as mesmas fórmulas 

macroeconômicas para o êxito de todos os países, uma forma de induzir a universalização do 

modelo econômico. 

Na busca de novos modelos para os países periféricos Furtado (2009) renega a 

ideologia do progresso presente nos pioneiros da economia estabelecendo outras bases 

analíticas e rejeitando os padrões impostos pelos países centrais. O foco, segundo Malta, et al. 

(2011, p. 115-116),  passa a ser a elaboração de propostas de desenvolvimento alternativas 

que observem as especificidades de cada território.  

Furtado (2009) considera a autonomia histórica do processo de 

subdesenvolvimento, uma vertente analítica mais interessante para os países pobres, na 

medida em que enxerga a cultura ou especificamente a criatividade como uma variável de 

poder estrutural e estratégico importante para a alteração dos contextos nesses países, pois 

podem atuar na redução da sua dependência, conforme afirmação: 

 

A ruptura no plano da racionalidade ocorre quando o agente está capacitado para 

modificar o meio em que atua [...] Assumindo a criatividade, o agente impõe a 

própria vontade, consciente ou inconscientemente, àqueles que são atingidos em 

seus interesses pelas decisões que ele toma. Implícito na criatividade existe, 

portanto, um elemento de poder (FURTADO, 2008, p. 37). 

 

Como podemos perceber os novos rumos das teorias de desenvolvimento 

sustentável impregnam-se de subjetividade difícil de mensurar quantitativamente e, portanto, 

fora do alcance das análises puramente economicistas. Porém, o conjunto das ciências sociais 

avançam neste campo, obtendo significativos resultados qualitativos, razoavelmente 

percebidos pelos atores que se beneficiam de tais investigações. Sobre este aspecto as 

dimensões cultural e político-institucional ganham um peso sem precedentes para a efetivação 
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dos modelos de desenvolvimento de caráter sustentável e endógeno, alinhando-se aos novos 

paradigmas. 

Sem pretender designar a cultura como único elemento responsável pelo 

desenvolvimento, Sen e Kliksberb (2010) reforçam a importância dessa dimensão, 

reestabelecendo o seu lugar em pé de igualdade com os aspectos econômicos, sociais, 

ambientais e político-institucionais, numa visão integrada. Lugar que lhe foi sistematicamente 

negligenciado. 

Segundo referidos autores, elementos extra econômicos somam-se aos de cunho 

econômico para ampliar a percepção e os resultados do desenvolvimento, a exemplo do 

capital social, um dos capitais estratégicos para o estabelecimento dos padrões sustentáveis de 

desenvolvimento, visto que ele representa a capacidade da sociedade identificar e superar seus 

problemas. Tendo a cultura e a educação como substrato e principais fontes, defendem Sen e 

Kliksberg (2010, p. 305), o capital social é responsável por estabelecer valores sustentáveis 

nas sociedades, constituindo quatro dimensões fundamentais: a confiança; a associatividade; o 

civismo; e os valores éticos.  

Tais elementos subjetivos são essenciais para o novo momento de discussão da 

sustentabilidade, pois a crise ambiental e moral que aflige a humanidade reforçam a 

importância da revisão dos valores éticos para o estabelecimento de outros padrões de 

relações e convivência, exigindo uma nova forma de pensar. A amplitude conceitual que se 

almeja não é captada, portanto, no padrão cartesiano e economicista predominante, pois as 

emergentes considerações chamam a atenção para múltiplas dimensões, envolvendo valores 

éticos e espirituais numa visão inter e transdisciplinar que constituem os parâmetros para os 

novos paradigmas. 

Por consequência, a definição dos processos de decisão e a ordem das 

priorizações, desde o nível individual ao planetário, fundamentados numa visão adequada dos 

fins, meios e capacidades para o estabelecimento do desenvolvimento sustentável, constituem 

questões-chave e devem ser colocadas como ponto de partida para que esse conceito mobilize 

a sociedade global na concretização das mudanças necessárias.  

“A ideia de que a ética deve comandar as escolhas relativas ao desenvolvimento 

se torna mais forte” (CHACON, 2007, p. 120), principalmente quando se avaliam as múltiplas 

consequências da expansão internacional das grandes empresas e do sistema financeiro, fios 

condutores do crescimento econômico e da concentração de riqueza e renda. 
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Como resultado de uma investigação mais profunda do problema, Oliveira (1993) 

aponta uma evidência crucial sobre a necessidade de uma ética universal na condução dos 

processos de desenvolvimento: 

  
Pela primeira vez na história mundial [...] a civilização técnico-científica confronta 

todos os povos da terra, independente de suas tradições morais específicas, com uma 

problemática ética comum: a responsabilidade solidária em escala planetária 

(OLIVEIRA, 1993, p. 10-11).  

 

Esse pensamento corrobora com Hermet (1997, p. 85) que reconhece haver uma 

visão mais avançada, dos cidadãos “pós-modernos” na defesa de direitos e deveres com 

abrangência mundial, muito além da própria existência individual. Dessas acepções 

deduzimos a tendência para o crescimento dos acordos internacionais abrangentes, no 

estabelecimento dos objetivos de desenvolvimento e no reconhecimento da interdependência 

entre os povos.  

Amparado na questão da ética o conceito de desenvolvimento tenta se revestir não 

só de intenção, mas de requisitos norteadores para a ação numa escala global, incluindo, mas 

ao mesmo tempo superando as especificidades do local, conforme destaca (CHACON, 2007): 

  
A ética do desenvolvimento sustentável deve ser a ética do encontro, de enfatizar a 

necessidade de difundir claramente a real motivação para que se cuide da Terra e de 

todos os seres viventes, e especialmente do ser humano. Isto é, a necessidade de 

superação da visão utilitarista e simplista que comandou o progresso da civilização 

moderna, e a adoção de uma visão ampliada que permita uma mudança essencial de 

atitude: o homem se vendo como parte de uma espécie, dialogando, com mútua 

responsabilidade por cada um e por todos e pelo lugar que habita, com respeito à 

alteridade e à vulnerabilidade de cada ser (CHACON, 2007, p. 129). 
 

Nesse aspecto, defende Oliveira (1993), nossa sociedade tem que abandonar 

qualquer resquício de particularismo para se pautar clara e decisivamente na perspectiva de 

um universalismo ético, uma “macroética” capaz de mobilizar todos os povos e territórios em 

torno da sustentabilidade do planeta. Essa perspectiva reforça o aspecto negocial que envolve 

o conceito de desenvolvimento sustentável, visto a necessidade de equalização das tensões e o 

amparo das expectativas de cada território nas várias dimensões. 

Em direção oposta, as forças que comandam os ideais capitalistas rejeitam este 

caminho concentrando seus esforços em outra “unificação absoluta”, a universalização dos 

modelos econômicos sobre a égide da livre circulação de dinheiro e da informação 

massificada dos processos da globalização.  

Perpetuando as condições favoráveis para a implantação de uma “ética pragmática 

individualista” (SANTOS, 2011b, p. 41), tendo a competitividade como regra de ouro, o 
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capitalismo rompe totalmente com qualquer proposta que elege a ética e a solidariedade como 

elementos norteadores das relações humanas.  

Essa dura realidade descrita por Santos (2011b) é alimentada por uma 

“perversidade sistêmica” que trabalha para a “morte da Política (com um P maiúsculo)”
5
 e a 

“conformação da opinião pela mídia” (2011b, p. 46), promovendo a padronização de 

comportamentos ausentes de preocupações por resultados finalísticos e éticos. 

Porém, diante das atuais possibilidades de “sociodiversidade”
6
, emerge a 

descoberta das diferenças culturais e a consciência da “não autonomia das ações e de seus 

resultados” (SANTOS, 2011b, p. 92), tornando possível a criação de novas e diversas 

realidades atuando em redes interdependentes e fundamentadas na própria existência local, 

resistentes aos esforços sistêmicos de padronização global.    

O cotidiano vivido, segundo esse autor, seria o ponto de partida para a formação 

de uma nova ética onde o homem retomaria a centralidade de todas as ações em lugar do 

“dinheiro em estado puro” (SANTOS, 2011b, p. 42), como ocorre atualmente. Isto resultaria 

no abandono do modelo vigente e sua substituição por outro onde “o interesse social 

suplantaria a atual precedência do interesse econômico e tanto levaria a uma nova agenda de 

investimentos como a uma nova hierarquia nos gastos públicos, empresarias e privados” 

(2011b, p. 121), uma visão que assume traços realistas nos espaços onde se ampliam as 

possibilidades de participação da sociedade. 

Tendo como principal elemento comum a supremacia da solidariedade, traduzida 

na “ética do cuidado”, as diversas propostas de “morais concretas”, mesmo diante das 

variadas tradições culturais e espirituais, alimentarão o mesmo objetivo, prevê Boff (1999). 

Na sua visão os seres humanos cada vez mais interiorizarão a necessidade de salvaguardar o 

planeta, buscando de várias formas assegurarem as próprias condições de sobrevivência. 

A proposta de uma nova ética, para ganhar um mínimo de consenso, deve brotar 

da base última da existência humana, a afetividade, raiz e fundamento de tudo, segundo Boff 

(2011). Portanto, o novo contrato social, trilha para uma racionalidade ou ótica diferente, 

fundada a partir da redescoberta de valores inscritos na natureza mais profunda do ser 

humano, essencial e compreensível para todos.  

                                                

5 A morte da Política a que se refere Santos (2011) é a completa subordinação do poder público às forças do 

mercado. 
6 Termo utilizado por Santos (2011) para representar a diversificação social possibilitada principalmente pelas 

grandes concentrações populacionais ocorridas nas metrópoles.  
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A ética, nesta perspectiva, torna-se o vetor ou força responsável pela promoção 

dos valores fundamentais e consequente intercessão das principais dimensões ou subsistemas 

que compõem o novo modelo de desenvolvimento sustentável, conforme demonstrado na 

Figura 1. Ressaltamos este entendimento, visto que referidos subsistemas são influenciados 

por diversas forças sociais, políticas e econômicas que tendem a provocar o seu afastamento e 

a dificultar o estabelecimento da visão sistêmica do conjunto. Não havendo um esforço para 

se estabelecer um referencial ético que permeie as diversas dimensões e valores, tal modelo 

não passará de retórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1–  Visão Sistêmica das Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (DS). Fonte: Adaptado de Alledi 

(2006). 

 

Inauguramos assim uma nova visão analítica do desenvolvimento, “onde surge 

uma dialética dramática entre paixão e razão” (BOFF, 2011), estabelecendo os valores éticos 

como elementos fundamentais da sustentabilidade. Tal consenso revela a fronteira mais ampla 

e complexa do desenvolvimento na atualidade, instituindo no mínimo uma certeza, o 
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crescimento do Produto Nacional Bruto (PNB) e o aumento das rendas pessoais não são 

suficientes para traduzir os ideais de desenvolvimento do novo século.  

Agregado ao referido pensamento surge a liberdade como um referencial lógico 

para medir a concretude das finalidades prescritas no conceito atual de desenvolvimento 

sustentável. Liberdade substantiva, que segundo Sen (2000), apropria nas suas diversas 

manifestações, o principal argumento para a concentração dos esforços na promoção do 

desenvolvimento, desviando o foco dos instrumentos macroeconômicos especialmente 

escolhidos para “as pessoas em primeiro lugar” (SEN e KLIKSBERG, 2010). Segundo 

referidos autores a finalidade última do desenvolvimento humano é promover a felicidade das 

pessoas e os principais valores que podem revelar tal sentimento são a segurança e a 

liberdade. 

Para Sen (2000, p. 19) “a ligação entre liberdade individual e realização de 

desenvolvimento social vai muito além da relação constitutiva”, pois a qualidade de vida está 

ligada as disposições institucionais que proporcionam oportunidades influenciadas pelo 

exercício das liberdades das pessoas, numa relação causal. 

Na sua teoria Sen (2000) expõe duas razões para a centralidade das liberdades no 

processo de desenvolvimento, tornando essas, não só os seus fins primordiais, mas também os 

seus principais meios, como ressalta: 

 

1) A razão avaliatória: a avaliação do progresso tem de ser feita verificando-se 

primordialmente se houve aumento das liberdades das pessoas; 

2) A razão da eficácia: a realização do desenvolvimento depende inteiramente da 

livre condição de agente das pessoas (SEN, 2000, p. 18). 

 

Nada mais plausível que a liberdade para representar o ideal de bem-estar 

embutido na proposta atual de desenvolvimento sustentável, no entanto, tal argumento deve 

ser apreciado à luz de parâmetros éticos apropriados, responsáveis pela redefinição concreta 

dos modelos de justiça, discutidos amplamente nas ciências políticas e pelo referido autor. 

O modelo utilitarista de justiça vigente, fundado na cultura ocidental dominante, 

culturalmente pluralista, politicamente democrática e economicamente capitalista (BOFF, 

2011), tende a atropelar os direitos fundamentais da maioria, alimentando cada vez mais 

miséria. A sua disposição em defesa da liberdade de acumular rendas e riquezas de forma 

ilimitada e inconsequente, torna-se preocupação recorrente, discutida nas teorias mais 

relevantes da justiça. 
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Uma releitura desse modelo, em defesa da equidade frente à voracidade do 

liberalismo econômico, encontra-se na “teoria da justiça” de Rawls (2008). Nessa teoria a 

formação e aplicação justa dos bens públicos se dão por meio do exercício da liberdade 

política e da garantia formal ao acesso de todos aos bens primários. 

A defesa da liberdade na teoria de Rawls, como ressalta Felipe (2000, p. 141), “é 

uma estratégia política e não econômica”, transferindo ao indivíduo a responsabilidade por 

suas preferências e posição social, ou seja, quanto melhor a posição social do indivíduo maior 

a sua responsabilidade para com a sociedade, visto que as condições para a sua ascensão 

social são asseguradas pelo conjunto desta. Nessa visão tenta-se estabelecer mecanismos de 

equalização das diferenças sociais, assegurando oportunidades para todos e responsabilizando 

o ímpeto capitalista de enriquecimento ilimitado.  

Sobre esse ponto de vista a liberdade vincula-se ao acesso dos cidadãos aos bens 

primários, representados pelos meios que possibilitam às pessoas alcançarem seus objetivos, 

uma premissa básica da justiça, conforme Rawls e descrita por Felipe (2000): 

  
Ser livre é poder ter acesso a todos os bens que, do ponto de vista do 

reconhecimento público, todos os seres humanos que vivem em sociedade precisam 

ter, sob pena de perderem sua condição de humanos sociais (FELIPE, 2000, p. 142). 

 

Fazendo o contraponto Sen (2000) chama atenção sobre as múltiplas variações 

existentes na relação renda&recursos e bem estar&liberdade, cujas distintas percepções de 

“necessidades” existentes nas diversas sociedades dificultam o consenso sobre a definição dos 

bens primários. 

Um enfoque alternativo, proposto pelo mesmo autor, é justamente “incidir sobre 

as liberdades geradas pelos bens, e não sobre os bens em si mesmos” (SEN, 2000, p. 94), 

transcendendo a ideia de acesso para a de capacidade de escolher a vida desejada, por meio 

das liberdades substantivas, que somam as oportunidades de realização como direito 

fundamental dos indivíduos à sua capacidade de promover seus próprios objetivos, gerando 

um efeito positivo para a sociedade como um todo. 

Uma abordagem de grande abrangência visto que tenta conciliar os diversos 

enfoques e interesses implícitos nas principais teorias sobre modelos de justiça, como 

descreve Sen (2000): 

 

[...] a perspectiva baseada na liberdade pode levar em conta, inter alia, o interesse do 

utilitarismo no bem-estar humano, o envolvimento do libertarismo com os processos 

de escolha e a liberdade de agir e o enfoque da teoria rawlsiana sobre a liberdade 

formal e sobre os recursos necessários para as liberdades substantivas. Nesse 
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sentido, a abordagem da capacidade possui uma amplitude e sensibilidade que lhe 

conferem grande abrangência [...] (SEN, 2000, p. 107). 

  
Num contexto geral, apesar de ainda existirem controvérsias, o conceito de 

desenvolvimento sustentável, busca transmitir a ideia de qualidade de vida harmonizada em 

todo o planeta, superando o modelo tradicional de exploração homem&natureza e 

homem&homem, para considerar o ser humano mais um elemento deste conjunto, a ser 

preservado (CHACON, 2007). Essa perspectiva inovadora na busca da sustentabilidade 

impulsiona novos olhares sobre a capacidade de liderança dos governos nos processos de 

desenvolvimento, a partir da discussão sobre um conceito mais dinâmico de território e a 

evolução dos sistemas democráticos. 

No centro das questões destacadas, constatamos as limitações dos governos e 

conglomerados empresariais na apropriação das orientações e princípios dos novos 

paradigmas de sustentabilidade. Portanto, discutimos adiante novas concepções de território e 

seus elementos-chave, bem como a necessidade de evolução dos sistemas de governo para a 

promoção do desenovimento como temas importantes na superação das referidas limitações. 

 

2.3 Território e desenvolvimento territorial 

  

Tido como um tema complexo e multidimensional conforme abordagens 

anteriores, o conceito de desenvolvimento, segundo Bursztyn (2001) passa por constantes 

avanços e tem na interdisciplinaridade um atributo necessário para sua construção 

epistemológica, recomendando permanente revisão dos paradigmas vigentes. Mesmo com 

significados diversos, em alguns casos divergentes, assume uma natureza transversal, 

conforme Chacon (2007), permeando questões polêmicas e vitais para a sobrevivência do 

planeta, invariavelmente ligadas ao crescimento econômico e aos territórios.  

Nessa perspectiva interdisciplinar, discutimos a noção contemporânea de 

território, apropriada ao recorte teórico de desenvolvimento adotado na dissertação, 

abordando as questões que atualmente o relacionam com a ideia de sustentabilidade, com o 

intuito de analisar a adequação e influencia dos recortes territoriais adotados pelas políticas 

públicas de desenvolvimento na efetivação do papel da governança.  

A noção de território, como todo conceito de cunho social, também evolui com o 

tempo. Originado do latim territorium, o termo território por muito tempo foi entendido como 

um determinado pedaço de terra dominado pelo homem. Traduzido para o francês, terroir ou 
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territoire, passou a significar o “prolongamento do corpo do príncipe”, aquilo sobre o qual o 

príncipe reina, incluindo a terra e seus habitantes (ALBAGLI, 2004, p. 26), destacando a sua 

porção concreta e a forma de domínio de um soberano. 

No principado, forma de exercício de poder que antecede o governo de Estado ou 

governo em sua forma política, conforme Foucault (2008), o objetivo do exercício do poder 

era manter, reforçar e proteger seus domínios, entendido como o terrirório e seus súditos, 

adquiridos, conquistados ou herdados. Portanto, o território físico “era o elemento 

fundamental tanto do principado de Maquiavel quanto da soberania jurídica do soberano.” 

(FOUCAULT, 2008, p. 282). 

Visto a partir da sua porção física, ligada à expressão de poder e patrimônio, 

durante muitos séculos o território espacial deu o tom das disputas militares e territoriais, 

norteando as principais decisões e discussões sobre os projetos de expansão dos principados e 

em seguida dos Estados nação, norteando relações laterais que repercutem até os dias atuais. 

A supremacia da defesa da propriedade privada sobre os problemas sociais e o limitado 

alcance das ações governamentais baseadas em recortes administrativos do espaço, são 

heranças dessa noção ultrapassada e merecem reflexões sobre o território e suas perspectivas 

emergentes. 

Na análise da “govertamentabilidade”
7
 desenvolvida por Foucault (2008), a noção 

de território começa a se moficar a partir da constituição do Estado e dos governos. Desde o 

século XVI os governos começam a se referi as “coisas”, ou seja, devem-se encarregar dos 

homens e de suas relações com “as coisas que são as riquezas, os recursos, os meios de 

subsistência, o território em suas fronteiras, com suas qualidades, clima, seca, fetilidade, etc.” 

(FOUCAULT, 2008, p. 282), ampliando consideravelmente a esfera de atuação dos governos 

e distanciando o território do seu conceito original. 

A noção atual de território, passa a assumir dimensões importantes para a 

compreensão dos caminhos do desenvolvimento, pois sua trajetória sempre esteve ligada ao 

exercício do poder. De início a concepção contemporânea distingue espaço físico de território, 

tendo o espaço como algo fixo, estático, e o território um espaço apropriado, variável e 

dinâmico, sendo definido e delimitado a partir das relações de poder entre seus atores, em 

suas múltiplas dimensões, ressalta Albagli (2004). Dessa primeira analogia compreendemos o 

                                                

7 Termo utilizado por Foucault (2008) essencialmente para significar uma forma específica e complexa de poder 

exercida pelo Estado. 
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quanto cada território é produto da intervenção e do trabalho de um ou mais atores sobre 

determinado espaço, portanto fruto da interação dos atores locais que constroem o seu 

cotidiano, revelando um conceito mais apropriado às demandas atuais que envolvem as 

sociedades.  

Nessa nova perspectiva o território vem sendo estudada em diversos campos das 

ciências sociais, não só na sua dimensão material ou concreta, mas, também, como “um 

campo de forças, uma teia ou rede de relações sociais”, que se projetam no espaço (SOUZA, 

1995). Construído historicamente, o território possui um conjunto de elementos 

interdependentes de “fixos e fluxos” (SANTOS, 2008), capazes de fazer convergir as forças 

de sustentação das dinâmicas ambientais, sociais e produtivas.  

Esse conjunto de fixos e fluxos que caracteriza o território em uso representam 

simultaneamente a face física e a móvel, a fixa e a fluida, a concreta e a relacional, que 

interagem ente si contribuindo para a reconstrução contínua do espaço. Segundo Santos 

(2008), os fixos representam os objetos como os elementos naturais e a infraestrutura e os 

fluxos representam os movimentos condicionados pelas ações, como o fluxo de pessoas, 

financeiro, comunicação, tecnologia, dentre outros. Objetos condicionam as ações e ações 

influenciam a nova configuração dos objetos, dinamizando e transformando o território 

vivido.  

No âmbito desse debate surge um dilema paradoxal, onde, de um lado, observam-

se tendências dominantes de globalização que estabelecem uma progressiva 

desterritorialização do desenvolvimento, baseada na padronização dos processos produtivos e 

de consumo e nos inclontroláveis sistemas de fluxos financeiros, e de outro, observa-se uma 

ênfase crescente a diversidade dos territórios e como esses se relacionam e contribuem para a 

sustentação da globalização.  

Com o ímpeto de superar a condição uniformizadora imposta pelos modelos 

clássicos, que não reconhecem as diferenças, a relação emergente entre desenvolvimento e 

território destaca-se justamente por apostar na multiplicidade e flexibilidade dos caminhos, 

ressaltando a importância dos chamados “ativos territoriais, elementos materiais e imateriais, 

mercantis e não mercantis, capital social, identidade, cultura, capacidade de inovação e 

gerenciamento de conflitos” (GIANNELLA e CALLOU, 2011, p. 808), necessários para 

superar a ineficácia dos modelos pretençamente universais. 

Observamos na literatura que a sustentabilidade das teorias impregnadas de 

fórmulas préconcebidas, alhinhadas à racionalidade do controle central, previsibilidade quase 
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absoluta e planejamento deterministico, perdem força diante da complexidade dos desafios 

hodiernos, fazendo surgir novas formas de análise do fenômeno do desenvolvimento e tendo 

na visão atual de território uma perspectiva mais apropriada. 

O sentido de pertencimento a um território, analisada sobre a forma de 

territorialidade, incorpora, portanto, elementos cognitivos, ressaltando as relações entre um 

indivíduo ou grupo social e seu meio de referência, manifestas em várias escalas geográficas – 

uma localidade, uma região ou um país. Uma superação do princípio jurídico que diz respeito 

à base territorial do Estado e suas divisões administrativas (ALBAGLI, 2004), cuja 

compreensão implica na efetividade das políticas públicas que incorporam a noção de 

desenvolvimento sustentável nos moldes contemporâneos.  

A territorialidade, segundo Suertegaray (2001), corresponde a uma faceta do 

conceito de território que permite tratar a expressão da coexistência de grupos com interesses 

e identidade semelhantes. Nesse sentido o território assume características mais flexíveis e 

dinâmicas da noção de espaço, pois se apresenta como volátil e constitui parte do tecido 

social, uma noção comumente negligenciada pelas políticas atuais, que ganha espaço nos 

discursos e reflexões somente quando cobrada pela sociedade.  

Mesmo não sendo possível conceber, segundo Souza (1995), uma superposição 

absoluta entre espaço concreto e o território como campo de forças, a pertinência desse novo 

olhar está atraindo paulatinamente a atenção dos formuladores de políticas públicas na 

definição de recortes territoriais capazes de ampliar a eficácia dos esforços institucionais na 

promoção do desenvolvimento regional sustentável, pois a porção física do território, por si, 

não implica em impeditivo ou garantia ao desenvolvimento, visto existirem nações extensas 

territorialmente menos desenvolvidas do que nações de pequeno porte.  

Nessa visão o surgimento de uma nova ótica administrativa, jurídica e política 

necessita emergir para incorporar a gênese, dinâmica e diferenciação dos territórios em uso, 

flexibilizando e dinamizando o raio de ação dos atores além das fronteiras institucionalizadas. 

As dimensões que possibilitam desvendar a nova realidade, conforme Souza (1995), são: 

a) Dimensão física – suas características geoecológicas e recursos naturais 

(clima, solo, relevo, vegetação), bem como aquelas resultantes dos usos e 

práticas dos atores sociais; 

b) Dimensão econômica – formas de organização espacial dos processos sociais 

de produção (o que, como e quem nele produz), de consumo e de 

comercialização; 

http://www.ub.es/geocrit/dirce.htm
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c) Dimensão simbólica – conjunto específico de relações culturais e afetivas 

entre um grupo e lugares particulares, uma apropriação simbólica de uma 

porção do espaço por um determinado grupo, um elemento constitutivo de sua 

identidade; e, 

d) Dimensão socio-política – meio para interações sociais e relações de 

dominação e poder (quem e como o domina ou influencia). 

 

No novo contexto, o espaço territorial entendido como região ganha força no 

campo político, na medida em que começa a incorporar características da noção atualizada de 

território. A região, inicialmente tida no linguajar dos geógrafos, como entidades espaciais de 

escala média ou intermediária que representam alguma parte entre o continental e o nacional, 

ou o nacional e o local, passa a ser vista, afirma Suertegaray (2001), como um modelo político 

administrativo de transição entre a tradicional divisão geográfica e a moderna visão de 

território, reforçando a idéia de manter características homogêneas ou comuns que a 

distinguem de áreas adjacentes ou de outras regiões, além de identificar elementos 

interdependentes nesses espaços geográficos.  

Compondo um discurso recorrente, o papel das regiões é retomado sempre que 

reacendem as discussões sobre a relação entre a centralização do poder e o respeito à 

diversidade espacial. Um dilema emblemático das propostas políticas que pregam o amparo 

da diversidade regional na uniformidade do Estado, conforme Raffesting (1993), retórica 

geralmente não vivenciada. 

Apresentando alguns benefícios a priori, a noção utilitarista do regionalismo 

defendida no Estado, continua a receber críticas por não conseguir diminuir a dependência das 

regiões menos favorecidas no longo prazo, talvez por não satisfazer às condições político-

institucionais adequadas à necessidade de se retomar o poder pela base.  O reestabelecimento, 

por meio do cotidiano, de um novo recorte territorial vivo, ganha espaço permitindo o 

exercício desse poder em diversas escalas. De acordo com Raffesting (1993), a redescoberta 

dessa nova “malha territorial”, concreta para as coletividades, revela que estamos certamente 

no limiar de uma era na qual a região vivida, desempenhará um papel cada vez mais 

fundamental para as diversas comunidades. 

Por enquanto nos limitamos a identificar funcionalidades entre os conceitos de 

território e região, reconhecendo no primeiro atributos de maior amplitude, mas de difícil 

utilização prática pelas instâncias de governo e o segundo como uma saída para o melhor 
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entendimento das dinâmicas e identidade territorial a partir das políticas públicas de 

regionalização, assunto que retomaremos na seção 2.3.   

O crescimento do sentimento de fracasso do modelo de desenvolvimento 

industrial e neoliberal provocam avanços na eficiência econômica e social das dinâmicas 

alternativas e localizadas, gerando tensões e recomposições que constituem, segundo Zaoual 

(2003, p. 21), a raiz da afirmação das identidades e dos territórios e das relações emergentes 

entre o local e o global a serem observadas no planejamento das políticas públicas. Em todos 

os lugares, pessoas sentem a necessidade de crer e de se inserir em locais de pertencimento, 

ampliando-se o sentimento do local na proporção em que cresce o global. 

Assim ganha amplitude a cultura do sítio (lugares), ou seja, a valorização dos 

meios de convivência, uma tendência irrefutável segundo Zaoual  (2003, p. 103), que cresce 

junto com a interdependência dos elementos globais. Essa ótica analítica permite observar as 

diferenças e desigualdades territoriais, sobretudo a partir da relação entre os aspectos físicos e 

sociais, as relações de poder que constituem sua territorialidade, e como estes territórios estão 

inseridos nas estruturas mais amplas, influenciando-as e sendo influenciadas por elas.  

Essa compreensão simbiótica dos fatores internos e externos, fixos e flúidos, 

ajuda a compreender os territórios na sua totalidade direcionando-o para a opção de um 

desenvolvimento de cunho territorial, onde, na concepção de Ribeiro e Loiola (2009), há uma 

funcionalidade de escalas mais que um antagonismo aparente, dismistificando o paradoxo 

entre o local e o global. 

Atuar para resolver este antagonismo aparente significa adotar novas posturas 

relacionais em todos os âmbitos, em especial nos governos, entendidos como uma via política 

para a promoção do desenvolvimento sustentável, e utilizando novas formas de análises das 

interdependências existentes, privilegiando a visão integrada sem precindir da visão 

estratégica.  

Diretamente afetados pela atual concepção de território, observamos os Estados 

com suas soberanias desfiguradas diante da influência globalizante do mercado e dos fluxos 

financeiros, por conseguinte, os sistemas de governo são levados a assumir uma dimensão de 

responsabilidade muito maior do que a permitida pela sua capacidade de gestão nos moldes 

tradicionais. Nesta ótica, cabe-nos discutir a evolução forçada de tais sistemas e sua luta 

desesperada para manter uma posição questionável, a de liderança na promoção do 

desenvolvimento. 
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2.4 Papel do governo e governança na promoção do desenvolvimento sustentável 

 

A assunção dos novos paradigmas de desenvolvimento descritos anteriormente 

traz como consequência a necessária dotação das gestões públicas de maior capacidade de 

planejamento e gestão de políticas públicas efetivas, pois a via política institucional é cada 

vez mais predominante para o alcance da sustentabilidade. Nessa seção refletiremos sobre as 

novas capacidades e desempenhos impostos aos sistemas de governo pelos cenários atuais, 

revelando com mais clareza o papel do governo e da governança, enquanto forma de gestão 

territorial, na promoção do desenvolvimento sustentável nos moldes contemporâneos. 

Iniciamos constatando a existência de um gap entre a competência político 

administrativa do Estado tradicional e a complexidade dos objetivos multisetoriais e 

princípios éticos colocados como desafios aos governos na promoção do desenvolvimento. 

Nesse debate precisamos associar o modelo ideal de Estado ao modelo adequado de 

desenvolvimento da gestão pública, onde, ressalta Valle (2011), o desenho da função 

administrativa pressupõe a definição do Estado a ser instrumentalizado para suprir as novas 

demandas da sociedade.  

O triunfo do modelo de Estado Democrático na maioria das economias 

desenvolvidas, a partir da segunda guerra mundial, ressalta Valle (2011), reforça uma 

crescente busca para tornar coerente tais formas democráticas de estrutura estatal com um 

modelo de administração pública mais adequada aos seus princípios. 

Sobre esse aspecto, a formação histórica do Estado, muito bem retratada por 

Foucault (2008), o fez perder força como o ponto chave para a solução dos problemas da 

sociedade. Para esse autor, o que importa para a nossa modernidade, “não é tanto a estatização 

da sociedade, mas o que chamaria de governamentalização do Estado”, ou seja, as formas de 

governo “se tornaram a questão política fundamental” (2008, p. 292) para a sobrevivência do 

Estado como o conhecemos hoje. 

Começamos então a discutir a importância da atualização dos sistemas de governo 

como a via política para a promoção do desenvolvimento, tendo em vista que o atendimento 

das expectativas da população pelos governos requer o desenvolvimento de táticas e técnicas 

contemporâneas de gestão para o adequado atendimento dos fins a que se propõe o Estado, 

baseadas numa nova racionalidade.  
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Atualmente os requisitos impostos aos sistemas de governo para alcançar o 

desempenho esperado, na perspectiva dos novos paradigmas de desenvolvimento, são aqueles 

responsáveis pela mudança da visão gerencial num sentido mais amplo, como: 

a) Multisetorialidade da ação considerada necessária para aumentar as 

probabilidades de eficácia da intervenção em prol do objetivo 

“desenvolvimento”; 

b) Visão sistêmica e de longo prazo, apoiada na constatação de 

interconectividade e integralidade dos componentes tratados, que constituem 

as diversas dimensões da sustentabilidade; 

c) Descentralização da ação de governo, baseada na ideia de que, maior a 

proximidade com as demandas dos cidadãos, maior a possibilidade de suprir 

os bens públicos que eles requeiram; 

d) Governança, entendida como efeito de governo resultante da ação coordenada, 

cooperativa e ou conflitante, do sistema ampliado e fluido que inclui não 

apenas as instituições públicas e sim as empresas e as entidades organizadas 

da sociedade civil; 

e) Participação, enquanto necessidade reconhecida de inclusão dos múltiplos 

atores tradicionalmente excluídos do desenho das políticas, com finalidade de 

ampliar as áreas de consenso, a eficácia e a eficiência das políticas; 

Esses elementos, mesmo estando em evidência nas novas concepções, ainda 

apresentam grande discrepância em relação às modalidades clássicas de gestão pública e 

territorial, predominantes. Um traço fundamental da atividade governamental continua sendo 

a setorialidade das ações onde predomina a visão estreita e linear da burocracia 

departamentalizada que muitas vezes se apresentam diferentes, estanques e, não raramente, 

conflitantes, entre as unidades de gestão.  

A multesetorialidade que na essência atua na integração dos temas estratégicos e 

ajuda a promover a tão sonhada visão sistêmica ainda está longe de ser contemplada nos 

planejamentos e ações concretas dos atores governamentais. O problema parece está 

relacionado à lógica de funcionamento da estrutura de poder e micropoder (FOUCAULT, 

2008) como as práticas disciplinares disseminadas nas escolas, exército, asilos e empresas 

capitalistas, que constituem estratégias de manutenção de poder incorporadas nos discursos 

que procuram disciplinar o corpo, regular a mente e ordenar as emoções. 
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A resistência para a ação integrada típica dos processos de governança territorial, 

capaz de criar sinergia entre atores e setores diferentes, incluindo com isso a interação entre 

poder público, sociedade civil organizada e iniciativa privada, caracteriza a racionalidade 

burocrática e elitista que domina o cenário político.  

Uma realidade com grandes desafios a serem superados, pois para a maioria dos 

atores envolvidos com suas preocupações pontuais, a ação integrada apresenta-se mais como 

uma utopia sem força realizadora do que como um caminho com grandes perspectivas. 

  
A participação dos sujeitos tradicionalmente excluídos do desenho e da 

implementação das políticas territoriais, tão acalentada pela retórica dominante, 

encontra, de fato, obstáculos imponentes à sua realização dentro do sistema posto de 

governo territorial, sendo eles de ordem epistemológica, cultural e política. A 

dimensão política é a mais evidente e debatida, pois a participação pretende ampliar 

os espaços de interferência da sociedade nas decisões públicas, colocando em 

discussão uma visão ainda patrimonialista da política, onde essa é fato particular, 

coincidente com o interesse de algum poderoso ou de restritas cúpulas 

(GIANNELLA e CALLOU, 2011, p. 809).  

 

No debate da dimensão política há de se considerar uma preocupação com 

questões de cunho epistemológico e cultural, consideradas fundamentos e raízes mais 

profundas responsáveis pelo desenho institucional dominante. A retórica da participação 

esconde a descrença ou incapacidade dos poderes constituídos incorporarem as práticas da 

gestão compartilhada por meio do empoderamento dos atores tradicionalmente excluídos na 

definição das diretrizes estratégicas de ação, que mesmo sendo chamados a participar das 

discussões não conseguem influenciar mudanças de rumo significativas. 

Outro aspecto a ser ressaltado na dimensão cultural diz respeito à necessidade de 

atualização dos requisitos de descentralização os quais esbarram em princípios desde sempre 

incorporados pelo etos dos servidores públicos, que detém uma considerável margem de 

manobra na estrutura de poder estabelecida. A hierarquia e a busca de controle e direção 

centralizados fazem parte da crença na racionalidade linear e instrumental como base de 

explicação da realidade e prescrição sobre ela, difíceis de serem suplantadas, pois compõe a 

matriz cultural dominante, fazendo-nos crer que vivemos numa “sociedade bloqueada”
8
 sem 

oportunidade de grandes mudanças. 

Nesse raciocínio, Crozier (1995) destaca que ao manter o equilíbrio tradicional 

nos sistemas de governo, que não passa de uma aparência, a sociedade perde a oportunidade 

de fazer face aos desafios do futuro. Ressaltando que: 

                                                

8 Termo cunhado pelo sociólogo Crozier (1970) num estudo seminal sobre estruturas de poder. 
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Não se trata mais de uma sociedade bloqueada, como escrevi em 1970, é o seu 

sistema político administrativo, ou antes, o sistema das suas elites e, neste sistema, é 

a inteligência que está bloqueada. É, pois, necessário investir na mutação da 
inteligência (CROZIER, 1995, p. 15). 

 

Mas como mudar o sistema de inteligência ou raciocínio de uma sociedade, 

ancorada numa burocracia regulamentar e fundada na planificação e controle? Eis um dilema 

que de certa forma justifica o desinteresse de grande parte dos políticos investirem na 

formação de um cidadão autônomo, pois estão mais envolvidos nos seus projetos de 

manutenção de poder do que na promoção de mudanças significativas de longo prazo. Por 

outro lado, imbricados numa relação de dependência, os membros da sociedade parecem estar 

satisfeitos em conhecer as regras do jogo e a usá-las ao seu favor na luta pela sobrevivência e 

para alcançar uma melhor posição social, ao invés de tentar mudar as regras para melhor. 

Conforme preconiza Crozier (1995), faz-se urgente a mudança nas formas de 

gestão e de governo. É absolutamente necessário criar mecanismos para “libertar as iniciativas 

e as capacidades de inovação em vez de travá-las” (1995, p. 28), ativando nossa capacidade 

social de cooperar e trabalhar em conjunto para superar o primado da hierarquia e da regra 

que paralisam tais iniciativas. 

Ao tocar a relevância do capital social enquanto fator crítico de implementação do 

novo paradigma, cuja existência amplia as perspectivas de um mundo melhor para todos, 

constatamos que estamos falando de um fator imaterial, difícil de contornar e de se 

reproduzir, por estarem vinculadas as questões culturais de maior profundidade. No entanto, o 

próprio esgotamento dos modelos tradicionais de gestão aponta para o surgimento de formas 

alternativas de ação coletiva. 

Em suma os tradicionais sistemas de governo do presente estão distantes dos 

requisitos teoricamente necessários para a implementação eficaz do paradigma emergente de 

desenvolvimento territorial. A principal fraqueza desses modelos tradicionais está na sua 

estrutura mental de solução dos problemas, ou como defende Crozier (1995, p. 39) resulta da 

“rigidez da forma de raciocínio”, um raciocínio fundado sobre a lógica dedutiva e afastado de 

fundamentos empíricos.   

O mundo complexo que nos apresenta, imprevisível e estruturado em redes 

interdependentes e não governado por uma racionalidade linear, não comporta mais os 

sistemas centralizadores, burocráticos, baseados na hierarquia e na setorialidade da ação. São 

necessárias reformas urgentes, sistemáticas e estruturais da inteligência, donde deverão surgir 
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novos modelos intelectuais que transformarão os sistemas de governo e as relações 

interpessoais, segundo os principais autores precursores dos novos paradigmas. Neste 

contexto, conforme previu Drucker (1987), a ciência da administração deverá sofrer grandes 

transformações e torna-se uma das principais tecnologias a serem cultivadas pelo homem em 

nome da sua própria sobrevivência.  

Portanto, a compreensão das relações entre os significados de desenvolvimento, 

sustentabilidade, território, governança, políticas públicas e outros correlatos, norteiam as 

atuais análises na identificação dos desafios práticos para a promoção de um desenvolvimento 

verdadeiramente sustentável no contexto da governança territorial. 

O conceito de desenvolvimento sustentável atual envolve princípios éticos e 

dinâmicas sociais, culturais, ambientais, político-institucionais e econômicas, revelando a 

ótica inter e transdisciplinar dos novos paradigmas, com desafios complexos a serem 

superados. 

Seu conceito transmite a ideia de qualidade de vida harmonizada em todo o 

planeta a partir da observação das dimensões citadas, beneficiando as gerações atuais e 

futuras e superando o modelo tradicional que preconiza o crescimento econômico acima de 

tudo. Essa perspectiva inovadora da sustentabilidade impulsiona os olhares críticos sobre a 

capacidade de liderança dos governos nos processos de desenvolvimento. 

Constadada as limitações do Estado e do mercado na condução do 

desenvolvimento equitativo, expostas nos efeitos devastadores dos modelos hegemônicos 

sobre o meio ambiente e a sociedade, novos atores sociais passam a reivindicar seu 

envolvimento nos processos decisórios da esfera pública, ampliando o significado da 

sustentabilidade para as questões da sociedade e do exercício político, e revelando emergentes 

práticas de governança no setor público. 

Por sua vez, ampliam-se as discussões sobre uma atualizada noção de território, 

com implicações decisivas para o êxito dos esforços coletivos. Representando o espaço 

apropriado, variável e dinâmico, definido e delimitado a partir das relações de poder nas suas 

múltiplas dimensões, o território vira o produto da intervenção coletiva e do trabalho dos 

atores, valorizando os meios de convivência e a noção de interdependência entre os elementos 

globais. Essa definição reforça a importância de envolver os atores sociais e sues fluxos na 

definição das políticas de desenvolvimento.  

Desse ponto de vista, observamos que as experiências de políticas regionais 

criadas para promover o desenvolvimento, são esforços do governo para atualizar suas 
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práticas e promover a participação integrada entre os atores, constituindo a principal fonte de 

estudos de caso à luz do referencial teórico destacado. No entanto, percebemos que tais 

iniciativas constituem na verdade tentativas de se efetivar a governança territorial que ainda 

não alcançaram um quadro ideal de resultados, conforme os pressupostos estudados, não 

podendo ser tratadas como governanças de fato.  

Por isto, mesmo reconhecendo um novo contexto de abertura da gestão pública à 

participação social, defendemos a contínua discussão de novos valores para servir de base às 

inovações das políticas públicas e ações governamentais que pretendam reverter à supremacia 

das categorias econômicas, mecanicistas e excludentes. Tais proposições, também sustentadas 

por Zaoual (2003, p. 22), enfatizam a potência dos contextos de atuação dos atores e o 

enraizamento da economia nas crenças e nas microssociedades locais e questionam qualquer 

projeção de progresso que não haja a implicação de “homens situados”
9
, pertencentes a cada 

meio. 

Concluimos que o quadro teorico atual projeta a governança como uma prática de 

gestão territorial adequada à promoção do desenvolvimento, segundo os princípios que 

sustentam o Estado Democrático de Direito, capaz de minimizar as desigualdades regionais. 

Tal afirmação é evidenciada no cenário de empoderamento de comunidades locais, que 

auferem bons resultados dialogando com o global e se integrando a um projeto nacional, a 

partir de um contexto apropariado de governança territorial. 

Porém, o momento atual das experiências de governança indica que permanecem 

sérios desafios a serem superados, na maioria dos casos. O ideal de um projeto integrado de 

desenvolvimento sustentável nos moldes dos novos paradgmas deve, portanto, fundamentar-

se nas premissas de fortalecimento dos territórios e na adoção de uma nova racionalidade de 

gestão pública de capacidade superior aos modelos atuais de governo, que consigam 

aproveitar a inteligência coletiva da sociedade na solução dos seus desafios. 

Portanto, o que podemos esperar de uma governança territorial? No mínimo a 

consolidação da participação integrada dos diversos atores que constituem a sociedade local 

na gestão das políticas públicas voltadas pra o desenvolvimento sustentável. Assim, a 

cidadania e a participação social tornam-se “partes integrantes daquilo que devemos 

preservar” (SEN, 2000, p. 72) e investir, pois esses elementos são capazes de combinar a 

                                                

9 Termo utilizado por Zaoual (2003) para designar sujeitos protagonistas, envolvidos na construção dos seus 

sítios de pertencimento. 



46 

 

noção básica de sustentabilidade com uma visão ampla dos seres humanos livres e 

conscientes. Uma aposta com grandes possibilidades de êxito.  

Na sequência discutimos o significado da governança territorial e suas dimensões, 

confirmando a sua posição de uma alternativa emergente para a adaptação dos sistemas de 

governo aos requisitos do desenvolvimento contemporâneo nos Estados Democráticos, diante 

da inadequação constatada dos modelos tradicionais da gestão pública, moldada para atender 

a democracia representativa de base oligopolista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 SIGNIFICADO DE GOVERNANÇA TERRITORIAL 

 

De uso relativamente recente no contexto da gestão pública o conceito de 

governança ganha notoriedade e se modifica na medida em que se multiplicam as 

experiências adotadas em cada território e se aprofundam os estudos sobre a sua importância e 

contribuição para o desenvolvimento regional sustentável. Nesse cenário de múltiplas 
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definições, faz-se necessária a identificação dos princípios, meios e fins, utilizados como 

referência em cada abordagem do termo.  

Com escopo cada vez mais abrangente e de dimensões diversificadas, o conceito 

de governança, tal qual o de desenvolvimento, muitas vezes depende de uma adjetivação para 

melhor definir o seu uso. Optamos por adotar o adjetivo territorial, para ressaltar a proposta de 

integração dos atores e esforços na gestão das políticas públicas voltadas para o 

desenvolvimento do território, como seu principal papel, apesar de identificar na literatura 

outras funções e dimensões importantes, porém de naturezas utilitárias e secundárias. 

Portanto, discutimos neste capítulo o significado de governança territorial que 

serviu de referência ao estudo, aproximando-a da proposta de gestão social, conceito 

consagrado na literatura nacional. Por outro lado trazemos a tona outras dimensões abordadas 

nas discussões internacionais que diferenciam do conceito adotado. Finalizamos o capítulo 

abordando as políticas de regionalização e o arcabouço jurídico brasileiro, para tratar das 

possíveis oportunidades e ameaças que envolvem a consolidação da governança, segundo o 

significado adotado como referencial. 

 

3.1 Governança territorial inspirada em princípios de gestão social 

 

As questões relacionadas ao fortalecimento da governança e regionalização das 

políticas públicas, tal qual o surgimento do marco teórico referencial da gestão social no 

Brasil, são consequências das tentativas de reformas do Estado, ocasionadas pela crise fiscal 

em meados da década de 1970, sobretudo a partir da crise do petróleo, em 1973, bem como do 

avanço das conquistas sociais ocorridas a partir dessa década. Nessa abordagem histórica 

identificamos relações entre a proposta de governança territorial e os princípios defendidos na 

gestão social, reforçando o modelo de governança tido como referência na condução dos 

nossos estudos. 

A escassez de recursos na economia mundial desse período afetou profundamente 

os sistemas de governo, que sobrecarregados de atividades e responsabilidades para com a 

sociedade, perderam eficiência e credibilidade, diminuindo consideravelmente a sua 
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capacidade de governabilidade
10

. Isso colocou em xeque o antigo modelo de intervenção 

estatal (BRESSER-PEREIRA e SPINK, 2003) e trouxe uma nuvem de pessimismo a cerca da 

coexistência entre democracia e desenvolvimento. 

Nesse cenário de governos empobrecidos a iniciativa privada ganha maior espaço 

político, crescendo as propostas de ajuste estrutural e gerencial do Estado, a partir de reformas 

orientadas para o mercado (BRESSER-PEREIRA e SPINK, 2003). Como efeitos se observam 

o fortalecimento da ideologia privatizante e o avanço da hibridização das gestões públicas, 

objetivando a instalação de um Estado mínimo e da utilização do modelo de gerencialismo 

puro (new public management) no aparelho burocrático.  

Modelo que se mostrou irrealista e insustentável, pois o esvaziamento da 

legitimidade política do Estado o torna refém dos mecanismos de mercado, ampliando as 

desigualdades sociais, e o gerencialismo puro, por sua vez, torna mais agudo o 

descompromisso da administração pública com a dimensão da cidadania (VALLE, 2011). A 

solução passa a apontar em direção à reconstrução e não mais ao definhamento do Estado 

(BRESSER-PEREIRA e SPINK, 2003), indicando que a retomada da sua eficácia depende da 

reinvenção dos governos com vistas ao equilíbrio entre efetividade, democracia e 

governabilidade. 

As críticas ao modelo gerencialista enfatizaram a demasiada atenção dada à 

estratégia da eficiência, em detrimento a outros valores democráticos como participação, 

equidade e justiça. A flexibilidade para decidir e inovar, ressalta Abrúcio (2003), também 

poderia ser tolhida, devido à rigidez dos critérios de medição da eficiência, tão duros quanto 

as regras e os procedimentos do modelo burocrático weberiano, o que afeta diretamente a 

eficácia e a capacidade adaptativa da administração. 

Em meio ao debate surgem alternativas para a substituição do modelo 

gerencialista adotado inicialmente pela Inglaterra e Estados Unidos. Nesse contexto fértil e 

complexo de demandas sociais crescentes, agrega-se a ideia de governança no campo da 

administração pública, adotada inicialmente na Europa e disseminada para o mundo por meio 

das agências de financiamento internacional. 

Projetada no seio da gestão organizacional como governança coorporativa, 

referido modelo de gestão foi desenvolvido para lidar com o chamado “conflito de agência”, 

                                                

10 Apesar do profundo dissenso que envolve o conceito de governabilidade na literatura, o utilizamos aqui como 

as “condições sistêmicas e institucionais sob as quais se dá a intermediação de interesses e o exercício do poder” 

(SANTOS, 1997, apud VALLE, 2011, p. 37). 



49 

 

existente entre o poder de propriedade dos acionistas e o poder de decisão dos gestores das 

empresas, principalmente nas grandes corporações. A intensificação de tal conflito que resulta 

em muitos casos na redução dos lucros das empresas, desperta a necessidade de inclusão de 

outras “partes interessadas”, “públicos estratégicos” ou “stakeholders” na constituição de uma 

gestão compartilhada ou conselho de gestão. No fundo referido modelo camufla a real 

intensão da proposta de governança coorporativa que é manter os lucros empresariais em 

constante ascensão. 

A partir da intensificação das crises mundiais do século XX e da constatação da 

incapacidade do Estado conduzir sozinho os processos de desenvolvimento ao mesmo tempo 

em que cresciam as demandas da sociedade, a expressão governança ou governance passa a 

ser utilizada também no setor público, absorvendo outras dimensões
11

 para superar as 

limitações do Estado autoridade.  Questões semelhantes às utilizadas na governança 

coorporativa, como perda de eficácia e governabilidade do poder central, inspiraram o uso do 

termo no campo da gestão da “coisa pública”.  

De fato, se considerarmos a ilusão da soberania popular, constituindo os cidadãos 

como, teoricamente, donos do poder e proprietários do bem público, podemos identificar 

também no campo da gestão pública um conflito semelhante ao citado no setor empresarial. 

Os mandatários de tal soberania utilizam o poder de decisão em favor próprio negligenciando 

em grande parte as necessidades da maioria. Sobre esse aspecto o significado original da 

governança é bem aplicado à gestão pública, mas o seu significado no campo público se 

tornou mais abrangente e complexo. 

No cenário internacional, crescem as expectativas sobre a constituição de uma 

governança global, alicerçada na efetivação da questão democrática das nações, entendida 

como uma condição importante para a obtenção de desenvolvimento econômico. Mais uma 

vez o argumento econômico predomina para justificar a defesa da estabilidade política, 

proporcionada principalmente pelos processes de democratização, como um instrumento 

estratégico para os negócios. 

Dado o crescimento da temática nas ciências políticas e sua ascendência definitiva 

no ambiente das relações internacionais no início da década de 1990, o Banco Mundial utiliza 

o conceito de governança num primeiro momento como uma forma de exercício do poder na 

                                                

11 Dimensões discutidas na seção 3.2 da presente dissertação. 
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gestão dos recursos sociais e econômicos de um país, com vistas no seu desenvolvimento 

(THE WORLD BANK, 1994, p. 14). 

Assim o Banco reconhece a relação entre governança e desenvolvimento, sobre 

uma ótica institucional ou “estruturante da arquitetura do poder” (VALLE, 2011, p. 42), 

agregando a este conceito, posteriormente, elementos novos como a legitimidade, combate a 

corrupção e a eficácia dos resultados. Seguindo tais premissas referida instituição financeira 

realiza estudos a partir de 2002, reforçando a influência da governança, segundo sua 

concepção, na obtenção e manutenção de investimentos externos, aspecto fundamental para a 

criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento. Essa foi a primeira relação que 

interessou ao Banco dentro do seu escopo de atuação.   

O estudo intitulado Worldwide Governance Indicators – WGI (KAUFMANN, 

KRAAY e MASTRUZZI, 2009), mesmo não sendo reconhecido pelo Banco Mundial como 

instrumento de avaliação na definição dos investimentos da instituição, estabeleceu os 

indicadores
12

 utilizados para comparar sistematicamente o desempenho dos modelos de 

governança em mais de duzentos países, como parâmetro para avaliar suas possibilidades de 

desenvolvimento, influenciando fortemente a utilização da governança nos países, segundo 

conclusões da pesquisa. 

Com o aumento da interdependência dos Estados Nação nos aspectos relacionados 

às questões ambientais, sociais e político-institucionais, a “agenda comum internacional 

extrapola em muito o cenário econômico” (VALLE, 2011, p. 31), passando a exigir formas 

mais ampliadas de colaboração e relações multilaterais que impulsionaram a reflexão de um 

conteúdo mais apropriado à governança. 

Os aspectos mais importantes do novo conteúdo, revisitado pelas instituições 

internacionais, como reforça Valle (2011), dizem respeito à origem da autoridade, que deve 

ser descentralizada e desconcentrada, e à adoção de processos tidos como participativos, 

orientados ao consenso, responsivos, transparentes, inclusivos, equitativos e imbuídos de 

legitimidade para a obtenção dos resultados, princípios muito próximos daqueles tratados no 

âmbito da gestão social.  

Essa nova abordagem emergente é responsável por evidenciar a dimensão viva, 

dinâmica da governança, mais condizente com a interação sócio-política cotidiana dos 

                                                

12 Os referidos indicadores serão abordados detalhadamente na seção 3.2 da presente dissertação. 
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diversos atores sociais e governamentais e o modus operandi das políticas públicas, desde a 

sua formulação até a sua avaliação final. 

Implicada no alargamento do referido conceito, surge a proposta de governança 

territorial, cuja temática está associada ao reconhecimento do desenvolvimento na perspectiva 

territorial (DALLABRIDA, 2006), abordado na seção 2.3 dessa dissertação. Nessa 

perspectiva a governança, além do dinamismo ressaltado, guarda implicações específicas a 

cada território no estabelecimento das relações entre o Estado e os atores sociais, respeitando 

a formação histórica e suas características culturais prevalecentes, podendo ser também 

designada como uma proposta de “boa governança”. 

No Brasil, a noção de governança começou a se desenhar no início da década de 

1990, a partir das mudanças estruturais investidas no setor público, inicialmente focadas nas 

duas principais instituições criadas para proteger o patrimônio público: a democracia e a 

administração pública (BRESSER-PEREIRA e SPINK, 2003). Nesse momento os 

argumentos transitavam em torno de uma democracia mais participativa e administração 

pública mais eficaz o que no longo prazo se revelaria conflitante na forma como foi 

conduzida.  

Os experimentos de reforma floresceram nesse ambiente, focando o resgate da 

credibilidade do Estado, com a redução de gastos e flexibilização da máquina pública, 

privilegiando a introdução de mecanismos gerenciais na administração pública, como uma das 

estratégias a serem exploradas (BRESSER-PEREIRA e SPINK, 2003), além da utilização dos 

aspectos relacionados ao aprimoramento democrático, implicitamente reconhecido no sistema 

constitucional brasileiro a partir de 1988.  

Nesse cenário começa a se delinear a crença de que o bem público não é uma 

responsabilidade exclusiva dos governos que passa a compartilhar atividades com a 

sociedade, ampliando a envergadura do terceiro setor brasileiro e fazendo germinar as 

primeiras sementes que definiram os princípios da gestão social
13

, vertente teórica em 

crescimento no cenário nacional, que busca firmar sua autonomia no campo das ciências 

políticas.  

Cresce o interesse pela construção do conceito de gestão pública de cunho social, 

sobre o qual ainda não se encontra consenso, com olhares destinados à melhoria das relações 

                                                

13 Princípios comuns nas ações de gestão social alinham-se à ética na conduta, valorização da transparência, 

democratização das decisões por meio da participação da sociedade e inversão de prioridades em relação à lógica 

de mercado (FRANÇA-FILHO, 2008). 
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sociais e ao resgate das práticas políticas democráticas, tendo em vista as suspeitas lançadas, a 

partir de meados da década de 1970, sobre as convicções clássicas que associam o jogo 

democrático à virtude e à defesa dos interesses públicos. 

Porém, destaca Valle (2011), sobre a influência do debate proposto por Habermas, 

as cogitações para o aprimoramento democrático no campo das políticas públicas entram em 

descompasso com a aplicação prática de tais princípios num modelo concreto de 

administração pública, que continua sendo mais atraído pela eficiência técnica do que pelo 

processo democrático, não incorporado pela alta burocracia.  

As disparidades teóricas nesse campo conceitual crescem com a diversificação de 

experiências pontuais de integração e o alargamento do significado da gestão social. Um 

ponto convergente com o conceito de governança territorial é o envolvimento de várias 

dimensões e setores da sociedade na tomada de decisão, extrapolando as questões puramente 

sociais salvaguardadas pelo poder público. Os esforços de constituição de tais conceitos 

também se alinham na pressão por uma nova lógica de gestão pública aberta ao 

aprimoramento democrático já absorvido no discurso da ação estatal. 

A finalidade central na definição de gestão social, na observação de França Filho 

(2008), é promover o bem-estar social, por meio de um processo de envolvimento das pessoas 

e o respeito às relações humanas na tomada de decisões, bem como da institucionalização de 

novos espaços de participação da sociedade. Sobre esse aspecto, percebemos o surgimento de 

uma categoria alternativa de gestão que engloba um conjunto de princípios capazes de 

promover equidade social. 

Reportando-nos às discussões anteriores sobre as mudanças necessárias aos 

sistemas de governo impostos pelos novos paradigmas de desenvolvimento, percebemos na 

proposta da gestão social um ganho de racionalidade fundamentado na ampliação da 

dimensão da esfera pública
14

, aproximação dos focos estratégicos da administração aos 

problemas reais, com maiores possibilidades de construção de uma visão de longo prazo 

mediada pela ética nas relações. 

Reforçando o referencial positivo de tal conceito para uma boa administração 

pública, Tenório (2008) o descreve como um “processo gerencial dialógico onde a autoridade 

decisória é compartilhada entre os participantes da ação”, constituindo o que chama de 

                                                

14 Esfera pública, segundo Avritzer (1999), remete a ideia de um espaço para a interação dos indivíduos face a 

face, distinto do Estado, onde se debatem as decisões políticas, o conteúdo moral das diferentes relações 

existentes no nível da sociedade e se apresentam demandas ao Estado. 
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“cidadania deliberativa”
15

. O citado autor defende uma nova lógica de gestão que pressupõe a 

solidariedade nos processos decisórios a serem marcados pelo diálogo e concordância 

racional, mesmo ciente das dificuldades de ordem prática na aplicação te tal lógica, visto que 

os diálogos nunca equalizam totalmente os conflitos, comuns nas sociedades pluralistas, bem 

como a solidariedade como um pressuposto recorrente, na realidade não passa de um produto 

eventual movido por interesses particulares. 

Procedendo a análise da literatura que trata das circunstâncias sobre a evolução 

dos modelos de gestão pública que procuram se adequar aos novos papéis do Estado, no 

contexto das concepções emergentes de desenvolvimento sustentável, nos pareceu apropriado 

referenciar a governança territorial, como alternativa para democratizar a atuação executiva 

dos governos a partir do território, associando-a aos princípios claramente defendidos na 

noção de gestão social, visto que a governança enquanto processo pode assumir conotações 

desfavoráveis às expectativas da sociedade. 

Considerando que tais processos de governança podem ser utilizados pelas forças 

dominantes para continuar exercendo o seu poder de comando, não modificando o quadro de 

dominação e desigualdade, achamos por bem caracterizar o modelo de governança territorial 

posto em análise no atual estudo, aproximando-o do conceito de gestão social, distinguindo-o 

assim de conotações pejorativas ou negativas do termo.  

Com esta preocupação, definimos um recorte teórico que considera os fins, meios 

e capacidades requeridas pelos novos paradigmas de desenvolvimento na definição da 

governança, uma opção que a dissocia da lógica organizacional preponderante no modelo 

gerencialista da gestão pública e do caráter puramente normativo do conceito de governança, 

onde as decisões pautam-se quase exclusivamente sobre a ótica dos fins econômicos, para 

analisar os desafios da sua incorporação às novas práticas de gestão pública. 

Como discutiremos adiante a governança apresenta outras dimensões que se 

complementam para motivar a mudança de postura dos governos, cuja finalidade última é 

atender adequadamente as demandas da sociedade. A participação popular como uma 

“condição sine qua non da ação apta à geração de resultados” (VALLE, 2011, p. 35) nesse 

modelo de gestão, é tida como atributo central sem o qual não se pode falar em governança.  

                                                

15
 Cidadania deliberativa significa, em linhas gerais, que a legitimidade das decisões deve ter origem em 

processos de discussão, orientados pelos princípios de inclusão, do pluralismo, da igualdade participativa, da 

autonomia e do bem comum (TENÓRIO, 2008, p. 41). 
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Os argumentos favoráveis aos processos de democratização da gestão pública 

estão relacionados principalmente ao aspecto da efetividade
16

 da tomada de decisão, podendo 

ser divididos em dois grupos, aqueles relacionados ao contexto, ou seja, com a ampliação das 

funções do Estado o governo necessita atuar num maior espaço de articulação com a 

sociedade, e aqueles relativos ao decisor, revelando a capacidade limitada dos tomadores de 

decisão diante de um cenário complexo que encontra no diálogo com os atores não estatais a 

possibilidade de melhoria da gestão.  

Portanto, o caráter experimental da governança em seu estágio atual, se reveste de 

flexibilidade e adaptabilidade dos processos de decisão aos novos contextos, tornando-se 

etapa fundamental para a mudança de mentalidade no cenário político, assim como ressalta 

Friedberg (1993) em sua reflexão sobre os processos de mudanças no contexto social: 

 

[...] A mensagem é clara: devemos ser sensíveis à dimensão da aprendizagem que as 

escolhas induzem, o que é uma outra maneira de dizer que toda a decisão é também 

sempre e inevitavelmente uma aposta num futuro incerto. E não é nem possível nem 

desejável eliminar esta atitude, pois que é ela que permite a emergência do novo, é 

ela que permite a mudança (FRIEDBERG, 1993, p. 51-52). 

 

Sobre os imperativos apontados na ampliação do papel do Estado, observa-se que 

o mesmo assume a função de principal coordenador dos processos de desenvolvimento, tendo 

que conciliar a tarefa de promover serviços essenciais à sociedade, bem como organizar 

outros recursos, pertencentes a diversos atores, implicando na necessidade de gestão 

compartilhada.  

Relativo à capacidade dos tomadores de decisão, normalmente imbuídos de 

autoridade estatal, cabe considerar os axiomas da teoria da racionalidade limitada, onde a 

informação de um decisor é sempre incompleta e sua capacidade de otimização de soluções 

em situações complexas é limitada (SIMON, 1955, 1956; MARCH e SIMON, 1958, apud 

FRIEDBERG, 1993), revelando, de acordo com Valle (2011), que a efetividade das escolhas 

de uma sociedade multifacetada dificilmente repousam somente na pessoa do gestor ou na 

autoridade do agente público (ainda que democraticamente eleito). 

Mesmo admitindo os avanços obtidos no campo da governança territorial 

inspirada em princípios da gestão social, argumentos resistentes à ideia da participação da 

sociedade e ampliação das liberdades políticas tentam manter os status quo conquistado pelas 

                                                

16 A efetividade é tida aqui como um indicador de resultado que expressa a satisfação das necessidades do 

público-alvo das ações dos governos, ou seja, a sociedade. 
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classes dominantes, amparando a resistência da maioria dos governos em compartilhar seu 

poder de decisão.  

Dentre estes argumentos contrários, destaca-se a preponderância e urgência das 

necessidades econômicas das populações sobre sua autonomia, sugerindo que os governos 

rígidos e centralizadores são mais eficazes na geração e distribuição de renda, contrapondo-se 

a constatação de Sen (2000) sobre a existência de amplas inter-relações entre necessidades 

econômicas e liberdades políticas, tanto instrumentais como construtivas, normalmente não 

consideradas nas análises econômicas.  

Segundo estudos sobre o tema, o exercício dos direitos civis e políticos, não só 

torna mais possíveis respostas condizentes às necessidades econômicas, como também 

promove a compreensão e conceituação de tais necessidades, ampliando a importância dos 

fundamentos da gestão social. 

Um outro grupo de argumentos contrários a abertura democrática proposta pelos 

modelos de governança estão relacionados aos riscos de esvaziamento das funções do Estado, 

redução do papel das autoridades, desinteresse e incapacidade da população no exercício da 

cidadania deliberativa, alto custo na criação de mecanismos de participação popular e o risco 

de manipulação política sempre presente nas instâncias de discussão.   

 Assim, o empoderamento dos atores locais nos processos decisórios e para 

coprodução do bem público (SALM, RIBEIRO e MENEGASSO, 2007), apesar de constituir 

um dispositivo fundamental para o fortalecimento do território como unidade básica de 

planejamento e atuação das políticas promotoras de desenvolvimento, encontra importantes 

desafios a serem superados. 

Duas questões são recorrentes: Como superar a inércia dos poderes constituídos? 

Quais os modelos apropriados ao enfrentamento dos desafios contemporâneos para a 

promoção do desenvolvimento? Dúvidas que permeiam as discussões, em meio à resistência 

dos sistemas dominantes. A democracia representativa, defendida pela maioria dos governos 

como a solução mais viável, tem dado sinais de insuficiência na resolução desses impasses e, 

na maioria dos casos, contribuído para a ampliação das diferenças sociais, já que não 

consegue preservar os direitos de todos os cidadãos.  

O consenso no debate gira em torno da essencialidade dos sistemas políticos com 

características democráticas para o processo de desenvolvimento, e de ter havido avanços 

constitucionais nesse sentido, porém, não podemos enxergar a democracia, sem maiores 

atributos, como um remédio automático. Suas realizações e efeitos dependem da sociedade e 
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dos governos, a primeira sabendo aproveitar as oportunidades, por meio do vigor político 

multipartidário e da formação de valores morais (SEN, 2000), e o segundo criando 

mecanismos para o estímulo e fortalecimento das novas instâncias de debates e decisões.  

Assim, o exercício da cidadania participativa e a indução de políticas públicas 

descentralizadoras, dependem de iniciativas audaciosas em torno de uma proposta de “boa 

governança”, devendo ser oriundas tanto do governo como da sociedade organizada. A 

ampliação dos direitos políticos e da participação social na formulação, planejamento e gestão 

das propostas para o desenvolvimento local, funcionam como catalisadores da democracia 

participativa e provocadores de um aparato legal que a consubstancia.  

Todavia, ressaltamos que apesar da lógica gerencial não ser responsável por salvar 

o Estado, há de se reconhecer que os processos de descentralização do governo e 

desconcentração do poder público, foram impulsionados exatamente pela busca de maior 

eficiência, isto é, pela afirmação de um clássico critério gerencialista, reforçando a 

importância da sua influência na construção de um novo cenário para a gestão pública.  

No entanto, caracterizando a governança territorial como a forma participativa 

pela qual se deseja obter os efeitos positivos de governo para toda a sociedade, com 

aproveitamento das vocações territoriais, percebemos o quanto as experiências em curso, fruto 

da interação entre pressões populares por melhorias no sistema político e iniciativas 

governamentais inovadoras, precisam ser continuamente aprimoradas, para se aproximar de 

uma visão específica de governança inspirada em princípios da gestão social.   

A noção de governança, num sentido restrito, por estar mais conexa a estrutura do 

poder vigente, não necessariamente poderá representar um quadro de mudanças significativas 

nos resultados da gestão pública. Portanto, uma experiência observada sobre a ótica da 

governança territorial deve considerar os meios, fins e capacidades envolvidas, cuja coerência 

concreta da ação e implícita dos propósitos, serve de referência para a constatação da 

existência de uma instância que antecipa e ultrapassa o governo na promoção das aspirações 

públicas. Noutras palavras, não se tem governança territorial sem participação integrada dos 

atores como meio, promoção do desenvolvimento sustentável como fim e capital social como 

principal capacidade envolvida no processo de decisório, como discutiremos a seguir. 

3.2 Dimensões implícitas à ideia de governança 

 

Dado que os modelos hegemônicos não respondem as necessidades crescentes de 

uma proposta de desenvolvimento multidimensional, os sistemas de governo buscam a 
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efetividade em meio às mudanças emergentes, procurando marcar posição na promoção da 

sustentabilidade e na articulação dos esforços coletivos. Nesse ínterim as propostas de 

governança ganham corpo e se diversificam, podendo assumir um variado número de 

dimensões que predominam num dado momento histórico e espacial, influenciadas pelo 

resultado de forças e coligações dominantes envolvidas. 

Os diversos conceitos de governança identificados no referencial teórico são 

tipificados nesse estudo de acordo com a finalidade maior que lhe atribuem, destacadas em 

quatro dimensões: administrativa; econômica; institucional; e, sócio-política. O principal 

elemento comum encontrado nas proposições teóricas, hora dispostas de forma complementar 

hora de forma autônoma, é o discurso a favor da participação de atores não estatais no 

direcionamento das políticas públicas. Mesmo pressupondo a existência de riscos, obstáculos 

e desafios a serem superados, tais argumentos ressaltam de uma forma ou de outra, uma visão 

otimista sobre os impactos da gestão compartilhada na promoção do desenvolvimento das 

sociedades. 

 

3.2.1 Dimensão administrativa 

   

A dimensão administrativa da governança está relacionada à visão original do 

conceito, nascido no campo da gestão de empresas como governança coorporativa, destinada 

a resolver o conflito de agência entre o(s) proprietário(s) e o(s) gestore(s) por um lado e por 

outro na necessidade de revisão dos papéis e efetividade das ações do Estado, ou seja, os 

conceitos de governança que ressaltam a dimensão administrativa estão interessados em 

promovê-la como um modelo de gestão participativa que resulte em maior eficácia.  

A vertente empresarial de governança nasce com o estigma de inspirar a gestão 

transparente que imprima novas práticas de prestação de contas, equidade e responsabilidade 

coorporativa, criação de mecanismos de incentivos à gestão de resultados e monitoramento 

sistemático das ações gerenciais, com o fortalecimento dos conselhos de administração 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA COORPORATIVA - IBCG, 2008). 

Sobre a ótica do setor público, tal dimensão absorve a maioria das características 

citadas acima estabelecendo ou reforçando os princípios administrativos da gestão pública e 

abrindo espaço para a sociedade organizada exercer o seu papel cidadão de fiscalizar e propor 

ações ao poder público, implicando diretamente na reflexão sobre o problema da 
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burocratização da máquina estatal e do poder desproporcional dos burocratas numa sociedade 

multifacetada. 

Segundo Nogueira (2011) o avanço da sociedade sobre as ações do Estado marca 

a participação dos atores não estatais na gestão pública, como uma forma de “interferir, 

colaborar, administrar”  (2011, p. 144), tendendo a se converter num recurso gerencial 

utilizado para reduzir atritos entre o público e o privado e encontrar soluções mais apropriadas 

para os problemas públicos.    

Para entender melhor os argumentos que ressaltam a dimensão administrativa 

num modelo de governança analisamos como se dá a definição das diretrizes prescrevidas 

para a sociedade de um dado território e como o aparelho burocrático do Estado se movimenta 

para atendê-los.  

Em primeiro lugar a sociedade herda seus objetivos a partir de uma perspectiva 

temporal e moral circunscrita no campo da política coorporativa, ou seja, seguindo a lógica da 

“coligação dominante” incrustada na estrutura de poder (FRIEDBERG, 1993, p. 67), 

semelhante à constituição dos fins organizacionais numa empresa, onde as decisões são 

tomadas principalmente a partir dos processos de negociação fortemente influenciados pelos 

interesses do grupo dominante. 

Desse insight percebemos que numa relação de poder inserida no contexto das 

ações coletivas o comportamento dos atores ultrapassa a “racionalidade instrumental”, 

adquirindo na “racionalidade política” a sua maior expressão, ou seja, muito além do interesse 

em alcançar objetivos comuns negociados, cada parte envolvida tenta restringir a margem de 

manobra do outro, seja adversário ou parceiro, para auferir maior poder, fazendo surgir uma 

lógica sistemática que define as posturas e interações de trocas dos atores (FRIEDBERG, 

1993).  

Essa lógica, conforme pensamento de Friedberg (1993), destaca duas 

características marcantes, a primeira relacionada à tendência de se perpetuar um campo de 

ação com relações de troca desequilibradas com alguns atores mais poderosos que outros, e a 

segunda constituindo a tendência de se restringir as coligações dominantes por meio da 

formação de monopólios ou oligopólios, um traço marcante dos regimes democráticos 

tradicionais. 

Observando a gênese do regime democrático representativo com decisões tomadas 

pelos representantes eleitos em sufrágio universal, Hermet (1997) analisa os diversos estágios 

da democracia culminando no foco social estabelecido pela invenção do Estado providência, 
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como uma dissimulação do liberalismo em torno do ideal do igualitarismo que alimenta as 

expectativas das massas populares, alienadas pela condição de um dia possuir a liberdade e a 

dignidade plena, enquanto a lógica do sistema político de representação trabalha para a 

manutenção dos oligopólios.   

Dominada pelo ideal de dinamismo econômico, concentrador por natureza, a 

democracia representativa é tida pelo referido autor como “um dispositivo estritamente 

político-institucional e jurídico de garantia da liberdade de empreender e de enriquecer sem 

intervenção do Estado” (HERMET, 1997, p. 48), justificando o aprofundamento das 

desigualdades concretas, caucionadas pela igualdade abstrata do sufrágio universal. 

Por isso a missão de compensar o impacto desigual da democracia liberal com 

“medidas de proteção dos mais desfavorecidos e de redistribuição acessória da riqueza” 

(HERMET, 1997, p. 49), é reservada ao Estado. Porém, fortemente influenciado pela escassez 

de recursos e impactos dos mecanismos de mercado, o mesmo depara-se com o futuro incerto 

do providencialismo, tendo que enfrentar o desafio de exercer o papel de conciliador das 

forças constituintes da sociedade. 

Baseadas em relações desiguais e oligopolistas de poder, grupos restritos mantem 

influência no governo, por força de lobby, desvirtuando a soberania popular dos regimes 

democráticos. As democracias representativas atuais se deparam com o desafio de atender a 

pressão das massas desfavorecidas cada vez mais numerosas, informadas e atentas, na 

reivindicação de novos espaços políticos e de participação popular.  

Diante desse quadro e com o enfraquecimento da função redistributiva do Estado, 

abalada pelas sucessivas crises financeiras de escala global, os governos provocam a abertura 

da função administrativa do Estado, multiplicando as experiências de governança, de início 

com intuito de arrefecer os ânimos das massas insatisfeitas e de forma acessória para 

compensar algumas deficiências da gestão pública no atendimento aos cidadãos, capitalizando 

tais experiências nos discursos político eleitoreiros, porém mantendo velhas práticas na gestão 

das políticas públicas. Uma situação que caracteriza a visão da governança numa dimensão 

administrativa. 

Desta forma, a dimensão administrativa da governança representada 

essencialmente pela abertura da gestão pública à participação de outros atores, não está imune 

às tentativas de manipulação das ditas coligações dominantes. Segundo Friedberg (1993), não 

há ação de cunho social e coletiva sem existir relação de poder, enquanto troca negociada de 

comportamentos, por isso, o campo concreto de atuação da governança está impregnado de 
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interações hegemônicas que alimentam certa “inércia estrutural”, ou seja, sempre haverá a 

possibilidade das forças resistentes à ideia de empoderamento da sociedade se revelar. 

Parte dessas forças é representada pelo tradicionalismo da estrutura burocrática do 

Estado. Por se achar onipresente e imbuída de conhecimento superior capaz de definir o 

caminho mais conveniente aos cidadãos, a burocracia nos moldes weberianos representa 

conforme Crozier (1995, p. 89), uma forma de gestão limitada que sufoca iniciativas 

inovadoras, diminui o interesse das pessoas pelo bem público e desperdiça recursos humanos 

importantes, tornando-se cada vez menos adaptada à realidade do nosso mundo.  

A burocracia e seus operadores, ressalta o referido autor, possuem uma posição 

privilegiada nos regimes representativos, pois esses detêm o monopólio da preparação das 

decisões e orientam a decisão final dos políticos, tendendo a impor a sua concepção do 

interesse geral. Esse dilema sistêmico paralisa as inovações necessárias ao processo de 

tomada de decisões no âmbito público devido à resistência desses operadores em abrir mão do 

status quo conquistado. 

Tal acepção dos fatos nos faz concluir que o problema está no sistema e não nos 

atores, não bastando renová-los sem mudar os mecanismos de funcionamento do sistema 

político. No entanto, para a efetivação da dimensão administrativa da governança de forma 

positiva, necessário se faz a superação dos modelos de racionalidade predominantes e o 

surgimento de lideranças democráticas capazes de mobilizar forças de coalizão ética em torno 

da participação. Um grande desafio, pois segundo o referido autor: 

 

Os líderes do sistema político-administrativo, mesmo os mais responsáveis, 

revelam-se incapazes de raciocinar e de conceitualizar os problemas „sistêmicos‟ 
que comandam o funcionamento das organizações e o seu futuro. [...] Os líderes 

políticos, infelizmente, não têm consciência da importância desse atraso: continuam, 

com uma boa vontade tocante, a acreditar que a solução se encontra na renovação 

política (CROZIER, 1995, p. 92). 

 

Portanto, concordamos com a visão de Nogueira (2011, p. 148/149), sobre a 

importância da formação e atuação dos gestores “revolucionários”, capazes de vivenciar a 

participação da sociedade na gestão pública, e promover a emancipação das massas. Tal 

atuação certamente resultará na reforma política necessária, inovação dos processos de 

tomada de decisão e ampliação da efetividade das ações governamentais, otimizando a 

atuação da dimensão administrativa da governança.   

 

3.2.2 Dimensão econômica 
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Outra dimensão importante está relacionada à teoria dos custos de transação de 

Williamson (PERES, 2007), que traduz uma visão econômica da governança. Também 

nascida no âmbito empresarial a teoria das estruturas de governança foi desenvolvida para 

explicar a tendência das empresas criarem formas de coordenação do mercado com a 

finalidade de reduzir e/ou estabilizar custos de transação devido aos elementos incontroláveis 

do ambiente de negócios e os desvios de gestão. Para ele, o objetivo principal de tais 

“estruturas de governança” é minimizar os custos de transação, estabilizando as regras do 

jogo e reduzindo o campo das incertezas. 

Traduzido para a realidade do setor público, a teoria dos custos de transação e 

governança atuam diretamente no problema da supervisão, crucial na busca de eficiência e 

eficácia do gerenciamento público (SILVA, 2004 apud PERES, 1997). Isso quer dizer que a 

supervisão deve ser administrada dentro de uma estrutura de governança, composta por atores 

envolvidos na política em questão, constituindo um sistema de incentivos que buscam 

redimensionar o comportamento dos agentes públicos, visando alcançar resultados mais 

próximos do ideal, do ponto de vista da sociedade e não do mercado. Com isto espera-se a 

redução dos custos de transação a favor da sociedade, visto que a administração pública 

ampliaria sua eficiência, reduzindo perdas e desvios de finalidade dos recursos públicos.  

A dimensão econômica da governança pressupõe o controle externo da atuação 

burocrática e política dos governos por meio de estruturas de participação apropriadas. 

Baseada na teoria de Williamson, a pesquisadora Peres (2007) admite não existir um arranjo 

institucional que elimine os dilemas sociais, mas reconhece na governança um esforço dos 

indivíduos para achar o melhor arranjo na minimização de perdas e alcance da maior 

eficiência possível. 

Segundo referida autora, a simples existência do Estado fiscal cria a possibilidade 

de alocação política de recursos escassos, por meio de critérios diversos. Nesse cenário de 

escassez os segmentos organizados da sociedade formam grupos de pressão na tentativa de 

maximizar a transferência de recursos a seu favor, tornando a ação governamental menos 

eficiente e eficaz e mais afastada das reais necessidades da sociedade. A dimensão econômica 

da governança pode contribuir para inverter as prioridades governamentais e compartilhar 

custos gerenciais por meio da interação dos atores envolvidos, conforme as novas 

objetivações da democracia participativa analisada por Nogueira (2011). 
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Porém, não sendo possível imaginarmos um Estado gerencial puro no ambiente 

oportunista que o envolve, muito menos esperar da interferência exclusivamente política a 

eficiência demandada ao governo, uma solução debatida por Frant (1996) apud Peres (2007) é 

a legitimação de estruturas de governança protegidas da política, ou despolitizadas, numa 

lógica voltada para reduzir custos de transação e garantir ações mais efetivas a partir da 

desvinculação de parte do processo de decisão do meio político. Situação possível mediante a 

viabilização de dois movimentos, segundo o referido autor: 

a) Criação de autoridades públicas mistas. Para ele, a autoridade pública seria 

um fundo com receita específica administrado por uma estrutura de 

governança independente e com funções definidas;  

b) Vinculação de receitas orçamentárias. A vinculação de receita é a reserva de 

certos itens de arrecadação para alocação em despesas específicas que passam 

a ficar de fora do processo normal de discussão política do orçamento. 

Mesmo não sendo possível vislumbrar um avanço ético e político com a prática da 

participação, destaca Nogueira (2011), é possível vislumbrar na dimensão econômica e 

administrativa da governança alguns avanços como o fortalecimento do controle externo da 

gestão pública, a cooperação social para o provimento dos serviços públicos, o fortalecimento  

do arranjo institucional, a redução dos custos na provisão desses serviços e controle das 

perdas por desvio de finalidade. 

 

3.2.3 Dimensão institucional 

 

A dimensão institucional da governança surge de forma ampla com o dilema da 

soberania nacional, modificada pela criação de estruturas supranacionais e os processos de 

globalização, além dos efeitos das crises do Estado sobre sua eficácia e governabilidade. 

Citada dimensão representa a iniciativa dos governos em induzir modelos institucionalizados 

de governança, normalmente impulsionados por algum tipo de exigência imposta ou como 

resposta governamental às demandas da sociedade, um modelo usualmente utilizado no 

contexto brasileiro.  

No plano internacional identificamos a tentativa de se pensar governança de forma 

institucionalizada a partir do Consenso de Washington, ocorrido em 1989, com o 

estabelecimento de um receituário universal de ajuste macroeconômico a ser seguido pelos 
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países em desenvolvimento, representando a redução das atividades do Estado e a ampliação 

da interferência do mercado no rumo das políticas públicas.  

Na mesma lógica neoliberal, para atender satisfatoriamente à “política das forças 

da sentença financeira” (BONAVIDES, 2008, p. 16), manutenção de um ambiente favorável 

ao desenvolvimento econômico dos países e manutenção dos fluxos financeiros 

internacionais, o Banco Mundial, reforça Valle (VALLE, 2011, p. 39), paradoxalmente 

empenha-se em padronizar um modelo de governança, com visão estatocêntrica, ou seja, a 

governança a partir da articulação do Estado, desde que este possa garantir o crescimento do 

poder econômico da iniciativa privada. 

Os indicadores apontados nos estudos patrocinados pelo Banco, que representam 

uma visão de governança capaz de garantir um ambiente favorável ao crescimento são: a voz 

e responsabilidade dos cidadãos; estabilidade política e ausência de violência/terrorismo; 

eficácia do governo na prestação dos serviços públicos; qualidade normativa na promoção do 

desenvolvimento; regime de direito que confirma o cumprimento das regras de sociedade; e, o 

controle da corrupção. Esta metodologia de avaliação segue influenciando os formuladores de 

políticas, grupos da sociedade civil e doadores de ajuda aos países, criando uma espécie de 

modelo ideal de governança exigida para a manutenção dos empréstimos. 

A defesa de uma governança institucional com regras definidas traz na visão das 

instituições supranacionais um equilíbrio aceitável. Tais regras servem mais para estabelecer 

o jogo das relações sociais a favor dos poderosos, do que propriamente equilibrar o jogo. Uma 

situação descrita no pensamento de Friedberg (1993, p. 133), quando ressalta que a 

estabilidade das regras do jogo como elas se apresentam, sem uma discussão mais ampliada, 

definem as “diferentes estratégias ganhadoras entre as quais os participantes podem e devem 

escolher se querem aproveitar-se da sua participação no jogo”.  

Nesta ótica, pensar a governança do ponto de vista institucional e seguindo os 

moldes internacionalmente defendidos, tende a favorecer a manutenção de um estado de 

dependência dos países pobres obrigados a seguir os padrões impostos pelos países 

desenvolvidos. Essa reflexão demonstra que os governos atuam sobre “influências 

territorialmente diferenciadas” (NOGUEIRA, 2011, p. 131) de pressões internas e externas 

que levam a adoção de modelos padronizados, muitas vezes com o objetivo de manter a 

estrutura de poder existente, uma proposta distinta da dimensão sócio-política que caracteriza 

a governança territorial. 
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3.2.4 Dimensão sócio-política 

 

Na dimensão sócio-política da governança enxergamos a possibilidade de 

cumprimento de pelo menos dois papéis importantes das experiências de governança postas 

em vigor: 

a) O papel instrumental, que busca, de maneira não uniforme, cumprir as tarefas 

propostas, tanto nas dimensões administrativas e econômicas já vistas, como 

nos aspectos relacionados à promoção da sustentabilidade como um todo; 

b) O papel construtivo, no sentido de gerar um aprendizado para os atores 

sociais na construção de uma nova realidade democrática, independente dos 

resultados dos esforços. 

 

 A perspectiva construtiva das experiências de governança se inscreve na 

superação do mito da incapacidade ou insensatez do povo para a construção de uma 

democracia mais direta, representando a “mais decisiva das reformas democráticas” 

(HERMET, 1997, p. 105). Na mesma linha, defende Friedberg (1993): 

 

[...] a ação de mudança não pode conceber-se fora dos próprios interessados. [...] 

exige o recurso à participação dos interessados tanto na elaboração como na 

aplicação de um projeto de mudança. Mas este projeto e esta participação não se 

ordenam, e também não surgem espontaneamente e automaticamente. Têm de ser 

construídos e organizados, são o produto de um processo de mobilização do sistema 

de atores [...] (FRIEDBERG, 1993, p. 341-342). 

 

Como produto de mobilização do sistema de atores a participação requer dois 

movimentos essenciais, a atuação de lideranças na abertura democrática dos sistemas de 

governo criando mecanismos que ampliem a margem de manobra dos envolvidos, tendo em 

vista o caráter não natural das mudanças, e o compromisso de atores sociais cientes dos riscos 

inerentes à participação, “na qual cada um tem de desvendar o seu ofício, as suas habilidades, 

os seus arranjos, os seus segredos” (FRIEDBERG, 1993, p. 349), ficando dispostos também a 

enfrentar perdas para construir um projeto coletivo. 

Para Crozier (1995), mesmo não produzindo resultados concretos e eficazes, a 

escuta ativa dos envolvidos com o problema de qualquer natureza, contribuirá para mudar um 

pouco os costumes e, com isso, diminuir o peso da burocracia. Ele destaca que o 

fortalecimento e compartilhamento do conhecimento público abrem possibilidades inéditas de 

debates e mudanças.  
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A intensificação das interações geram, portanto, o embrião da negociação e da 

organização, no sentido da estruturação política do campo que atue nas principais 

características dos contextos de ação coletiva: racionalidade limitada dos atores; 

comportamento oportunista; relações desequilibradas de poder; tendência a monopolização; 

tendência a autonomização ou inércia estrutural (FRIEDBERG, 1993). 

Circunscrito nas dimensões citadas o conceito de governança toma várias formas, 

podendo ser manipulado pelas forças que compõem a estrutura de poder posta, ao seu favor. 

No entanto, o esclarecimento sobre o seu conteúdo se faz urgente para que ele seja utilizado 

na geração de transformações positivas à sociedade. De toda sorte, as expectativas sobre as 

experiências de governança em curso são otimistas, no entanto, num contexto mais 

abrangente, mesmo contando com embasamento epistemológico avançado, essas ainda se 

encontram na condição de visões de futuro. 

Como todo conceito complexo, este também continua sem uma aplicação 

homogênea e gerando muitos debates em torno do seu real significado. Sem pretender esgotar 

a questão, destacaremos três visões diferenciadas, mas complementares que a partir de 

enfoques já citados ajudam a justificar nossa opção por uma visão de governança que se 

aproxima da gestão social.  

Em primeiro lugar destacamos a visão de Gonçalves (2006) que tem a governança 

como uma instância maior que o governo e fixa sua definição como meio ou processo capaz 

de produzir resultados eficazes, a partir da cooperação entre os atores sociais, políticos e 

econômicos, incluindo os mecanismos formais e redes sociais informais na articulação dos 

interesses. Esse conceito privilegia a forma ou modus operandi da tomada de decisão, ou seja, 

tem a governança enquanto processo.  

Na abordagem de Dutra (2007) a governança é vista como a eficiência da gestão 

executiva, incluindo a arquitetura política estabelecida pelos poderes hegemônicos 

constituídos, que resulta em capacidade de governar com aceitabilidade e alcançar a satisfação 

da sociedade. Na visão do referido autor o que importa para a governança é o resultado 

concreto para a sociedade, porém, tal definição prescreve o exercício da governança por meio 

da estrutura de poder existente.  

Em Dallabrida (2006, p. 3) encontramos o conceito de governança territorial 

como expressão “da capacidade de uma sociedade organizada territorialmente, para gerir os 

assuntos públicos a partir do envolvimento conjunto e cooperativo dos atores sociais, 

econômicos e institucionais”, ressaltando a capacidade de organização da sociedade como 
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característica fundamental para a existência da governança. Com esse foco o autor ressalta o 

processo participativo e pressupõe uma condição sem a qual não se estabelece a governança, 

uma condição diretamente relacionada ao capital social de um território.  

Destacamos a definição desses autores por ilustrar três aspectos que refutamos 

como importantes na definição da verdadeira governança territorial. Entendemos que é 

necessário a definição dos meios ou forma, fins e capacidades inerentes a governança para 

compreender o seu real conteúdo e propósito. Só assim, podemos distinguir a “boa 

governança” da “má governança”, a governança a serviço das elites ou somente do governo e 

a governança a serviço do desenvolvimento sustentável das sociedades.   

Nesta concepção, uma visão apropriada de “boa governança” está relacionada ao 

envolvimento dos diversos atores locais no processo decisório, com a finalidade de 

estabelecer os rumos para o desenvolvimento sustentável de um dado território, alcançado por 

meio da capacidade do conjunto da sociedade encontrar soluções adequadas aos seus 

problemas. Como podemos perceber, é preciso haver uma correta conjugação entre meios, 

fins e capacidades para se obter uma governança territorial ou “boa governança” de fato. 

Assim, não basta criar os meios para a participação da sociedade no debate 

político, caso não se estabeleçam condições apropriadas para promover a cidadania 

participativa. Também não se consegue vislumbrar efeitos positivos de longo prazo, mesmo 

com eficiência administrativa, nas gestões centralizadas ou que tolhem a liberdade dos 

indivíduos, tão pouco adianta estabelecer um processo de governança participativa para 

atender somente as demandas dos poderes hegemônicos, deixando de lado parte da sociedade. 

Portanto, faz-se necessário debater o modelo de governança que se deseja antes de envidar 

esforços governamentais e sociais para alcançá-lo. 

Esse cenário revela a necessidade de políticas públicas cada vez mais 

participativas e democráticas, que apoiam a ideia de desconcentração e descentralização 

(DELGADO, BONNAL e LEITE, 2007), a criação de um ambiente favorável ao 

fortalecimento da cultura de cooperação, da cidadania participativa e consequentemente a 

instalação da governança territorial que consiga realizar profundas mudanças na 

administração pública e promover a interação entre diversos atores na escala local e 

supralocal. 

 

3.3 Políticas de regionalização indutoras de governança 
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Relacionadas ao escopo dos fatores analisados, destacamos a seguir a importância 

das políticas públicas promotoras de desenvolvimento regional sustentável, enquanto 

indutoras de governança por meio de diretrizes elaboradas para enfrentar o problema público 

cada vez mais emergente da desigualdade social e regional, sendo esse, um necessário campo 

de observação.  

Iniciamos tentando compreender o significado de política pública numa 

proposição mais ampla. Na perspectiva da abordagem conceitual multicêntrica, os atores não 

estatais também atuam na promoção do bem-estar social, na medida em que servem a uma 

comunidade política numa causa considerada pública (HEIDEMANN, 2009 apud SECCHI, 

2010, p. 31), desmistificando o monopólio da ação pública pelo Estado. 

Assim, entendemos política pública como uma diretriz elaborada para enfrentar 

um problema público, possuindo dois elementos fundamentais, a intencionalidade pública e a 

resposta a um dado problema (SECCHI, 2010). Para entender melhor esse conceito e o papel 

das políticas públicas na promoção do desenvolvimento, nos apoiaremos em três questões 

básicas sugeridas em Secchi (2010): o protagonismo na elaboração das políticas públicas; a 

ação como caracterizadora da existência da política pública; e, as dimensões das ações 

consideradas como políticas públicas.  

Como vimos, a abordagem multicêntrica do conceito acolhe a possibilidade de 

atores não estatais também serem promotores de políticas públicas. As políticas 

governamentais na verdade são aquelas elaboradas e estabelecidas por atores governamentais 

(legislativo, executivo ou judiciário). Nessa abordagem, a perspectiva das políticas públicas 

vai além da perspectiva das políticas governamentais, na medida em que o governo, com sua 

estrutura administrativa, não é a única instituição a servir à comunidade política e aos 

interesses públicos.  

Implicando na necessidade de um envolvimento maior dos atores não estatais nas 

questões públicas, encontra-se o primeiro desafio: superar a resistência natural dos poderes 

constituídos ao avanço da democratização na definição da agenda política. Constatado sobre 

diversos ângulos que a política está diretamente relacionada ao exercício do poder e tal poder 

político tende a reproduzir o desequilíbrio de forças existentes na sociedade, percebe-se a 

manifestação de uma espécie de guerra silenciosa, onde as decisões finais são nada mais nada 

menos, do que uma prova de força que tenta eliminar seu oponente (FOUCAULT, 2010), 

exaltando a necessidade de um protagonismo social crescente no campo político.  
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A segunda questão diz respeito à caracterização da política pública enquanto 

intenção e ação. Apesar das várias correntes teóricas das ciências políticas assumirem 

posições diversas sobre o conceito, para o autor, não há política pública na omissão ou 

negligência dos atores diante de um problema público identificado, o que faz sentido, pois 

sendo a busca de soluções o objetivo das políticas públicas, a escolha de não agir do governo, 

mesmo tendo consequências para a sociedade, não configura o ato gerador de uma política 

pública.  

Sobre esse aspecto, a história da formação política do Brasil está repleta de casos 

emblemáticos, onde as intensões dissociadas das ações dos atores políticos resultaram em 

rupturas a ordem institucional, constituindo uma prática comum em diversas instâncias do 

governo. Como produto dessa postura temos as políticas clientelistas e patrimonialistas, 

arraigadas à cultura nacional, constituindo um dos principais desafios a ser superado na defesa 

dos direitos de cidadania para a grande maioria da população.  

Práticas autoritárias e espoliativas povoam o Estado de Direito Democrático, 

fomentadas por um sistema político-partidário que mantém a hegemonia dos chamados 

grupos dominantes. Esses grupos, detentores do poder de decisão, transigem com quaisquer 

valores ou crenças, com o intuito de preservar a ordem social fundada na desigualdade, afirma 

Santos (2011b). Com isso há uma segmentação da ética de acordo com a classe social, 

disfarçando as verdadeiras intenções atrás de discursos atualizados que buscam criar uma 

ética própria para a manutenção do poder, onde os fins justificam os meios.  

Como reflexo desta realidade cresce a desigualdade social ocasionando o 

fenômeno da exclusão social, um dos efeitos secundários do processo de ruptura dos laços de 

solidariedade orgânica, próprios à sociedade moderna (NASCIMENTO, 2000). Prejudica-se 

também o surgimento de uma cidadania política ativa, onde os indivíduos não podem assumir 

maiores responsabilidades e agir para mudar as coisas, pois o Estado assume toda a 

responsabilidade pela promoção social. 

Podemos constatar que a eficácia das políticas públicas depende, dentre outros 

fatores, da promoção de um ambiente favorável à governança democrática e à 

responsabilização política – “accountability” (RODRIGUES, 2011, p. 23-24), dimensões 

importantes a serem consideradas na avaliação da ação estatal. Percepção condizente com a 

proposta da atual dissertação em analisar os desafios da governança territorial, induzida por 

políticas públicas atuantes na Região do Cariri, Ceará, Brasil. 
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Definido o recorte sobre o desenvolvimento sustentável no contexto atual, 

entendemos que a materialização dos esforços para a sua implementação se dá principalmente 

por meio das políticas públicas de uma forma geral e das políticas de regionalização de forma 

específica, que no âmbito nacional contemporâneo são tidas como instrumentos centrais na 

promoção do desenvolvimento e indutoras de governança. Por outro lado, a legitimação de 

políticas adequadas ao novo paradigma de desenvolvimento só é possível com o 

fortalecimento do capital social que influencia diretamente a sustentabilidade dos resultados, 

como vimos anteriormente. 

A história econômica das regiões no Brasil se confunde com a história do projeto 

industrializante e oligopolizante das décadas de 1960 a 1990, que priorizou a proposta de 

fortalecimento da indústria nacional e consolidação de um mercado interno discriminatório, 

em detrimento ao combate as desigualdades regionais e valorização das potencialidades 

locais.  

O conjunto de opções equivocadas, assumidas pelos governos dessa época, 

reforçaram a condição de subdesenvolvimento do país, segundo o pensamento de Furtado 

(2009). A opção central das políticas foi pela modernização dos padrões de consumo 

inspirada nos modelos das economias centrais, que determinaram a reprodução das formas de 

dependência externa do país e a perpetuação das desigualdades sociais extremas.  

Para seguir as diretrizes impostas pelo projeto de consolidação da economia 

nacional, liderada pelos oligopólios e pelo Estado, os planos regionais, afirma (ARAÚJO, 

2000, p. 18), principalmente das regiões mais carentes, tiveram que abandonar as propostas 

reformistas de um parque industrial com base regional e mercados prioritariamente locais, e 

passaram a seguir a tendência de centralização fomentada no país.  

Como resultado do planejamento nacional e regional, completa referida autora, 

houve a implementação de uma base de infraestrutura significativa, imposta pela necessidade 

de consolidação do mercado no nível nacional. Os dois primeiros Planos Diretores da 

SUDENE deram enorme ênfase à montagem da malha rodoviária do Nordeste, em primeiro 

plano servindo aos interesses do projeto nacional.  

A crise, ocasionada pelo modelo industrializante dessas décadas, abre a discussão 

de novos rumos a seguir, enquanto o planejamento é sistematicamente desmontado, cedendo 

espaço para o imediatismo. A desigualdade regional tornou-se inevitável. Com gaps cada vez 

mais evidentes as regiões menos favorecidas se distanciam do ideal de desenvolvimento.  
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A reação de alguns setores da sociedade se configura a partir do final da década de 

1990, com a ampliação do debate sobre a implementação de uma Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional e negação das teses neoliberalizantes (ARAÚJO, 2000, p. 115-

116). A exigência da presença ativa e articuladora do Estado na cena nacional fez-se 

necessária na condução de um projeto que combina inserção econômica no mercado global 

com a integração das diversas regiões do país na dinâmica do desenvolvimento nacional.  

Portanto, considerando as análises acima, a nova forma de tratar a dimensão 

regional no Brasil começa a enfrentar as tendências de fragmentação das economias 

continentais, imposta pelo avanço da globalização, considerando entre os seus objetivos: 

 

[...] a integração dos espaços regionais, através de uma divisão espacial de trabalho 

que articule no interior da economia nacional as diferentes regiões, difundindo em 

todas elas os efeitos positivos do crescimento da economia e da inserção cada vez 

maior do País no mercado mundial (ARAÚJO, 1999, p. 157). 

 

As forças de coalizão declaradamente contrárias ao projeto neoliberal, 

viabilizaram o marco regulatório da política de regionalização do desenvolvimento no país, 

com a implementação do Plano Plure Anual (PPA) de 2004/2007. Instrumento que inaugurou 

um conjunto de políticas públicas com vistas à redução das desigualdades regionais e o 

estabelecimento das estratégias nacionais de desenvolvimento de longo prazo. A 

institucionalização da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) ocorreu em 

2007, com o propósito de estabelecer as diretrizes do desenvolvimento regional 

descentralizado.  

Uma agenda constituída, conforme anunciado pelo Ministério da Integração 

Nacional em 2007, estabelece ações como a organização dos atores e apoio à estruturação de 

instâncias de representação, à infraestrutura de médio e pequeno escala, apoio à inovação e 

fortalecimento de APLs, capacitação de recursos humanos, apoio à ampliação dos ativos 

relacionais e oferta de crédito para as unidades produtivas. 

A intensão da política no seu desenho original foi considerar a heterogeneidade 

das regiões brasileiras não mais como empecilho, mas como algo positivo que venha a 

potencializar o desenvolvimento do país em torno de um projeto nacional. Uma lógica que 

torna cada vez mais evidente a necessidade de tratar as especificidades regionais de forma 

diversa das políticas universais anteriormente praticadas sem grandes avanços. Com esse 

intuito o ponto de partida e objetivo maior direcionou as ações para a redução das 

desigualdades regionais para garantir condições de vida semelhantes às distintas populações.  
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No entanto, mesmo reconhecendo a relevância dos avanços obtidos, ainda há um 

longo caminho para que os efeitos positivos propostos pelo PNDR venham à tona. A começar 

pela quebra da inércia dos poderes constituídos, que apesar da pressão da sociedade civil 

organizada e dos diversos dispositivos jurídicos a favor da democracia participativa, pouco se 

pautam pela legitimação dos novos papéis da sociedade e das deliberações em colegiado.  

A criação de novos espaços de debates envolvendo sociedade civil organizada, 

iniciativa privada e poder público, que poderiam ajudar a construir uma nova página na 

história da democracia brasileira, segue a passos lentos, apesar do consenso sobre a 

necessidade de instauração de um locus privilegiado de discussão da questão regional. 

A proposta razoável posta em pauta foi a criação do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Regional a ser administrado por um colegiado de natureza mista, com o 

intuito de “promover a reunião dos recursos disponíveis por meio da associação de interesses 

e não da centralização das fontes de financiamento em uma única fonte de poder” (ARAÚJO, 

1999, p. 159) inaugurando a criação de novos arranjos institucionais que viabilizem a 

cooperação entre os entes federados e desses com a iniciativa privada. 

Contudo, pondera Boisier (1989), devido à alta concentração tributária e 

orçamentária no governo federal, posta em prática na maioria dos países e em especial no 

Brasil, a insuficiência de recursos regionais para viabilizar um plano de desenvolvimento 

local torna as transferências do governo central a principal fonte de recursos, mesmo com a 

criação de fundos regionais. 

Essa situação, conforme Diniz (2006, p. 5), ressalta o conflito das escalas 

(nacional e regionais) no território. A regionalização deve, portanto, apoiar-se numa escala de 

ação além das políticas keynesianas do tipo “top-down” e do posterior enfoque na 

produtividade das políticas do tipo “bottom up”, criando um contexto de terceira geração de 

políticas regionais, capazes de combinar os dois enfoques num planejamento, execução e 

gestão adequados ao novo cenário. 

O novo cenário aponta para o desenvolvimento regional dentro de um quadro de 

interdependência entre regiões e entre cada região e a nação, que limita a capacidade de 

decisão autônoma das partes. O foco do planejamento regional, portanto, vai além da 

mobilização dos recursos internos e busca também a maximização da sua influência sobre as 

forças externas que determinam o desenvolvimento, afinal, conforme reflexões de Boisier 

(1989), o livre jogo de tais forças e da aparição de soluções espontâneas não asseguram um 

desenvolvimento regional sustentável, apesar de promover crescimento em algumas situações. 
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Segundo Boisier (1989), uma das formas menos utopicas de ampliação da 

influência da região sobre as principais forças externas como o governo central, o mercado 

internacional e as empresas nacionais, constitui a “estratégia de planejamento regional 

negociado” (BOISIER, 1989, p. 647), que inicia com o reconhecimento dos tais “entornos 

paramétricos” do planejamento, ou seja, as condições, os acontecimentos e as decisões 

externas à região, que influenciam o seu desenvolvimento. 

Um elemento importante para o êxito da citada estratégia é a constituição de uma 

base de legitimação da “autoridade regional” responsável pela negociação com os entes 

externos (BOISIER, 1989, p. 650). Para esse autor, um assunto prévio ao estabelecimento de 

um mecanismo formal de negociação é “conseguir na comunidade um sentimento de 

identidade regional, ou seja, um sentimento coletivo de identidade a uma entidade geográfica” 

(1989, p. 650). E para ampliar a representatividade se faz necessário “ativar a base do diálogo 

e da procura de um destino comum para a região” (1989, p. 651), por meio da ativação social 

que inclua no debate todos os grupos regionais de interesse. 

 Tendo em vista haver um razoável consenso sobre a importancia da participação 

social nas propostas de desenvolvimento regional, a existência de organismos como 

Conselhos ou Comitês Regionais oferecem condições fundamentais para o envolvimento da 

população nos projetos de desenvolvimento, no entanto, ressalta Boisier (1989), pelo baixo 

nível de organização da sociedade, normalmente precisa haver indução externa para existir 

um envolvimento inicial no processo e para que esse persista no tempo. 

Portanto, as políticas públicas de desenvolvimento regional são instrumentos 

fundamentais para o êxito dos planejamentos participativos e sustentabilidade 

multidimensional dos territórios nos moldes dos novos paradigmas, desde que impulsionem e 

apoiem o estabelecimento de uma “capacidade institucional local” (BOISIER, 1989, p. 677) 

capaz de induzir a participação social e fortalecimento da governança territorial. 

No plano nacional, a constituição de 1988 representa um grande avanço na 

instauração das bases jurídicas para o estabelecimento da democracia participativa. Tendo 

como princípio a soberania popular, oferece mecanismos que proporcionam a ampliação dos 

direitos sociais e políticos dos cidadãos na tentativa de reverter os erros cometidos pelos 

regimes autoritários do passado. Tal arcabouço dá margem à criação de um amparo legal para 

um novo cenário democrático que busca no sistema federado ampliar as possibilidades de 

êxito de um projeto de nação baseado no desenvolvimento regional sustentável. 
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Porém, o dinamismo social e político do país ainda busca uma conformação 

adequada dos instrumentos legais proporcionados pelo avanço constitucional. A 

inobservância do potencial democrático de tal arcabouço jurídico, revelada pela baixa 

utilização dos dispositivos promotores de participação e a baixa eficácia jurídica das normas 

criadas para impulsionar o desenvolvimento equitativo, constitui um desafio na efetivação da 

governança territorial. Na seção seguinte refletimos sobre a contribuição do arcabouço 

jurídico brasileiro para o empoderamento da sociedade por meio da “boa governança” na 

promoção do desenvolvimento sustentável e a dificuldade da gestão pública no exercício 

prático desse propósito. 

 

3.4 O arcabouço jurídico e a prática da “boa governança” 

 

Nas seções anteriores, discutimos por um lado o esgotamento do modelo de 

desenvolvimento hegemônico, incapaz de fazer frente às atuais demandas complexas da 

sociedade, e por outro a importância da forma como são estabelecidas e conduzidas as 

políticas públicas para a consolidação dos paradigmas emergentes alinhados a valorização das 

liberdades e guiados por preceitos de uma ética universal em construção. Nesse prisma, 

mesmo reconhecendo a controvérsia existente sobre o tema, identificamos no referencial 

teórico estudado uma tendência ao fortalecimento dos regimes democráticos de governo a 

partir de uma nova configuração, mais aberta à participação da sociedade e demais atores não 

estatais na definição de uma agenda política promotora de desenvolvimento sustentável.  

Partindo da hipótese de que a consolidação da participação integrada dos atores na 

gestão das políticas públicas proporciona a efetivação da governança territorial na promoção 

do desenvolvimento sustentável, verificamos nesta seção, até que ponto o atual arcabouço 

jurídico brasileiro apoia a prática da “boa governança”, levantando as seguintes questões: 

Existe um arcabouço jurídico favorável à prática da governança territorial? Há disposição dos 

gestores públicos em utilizá-la? Qual a sua eficácia?  

Os dispositivos legais legitimadores dos princípios e aspirações éticas de uma 

sociedade baseada em regime jurídico democrático de direito, são importantes mecanismos na 

promoção da justiça e da “boa administração pública” para o alcance dos propósitos da 

sustentabilidade, devendo os gestores públicos, operadores do direito e sociedade em geral 

ficarem atentos à observação de tais dispositivos. 
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No desempenho da função administrativa cumpre ao Estado prover as 

necessidades coletivas, de forma concreta, direta e imediata (CUNHA-JÚNIOR, 2009, p. 28-

29), cabendo à administração pública, amparada juridicamente, alcançar os fins 

constitucionais atribuídos ao Estado. Segundo Pietro (2007, p. 35), o regime jurídico ao qual 

se submete a administração pública é amplo, por abranger normas situadas tanto no âmbito do 

direito público como do direito privado, e ao mesmo tempo estrito, com restrições e 

prerrogativas destinadas a garantir a autoridade do poder público e os direitos dos cidadãos. 

Esse paradoxo torna complexa a abertura da função administrativa do Estado à participação 

da sociedade, exigindo cada vez mais preparação técnica e política dos gestores públicos.  

Composto por normas princípios estabelecidos na Constituição Federal e por um 

conjunto de normas regras dispersas em varias leis classificadas no Direito Administrativo 

(CUNHA-JÚNIOR, 2009), referido arcabouço que trata da administração pública brasileira, 

vem passando por inovações significativas a partir da Constituição de 1988 (PIETRO, 2007), 

resultando, entre outras tendências, no fortalecimento da democracia participativa.   

 Analisando sua trajetória verificamos que o marco regulatório das conquistas 

democráticas foi forjado nos movimentos sociais e nas interações de poder dos atores que 

atuam no terreno da política (GRZYBOWSKI, 2012, p. 57). A legitimidade e efetividade das 

normas e Leis criadas pelo Estado se estabelecem a partir de uma dinâmica complementar de 

eficácia jurídica imposta pelo poder da autoridade estatal, e eficácia social, alcançada por 

meio da aceitação e reconhecimento da sociedade sobre a validade das normas formais.  

Portanto, existe a necessidade de maior interação entre Estado e sociedade, tanto por meio dos 

dispositivos jurídicos, como da disposição dos atores sociais em contribuir com o governo. 

As participações da sociedade, em curso de crescimento no âmbito nacional, são 

impulsionadas com as pressões e conquistas das lutas sociais internas e com as reformas e 

transformações do Estado impostas principalmente por exigências do ambiente internacional. 

Configurando um duplo desafio, da referida interação se espera a ampliação da legitimidade 

das decisões de caráter público (PIRES e VAZ, 2012) e a reconstrução da imagem do Estado 

perante a sociedade, abalada diante as diversas crises. 

No ano de 2010, pesquisa sobre o tema estima cerca de um milhão e meio de 

pessoas atuando somente na modalidade de conselheiros em todo o país, além de revelar o 

índice de cerca de 92% de programas federais adotando algum tipo de interface sócio estatal 

(PIRES e VAZ, 2012). Esses números expressivos sem dúvida representam um avanço 

considerável sobre o processo de participação social em termos quantitativos, indicando haver 
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um arcabouço jurídico e esforços favoráveis ao seu crescimento, no entanto, a efetividade da 

participação, de acordo com vários estudos qualitativos sobre a atuação de conselhos e 

colegiados (DELGADO, BONNAL e LEITE, 2007), ainda enfrenta uma série de obstáculos e 

desafios a serem superados para corresponder às expectativas desse crescimento. 

Esse avanço, imputado como consequência das conquistas obtidas na Constituição 

de 1988 e dos esforços governamentais de democratização, vem contribuindo para uma 

sensível mudança na definição das agendas políticas e na diversificação das modalidades 

legais de interação entre sociedade e Estado. Atualmente as principais formas são: conselhos; 

comissões; conferências; audiências públicas; fóruns; ouvidorias; dentre outros (INSTITUTO 

DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA - IPEA, 2013). Com a continuidade do processo 

de abertura democrática experimentado nos últimos anos e com o aprimoramento da 

participação e do arcabouço jurídico, acreditamos ser possível alcançar em futuro próximo às 

condições políticas institucionais favoráveis à promoção do desenvolvimento sustentável das 

regiões brasileiras. 

De acordo com (PIETRO, 2007, p. 28), “é inerente ao conceito de Estado 

Democrático de Direito a ideia de participação do cidadão na gestão e no controle da 

Administração Pública [...]”. Para a referida autora a fórmula do Estado Democrático de 

Direito preconiza a necessidade da democracia participativa.  

A Constituição Federal (CF) de 1988, conhecida como Constituição cidadã por 

ampliar os valores e direitos individuais e coletivos, traduz os desígnios da democracia 

participativa em suas variadas manifestações. No Preâmbulo, destaca Bonavides (2008), 

manifesta literalmente os valores supremos que devem nortear o ideal de sociedade e, por 

conseguinte, balizar os atos dos gestores públicos responsáveis diretos por seu alcance, sendo 

eles os direitos sociais e individuais, liberdade, segurança, bem estar, desenvolvimento, 

igualdade e justiça. 

Há um relativo consenso de termos alcançado, na Constituição, as bases para a 

irradiação da democracia participativa. Os dispositivos normativos formais estão dispostos 

principalmente no artigo 1º e seu parágrafo único, que versa sobre os fundamentos do Estado 

Democrático de Direito e o exercício direto da vontade popular e no artigo 14, que determina 

as formas de exercício desse direito como o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. 

Outros dispositivos importantes, lembra Pietro (2007, p. 28), são aqueles que 

tratam dos instrumentos de participação e controle de forma ampla nos artigos 5º, XXX e 74º, 

§ 2º, e especificadamente na gestão democrática nas áreas da seguridade social (art. 194, VII), 
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da saúde (art. 198 III) e do ensino público (art. 206, VI), além da previsão de lei ordinária que 

regule as formas de participação do cidadão na administração direta e indireta introduzida 

pela Emenda Constitucional 19/98 no artigo 37, § 3º.  

Apesar de existir no Direito Constitucional positivo do Brasil um “fragmento 

normativo de democracia participativa” (BONAVIDES, 2008, p. 40), favorável à prática da 

governança territorial, é necessário para o alcance de melhores resultados, argumenta 

Bonavides (2008), o fiel cumprimento dos princípios constitucionais, principalmente por seus 

operadores situados no poder legislativo, executivo e judiciário, fato ainda não alcançado 

numa escala desejável. 

A constatação desse hiato existente entre as possibilidades da legislação atual para 

a integração dos esforços e o empoderamento da sociedade na gestão pública, e a efetividade 

das práticas de governança, demonstram nas reflexões teóricas dos autores estudados e nas 

observações empíricas realizadas nesse estudo, uma dificuldade de cumprimento dos preceitos 

mínimos da “boa administração pública” pelos gestores, segundo Freitas (2008), uma 

administração pública eficiente e eficaz, equitativa e cumpridora de seus deveres, transparente 

e imparcial, promotora da participação social e responsável por suas condutas omissivas e 

comissivas. 

 Ao relacionar o direito à “boa administração pública” aos direitos fundamentais 

que determinam a dignidade da pessoa humana, reconhecemos o caráter implícito no texto 

constitucional, devendo ter aplicabilidade imediata dos gestores públicos e de exigibilidade 

vigilante do poder judiciário e da sociedade. Os princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência, descritos no artigo 37, junto com outros dispositivos 

constitucionais (VALLE, 2011), estabelecem as diretrizes para a materialização desse direito 

do cidadão e dever do Estado, ressaltando o citado aspecto vinculativo. 

Legalmente, referido vínculo, na concepção de Sarlet (2006), pode ser 

demonstrado por meio da materialidade presumida em relação aos direitos descritos no Título 

II, no artigo 5º, § 2º da Constituição Federal, que amplia o “catálogo constitucional de 

direitos”, na medida em que faz emergir novos direitos não expressos. O direito fundamental 

à “boa administração pública” é considerado um direito implícito, devido a sua essencialidade 

para o alcance dos objetivos constitucionais, visto ser a administração pública a principal 

responsável a promover os direitos inerentes à dignidade humana. 

Portanto, do ponto de vista da exigibilidade, os gestores públicos teoricamente são 

obrigados a promover em grande parcela dos atos administrativos a participação social. 
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Entendida como requisito constituinte do direito fundamental a “boa administração pública”, 

a participação passa a ter uma conotação mais relevante na ordem constitucional, a ponto de 

não precisar, conforme ressalta Valle (2011, p. 75), da “interposição legislativa” para a sua 

aplicabilidade, de acordo com o artigo 5º, §§1º e 2º da CF.  

Além dos dispositivos constitucionais citados, os princípios da eficiência e 

eficácia da gestão pública, consagrados na reforma administrativa ocorrida em 1995, reforçam 

o argumento na designação da boa administração como simultaneamente um “dever ético e 

jurídico” (MOREIRA NETO, 1999, p. 18 apud VALLE, 2011, p. 78). A ideia da participação 

da sociedade e na gestão pública por meio da governança supõe a melhoria dos resultados da 

ação governamental, visto a dificuldade de se obter êxito a partir da ação concentrada do 

Estado. 

Como podemos perceber o arcabouço jurídico brasileiro que trata da promoção da 

democracia participativa e suas variações, apesar de oferecer suficiente apoio à prática da 

governança territorial enquanto requisito da “boa administração pública”, encontra entraves 

de ordem cultural e operacional que evidenciam a opção dos gestores públicos em manter 

uma alta discricionariedade dos seus atos. Na prática se evitam submeter ao crivo da 

discussão pública as diretrizes dos seus governos, e quando o fazem, cumprem somente uma 

tarefa figurativa, para não perder popularidade. Essa dificuldade pode representar uma 

limitação de cunho administrativo ou uma opção política em manter decisões centralizadas.  

 Sobre a discricionariedade do ato administrativo, ou a liberdade de escolha do 

conteúdo do ato pelo gestor, Freitas (2008, p. 1-2) levanta questões relevantes em defesa do 

cumprimento do “caráter vinculante, direta e imediatamente aplicável” a “boa administração”. 

Para o autor o descontrole total do ato administrativo discricionário, é inaceitável, devendo 

haver inibição dos vícios sistêmicos recorrentes em tais atos por meio do controle social além 

dos controles normativos, proposta defendida no conceito de “boa governança”.  

Outra preocupação ressaltada por Freitas (2008), diz respeito à definição da 

escolha nas situações onde existe mais de uma opção válida ao ato discricionário. Nesses 

casos, é válido combater a “discricionariedade excessiva” da gestão pública, para se evitar 

possíveis “arbitrariedades por ação”, quando o gestor ultrapassa os limites da sua 

competência, e “arbitrariedades por omissão” (FREITAS, 2008, p. 2), quando o agente 

público deixa de exercer o dever da boa escolha ou o faz com inoperância parcial. 

Na mesma linha de discussão, Crozier (1995) aponta que as formas tradicionais de 

tomada de decisão no setor público, baseada em grupos restritos e seletos, tende a induzir um 
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“jogo de soluções” desconectas com as realidades locais de cada território, privilegiando 

medidas “política e midiaticamente interessantes e aceitáveis” (1995, p. 104), ao invés de se 

ater as questões lastreadas nos problemas reais. Segundo o autor, essa realidade está 

condicionada a produção de soluções oriundas de gabinetes fechados 

Portanto, a “boa administração pública” como um direito fundamental, além da 

sua vinculatividade imediata, reforça a responsabilidade dos atos administrativos e a validade 

do controle social, associando-se à ideia de sustentabilidade, contida no contexto 

constitucional, cujo correto entendimento e cumprimento, segundo Freitas (2011), garantirá a 

expansão sistemática das dignidades, a equidade e a preponderância da responsabilidade 

antecipatória dos agentes públicos e privados no cumprimento das suas funções. 

Um dos grandes desafios para a exigibilidade prática da governança territorial, 

portanto, repousa na obtenção do consenso jurídico em torno da aplicação e interpretação da 

norma constitucional que ampara a democracia participativa, conforme destaca Bonavides 

(2008, p. 10). Para esse autor, existem influências de forças capitalistas nos sistemas jurídicos 

e seus operadores que comprometem o fiel cumprimento dos princípios constitucionais a 

favor dos cidadãos. 

 O referido autor avalia que reconhecer a democracia como direito de quarta 

geração
17

 não é mais suficiente, é preciso explicitar os meios técnicos de realização e 

sustentação desse direito fundamental e “lutar” por um “saneamento moral das instituições e 

das políticas governamentais” (BONAVIDES, 2008, p. 19). Mais uma vez nos deparemos 

com o conteúdo ético, capaz de criar maior aderência das praticas administrativas aos 

princípios constitucionais.  

Por outro lado, a sociedade, não se aproveita nem se capacita para utilizar a 

Constituição em favor da consolidação da “boa governança”, ou por insuficiência de educação 

cívica e política ou por “desconhecer as noções elementares de direito público” 

(BONAVIDES, 2008, p. 92). Essa visão reforça a importância da dimensão construtiva das 

liberdades políticas, segundo Sen (2000), onde a cada experiência de governança territorial 

contribui no mínimo para a formação da consciência coletiva e cidadã dos atores envolvidos. 

                                                

17
 Os direitos fundamentais de quarta geração são os direitos de solidariedade, que são o direito à democracia, o 

direito à informação e o direito ao pluralismo, sendo que deles dependem a concretização da sociedade aberta ao 

futuro (BONAVIDES, 2000). 
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Concluímos que, apesar dos avanços conquistados no arcabouço jurídico, por 

meio dos dispositivos constitucionais favoráveis a efetivação da governança territorial, muito 

se tem a melhorar nos esforços de integração, tanto por parte dos governantes como da 

sociedade civil organizada, para obtermos resultados mais contundentes para o 

desenvolvimento. Referida constatação é evidenciada no quadro de baixa eficácia dos 

princípios constitucionais e a manutenção das práticas políticas tradicionais de decisão 

centralizada, discutidas no relato das experiências descritas no capítulo seguinte.  

Para Valle (2011, p. 90), o alcance da efetividade da gestão participativa para o 

desenvolvimento dos territórios implica no compromisso dos três poderes na instauração de 

um Estado articulador, harmonizado com outros sistemas autônomos, capaz de conceber, por 

meio de um pacto social guiado pelos princípios constitucionais, as diretrizes de interesse 

público que mobilizem e integrem os esforços coletivos. Uma situação ainda distante da 

realidade. 

Nesse contexto não percebemos grande disposição dos gestores públicos em 

fomentar a governança territorial e garantir a participação efetiva dos atores sociais na gestão 

das principais políticas públicas que envolvem as dimensões do desenvolvimento sustentável. 

Como não há grandes pressões para essa mudança de prática política, nem pelos demais 

poderes, nem pela própria sociedade, tem-se um quadro predominante de colegiados e 

conselhos participativos atuando de forma figurativa, sem a devida atenção e apoio do 

executivo, com reduzida influência na produção e gestão de políticas públicas.  

Portanto, além da observação dos requisitos legais indutores da participação social 

e da disposição para a tomada de decisão em colegiado, os gestores públicos devem ficar 

atentos ao atendimento prévio dos direitos fundamentais para criar as condições favoráveis à 

efetivação da governança territorial, pois “as pessoas só cooperam num contexto democrático, 

deliberando a cerca do bem comum, quando são tradadas tanto pelo Estado, quanto por seus 

pares, como „dignas de igual respeito‟” (SOUSA-NETO, 2006, p. 252-253), como podemos 

evidenciar nas observações empíricas tratadas nos capítulos seguintes. 

 

 

 

4 EXPEIRÊNCIAS DE GOVERNANÇA NO CARIRI CEARENSE 
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Neste capítulo iniciaremos a descrição do estudo de campo, detalhando o método 

utilizado, os aspectos relevantes da Região, das políticas públicas e das respectivas 

experiências de governança observadas, introduzindo algumas análises preliminares sobre a 

participação integrada praticada em modelos de governança distintos e seus respectivos 

resultados, com vistas nos seus impactos sobre a promoção do desenvolvimento regional 

sustentável do Cariri. 

 As análises foram conduzidas considerando a percepção dos participantes sobre 

diversos aspectos que influenciam direta e indiretamente o alcance dos resultados concretos, a 

constatação dos resultados efetivos na promoção do desenvolvimento regional sustentável, e a 

interpretação desses aspectos e evidências identificados sobre uma perspectiva do referencial 

teórico destacado. No referencial teórico identificamos um quadro ideal de governança e no 

estudo de experiências práticas observamos o estado real desta num dado território, o 

distanciamento existente entre estas duas perspectivas aponta para as dificuldades a serem 

superadas.  

Na última seção do capítulo apresentamos os resultados para discussão, 

finalizando com uma analise comparativa entre os casos estudados e destacando a posição 

atual da participação integrada entre os atores, no encadeamento das dificuldades de 

estabelecimento da governança territorial. A partir desta leitura, permeamos nossas 

considerações sobre a importância e atuação da governança territorial para a promoção do 

desenvolvimento sustentável da Região. 

 

4.1 Descrição do método de pesquisa 

 

Com o intuito de confrontar o referencial teórico analisado com evidências 

empíricas extraídas a partir de um estudo de campo, selecionamos duas propostas de 

governança em atuação na Região do Cariri, tendo como pré-requisito de escolha três 

aspectos: a relevância das políticas que originou tais modelos para a Região; a distinção das 

instâncias de origem; e a finalidade relacionada à promoção do desenvolvimento regional. 

Inicialmente identificamos na Região várias propostas de governança territoriais 

relevantes, ocorridas nas últimas duas décadas, dispostas a seguir em ordem cronológica. O 

Pacto de Cooperação do Ceará, movimento de origem empresarial ocorrido da década de 

1990, o Fórum de Turismo e Cultura do Cariri, proposta de origem municipal iniciada em 

1997, ainda em funcionamento, o Conselho de Desenvolvimento e Integração Regional do 
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Cariri (CONDIRC) criado pelo governo do estado do Ceará em 2007 para atuar na política de 

desenvolvimento regional, o Programa de Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-

Regionais (PROMESO), coordenado pelo Ministério da Integração a partir do PNDR em 

2007, desativado atualmente, e o Programa Territórios da Cidadania, lançado pelo Governo 

Federal em 2008, ainda em atividade. 

Optamos por pesquisar as experiências do Território da Cidadania do Cariri e do 

CONDIRC, primeiro por atenderem satisfatoriamente aos pré-requisitos dispostos no 

planejamento, sendo ambas as políticas importantes para a Região com o propósito de 

promover o desenvolvimento sustentável dentro de uma perspectiva regional, ter uma origem 

distinta, uma no âmbito federal e outra no estadual, e finalmente por termos um conhecimento 

acumulado sobre tais experiências, acompanhando a sua história como observador ativo, 

desde o início das suas atividades. 

Na pesquisa de campo utilizamos o método da observação empírica inspirada na 

definição de estudo de caso, cujo propósito é o de estudar características relacionadas a um 

determinado grupo ou organização social, e por meio delas, tornar-se possível aprimorar o 

conhecimento a cerca do universo a que pertencem (GIL, 2009), tendo como norte o problema 

central e a hipótese orientadora.  

Para garantir a qualidade dos resultados obtidos utilizamos variadas técnicas de 

coleta qualitativas de dados, adequadas as variáveis estabelecidas, de acordo com os 

elementos-chave norteadores da dissertação, como a hipótese levantada e os objetivos 

específicos. A disposição de tais elementos numa matiz de congruência facilitou o 

planejamento, escolha dos instrumentos de pesquisa e variáveis a serem consideradas, 

levando-se em consideração a sua coerência com o referencial teórico levantado e as 

condicionantes empíricas das políticas e território estudados, conforme disposto no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Matriz de Congruência entre os Elementos-Chave da Pesquisa. 

Problema: O que é necessário para a governança territorial contribuir efetivamente 

na promoção do desenvolvimento regional sustentável? 

Elemento Descrição Referencial 

Teórico 

Instrumentos 

de Pesquisa 

Variáveis 

Hipótese É necessário haver 

a participação 

integrada entre 

poder público, 

ABRÚCIO; 

ARAÚJO; BOFF; 

BRESSER-

PEREIRA; 

Distribuídos nos 

objetivos 

específicos. 

Distribuídas 

nos objetivos 

específicos. 
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sociedade civil 

organizada e 

iniciativa privada 

na gestão das 

políticas públicas 

territoriais. 

BURSZTYN; 

CHACON;  

DALLABRIDA; 

DUTRA; 

FRANÇA-FILHO; 

FURTADO; 

GONÇALVES; 

HERMET; 

LATOUCHE; 

OLIVEIRA; 

RODRIGUES; 

SACCHS; 

SANTOS; 

SECCHI; SEN; 

TENÓRIO. 

Objetivo 

específico 1 

Verificar a 

influência dos 

recortes territoriais 

na integração dos 

atores. 

ALBAGLI; 

CONTI; 

GIANNELLA; 

RAFFESTIN; 

SANTOS; 

SOUZA; 

SUERTEGARAY; 

ZAOUAL.  

1) Pesquisa 

bibliográfica; 

2) Pesquisa 

documental; 

3) Entrevista 

semiestruturada 

com instituições 

participantes das 

instâncias; 

4) Questionário 

para as 

coordenações 

das instâncias. 

1) Dimensão 

territorial das 

instâncias; 

2) Relações 

entre os 

diversos 

recortes 

atribuídos à 

Região; 

3) Parcerias 

realizadas entre 

os atores por 

ocasião da 

atuação 

regional. 

Objetivo 

específico 2 

Analisar a 

percepção dos 

atores sobre a 

efetividade da 

governança. 

CROZIER; 

ECHEVERRI; 

FRIEDBERG; 

FOUCAULT. 

1) Pesquisa 

bibliográfica; 

2) Entrevista 

semiestruturada 

com instituições 

participantes das 

1) Percepção 

dos atores; 

2) Decisões 

coletivas 

deliberadas e 

executadas. 
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instâncias; 

3) Questionário 

para as 

coordenações 

das instâncias. 

Objetivo 

específico 3 

Verificar se o atual 

arcabouço jurídico 

brasileiro legitima 

a prática da 

governança. 

BONAVIDES; 

CUNHA-

JÚNIOR; 

FREITAS; 

PIETRO; VALLE. 

1) Pesquisa 

bibliográfica 

 

1) Dispositivos 

constitucionais 

legitimadores 

da democracia 

participativa. 

Fonte: Adaptado do modelo do Prof. Dr. Francisco Correia Oliveira 

 

Portanto, além da pesquisa bibliográfica destacada no referencial teórico dos 

capítulos anteriores, realizamos a pesquisa dos registros mantidos pelas citadas instâncias, a 

observação simples de uma plenária ocorrida em 2012, e a pesquisa de campo, onde 

realizamos entrevistas semiestruturadas e individuais (Roteiro no Anexo3) junto aos 

representantes de instituições participantes das instâncias de governança selecionadas e 

questionários junto às coordenações (Anexo 4), totalizando 14 entrevistas e aplicação de 2 

questionários. 

Das 16 abordagens realizadas, 14 foram com participantes do COTECIC do 

Programa Território da Cidadania que durante o período da pesquisa de campo, entre junho e 

novembro de 2012 estava em pleno funcionamento e somente 2 com membros da 

coordenação do CONDIRC ligado ao Governo do estado, pois o referido conselho estava em 

processo de desativação e membros dispersos. Apresentaremos o perfil da amostra com 

maiores detalhes na descrição de cada instância de governança nas seções 3.3 e 3.4. 

Fomos assim conduzidos a uma análise comparativa dos dados levantados com a 

ótica das tendências teóricas estudadas, utilizando também como referencial de análise as 

evidências empíricas adquiridas ao longo de anos de experiência na condução de processos de 

governança territorial na Região estudada, para que pudéssemos chegar a uma concepção 

menos genérica e mais realista. Ressaltamos finalmente que os estudos hora realizados não 

possuem a intensão de se impor como um modelo universal, mas de contribuir para a 

compreensão da realidade concreta subjacente ao contexto analisado e auxiliar os interessados 

na construção de novos contextos. 
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4.2 Região do Cariri cearense e seus recortes territoriais  

 

Como vimos na seção 1.3, a noção contemporânea de território é importante para 

o planejamento e análise dos processos de desenvolvimento sustentável e consequentemente 

para a efetividade do papel da governança, tendo em vista a influência dos recortes territoriais 

apropriados pelas políticas públicas na integração dos atores locais e supralocais em seus 

esforços de desenvolvimento e no atendimento das reais necessidades das populações lá 

estabelecidas, cuja dinâmica precisa ser compreendida.  

Uma leitura incorreta do território, desconsiderando seus aspectos históricos, 

culturais, interação entre fixos e fluxos, pode acarretar discrepâncias sistêmicas e operacionais 

dificultando a participação integrada dos atores da governança e o alcance dos resultados 

pretendidos por tais políticas. Portanto, realizamos uma leitura prévia de alguns elementos-

chave da Região do Cariri cearense enquanto território, com o intuito de subsidiar a 

verificação da influência dos recortes territoriais na integração dos atores dos modelos de 

governança estudados considerando a dimensão territorial das instâncias, outros recortes 

atribuídos à Região e a percepção dos atores sobre o recorte territorial das políticas e 

integração governamental e institucional praticada. 

 

4.2.1 Formação histórica do território 

 

Um aspecto importante para os esforços destinados a analisar a constituição dos 

territórios, segundo Santos (SANTOS e SILVEIRA, 2011a), é a periodização, ou seja, o 

entendimento dos contextos por meio da sua evolução histórica que marcam as feições 

regionais e determinam as diversas formas de uso dos territórios em cada época. 

Contemplando esse pensamento, mas sem realizar cortes temporais rígidos e bem 

definidos, apresentamos uma breve resenha histórica da Região do Cariri para entender 

melhor como se formaram algumas características regionais e identificar certos nexos que 

determinam o seu atual estágio de desenvolvimento, elementos a serem observados pelas 

iniciativas de constituição de governanças territoriais que pretendam garantir sua efetividade e 

longevidade dos esforços coletivos. 

O Cariri cearense nas origens era conhecido como Cariris Novos, por já existir 

antes da sua denominação uma região homônima no vizinho estado da Paraíba. Desde a pré-

história revelou-se ser um importante território onde se desenrolaram representativos 
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fenômenos naturais e fatos históricos que despertam até hoje grande interesse dos 

pesquisadores. 

Seu nome procede da denominação de um dos ramos indígenas do Brasil: Kariris-

Sabujas de Ehrenetch, primeiros habitantes da região, que no dizer do Porto Seguro, significa: 

tristonho, calado, silencioso. No Cariri pré-colonial, descreve Figueiredo-Filho (2010), existia 

vida farta devido às características ambientais da Região, com natureza a fornecer em 

abundancia frutas silvestres, além da diversificada fauna, tudo isto compondo uma paisagem 

deslumbrante, com riachos e extensos brejos, principalmente no entorno da Chapada do 

Araripe, um importante altiplano que se estende na fronteira de quatro estados: Ceará, 

Pernambuco, Piauí e Paraíba. 

Devido a sua reconhecida bravura e insubmissão os índios Kariris foram 

praticamente dizimados ou transpostos para o litoral pelos colonizadores que começaram a se 

estabelecer a partir do século XVII, a partir do chamado ciclo da civilização do couro, 

constituído de colonos quase todos de origem baiana, pernambucana e paraibana (BRÍGIDO, 

2007). Com a vinda das primeiras missões capuchinhas do vizinho estado do Pernambuco, 

fundaram o lugarejo chamado Missão Nova (hoje distrito do município de Missão Velha) e 

em seguida a Missão do Miranda, como era conhecido inicialmente o atual município do 

Crato.  

Estes padres, segundo Brígido (2007) serviam de chefes dos nascentes povoados e 

gozavam de grande poder e imunidade em seus domínios não sendo permitida a entrada de 

estranhos ou a saída dos índios sem a sua expressa permissão. Sendo o povoamento 

estabelecido na Missão do Miranda, justamente onde se encontra hoje o quadro da Igreja 

Matriz, o mais numeroso e certamente mais proeminente do Cariri, o lugar se tornou, o centro 

do poder político, econômico, judicial e religioso na Região, até meados do século XX. 

Os princípios e dogmas da Religião dominante, por manter forte influência sobre 

a formação cultural do povo, justificam em parte as características eminentemente tradicionais 

predominantes na população do Crato e demais municípios de sua influência, com fortes 

predileções ruralistas e aristocráticas, perdendo ao longo da história sua posição de hegemonia 

econômica e política, diante da nascente sociedade diversa do vizinho município de Juazeiro 

do Norte, com inclinações mais comerciais e empreendedoras.  

O ciclo da cana de açúcar e a participação de líderes locais em movimentos 

revolucionários do Brasil elevaram o poder político da Região chegando a se cogitar num 

dado momento histórico à criação da Confederação do Cariri, um Estado independente, outra 
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passagem marcante para a determinação da identidade regional em formação. Enxergamos aí, 

além do isolamento causado pela distancia da capital e da velocidade com que tais terras 

foram povoadas, por oferecerem melhores condições de sobrevivência do que seu entorno 

semiárido, fortes motivos para a consolidação da expressão maior da sua territorialidade no 

sentido de “pertencer àquilo que nos pertence” (SANTOS e SILVEIRA, 2011a, p. 17), ou 

seja, um sentimento de regionalismo que incrustrado no imaginário da população estabelecida 

iria se revelar mais tarde. 

A divisão política que marcou a evolução territorial do Cariri foi paulatina e 

marcada por disputas de terras e poder entre os coronéis e famílias abastadas do final do 

século XVIII e início do XIX, onde a vontade dominante era a do “mais rico e mais 

afamilhado” (BRÍGIDO, 2007, p. 34). Essa realidade, durante muito tempo caracterizou o 

tecido social da Região prevalecendo nos costumes locais à valorização da filiação como um 

atributo social relevante, retardando a integração matrimonial entre classes sociais, 

modernamente mais comum. 

Em sua origem o espaço físico da Região era ocupado por apenas 5 municípios, 

desses somente 3 permanecem compondo a divisão administrativa atual da Região, com mais 

25 municípios. Os municípios mais antigos são o Crato, Jardim e Milagres e os mais novos, 

criados na década de 1990, são os municípios de Salitre e Tarrafas. 

O recorte regional mais usual considera pertencer à macrorregião do Cariri 28 

municípios, conforme destacados na Figura 2, recorte utilizado pelas duas instâncias de 

governança estudadas na definição da sua área de atuação. Porém, há uma subdivisão 

informal (Figura 3), normalmente utilizada na mobilização das forças políticas locais e por 

consequência na definição de alguns estudos e áreas de atuação de instituições representativas 

como as federações sindicais, de associações comunitárias e associações de prefeitos, dentre 

outras. A subdivisão é justificada pelos que a utilizam por coexistir na macrorregião do Cariri 

grandes contrastes entre os municípios mais ricos e os mais pobres, divididos 

geograficamente, compondo três microrregiões que agrupam municípios vizinhos e com 

características semelhantes.  

As referidas microrregiões são identificadas como Cariri Central, Cariri Oeste e 

Cariri Leste. A primeira é reconhecida como a mais próspera, onde se concentra cerca de 

metade da população, grande parte da infraestrutura e cerca de 60% das empresas formais da 

Região. É composta por 10 municípios, localizados mais ao sopé da Chapada do Araripe e no 

vale adjacente, quase todos desmembrados do município do Crato, Lavras da Mangabeira e 
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parte do Jardim. O Cariri Leste, considerado uma microrregião intermediária com terras 

férteis para as atividades agropastoris, é composta por 8 municípios originários do município 

de Milagres e parte do município de Jardim. Finalmente, o Cariri Oeste é considerado a 

microrregião com maiores dificuldades, onde se encontram os municípios de menor IDH da 

Região e mais susceptíveis aos impactos da seca, é composta por 10 municípios, grande parte 

oriunda do antigo município de Jucás. 

 

                                  Figura 2 – Municípios que compõem a macrorregião do Cariri 

                                  Fonte: Plano Territorial de Desenvolvimento Rural e Sustentável – PTDRS (2000) 

Recentemente o Governo do Estado criou a Região Metropolitana do Cariri – 

RMC (Figura 4) através da Lei Complementar nº 78, de 26 de junho de 2009, reconhecendo o 

estágio em andamento de conurbação nos municípios polos de Juazeiro do Norte, Barbalha e 
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Crato, que agregados aos seis municípios do seu entorno: Santana do Cariri, Nova Olinda, 

Farias Brito, Caririaçu, Missão Velha e Jardim, compõe a RMC. O proposito do governo com 

este ato foi fortalecer o processo de desenvolvimento da Região, compondo com a capital do 

Estado um segundo território capaz de atrair de forma integrada e distributiva, pessoas e 

investimentos públicos e privados. 

 

 

                                 Figura 3 – Divisão do Cariri em microrregiões informais 

                                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na década de trinta a região já se destacava na economia estadual, chegando a 

contribuir com cerca de 30% do PIB do Ceará, por meio da sua pujante produção agrícola, 

escoada para Fortaleza e Recife, via linha férrea, gerando um grande movimento de 
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comerciantes. A produção agrícola foi a principal atividade econômica no Cariri da época, 

após o insucesso das investidas mineradoras nas terras da Região, permanecendo por muito 

tempo a influenciar os hábitos interioranos, rurais e, sobretudo a formação de uma cultura 

popular e tradicional, distintas do ecletismo cultural e globalizado que se expandia nos 

grandes centros do país, aonde o avanço técnico chegou primeiro. 

 

 

                                  Figura 4 – Região Metropolitana do Cariri 

                                  Fonte: Adaptado do IPECE (2012) 

 

No final do século XVIII e início do século XIX diante da desordem generalizada 

das populações em sua maioria rural, submetidas à violência, autoritarismos e indiligências 

dos coronéis e autoridades da época, destacaram-se como lideranças apascentadoras figuras 
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do clero, com destaque para o Pe. Ibiapina e Pe. Cícero Romão Batista que em épocas 

diferentes atuaram, sobretudo nas comunidades marginalizadas, ganhando grande 

notoriedade.  

Sobre a forte liderança espiritual e política exercida pelo Pe. Cícero, ganha 

autonomia em 1911 o município de Juazeiro do Norte, até então subordinado ao Crato. Com a 

morte do Padre em 1.934 aos 90 anos de idade, cresce o mito religioso que irá atrair grandes 

fluxos de romeiros ao Juazeiro, tornando-o em pouco tempo o maior centro religioso do 

Nordeste brasileiro e a economia mais próspera da Região do Cariri. De acordo com a 

Diocese local estima-se atualmente um fluxo de aproximadamente 2 milhões de fiéis todos os 

anos para o município em constante crescimento. 

Aliado ao referido fenômeno religioso o desenvolvimento da economia regional é 

impulsionada por empreendedores que se instalaram na região, criando polos industriais de 

destaque nacional como o de joias folheadas, calçados, confecções e um comércio varejista 

dinâmico cujo raio de influência chega a aproximadamente 200 km, incluindo municípios dos 

estados vizinhos. 

Com essa sucinta leitura, identificamos alguns traços fundantes ou evidências 

históricas que justificam características significativas da identidade cultural predominante na 

Região, respeitadas as devidas distinções entre os municípios, a serem observadas por 

qualquer iniciativa exógena ou endógena de envolvimento e mobilização das forças locais 

para a constituição de modelos de governança.  

Dentre as referidas características destacamos a importância dada às 

manifestações artísticas e culturais de uma forma geral, talvez influenciada pela inclinação ao 

entretenimento e ócio criativo dos habitantes, respeito às tradições familiares e necessidade de 

expressões singulares das comunidades, a religiosidade fervorosa muitas vezes expressa, 

verdadeiramente ou de forma aparente, sobre a forma de solidariedade, sobretudo entre as 

camadas mais pobres da população influenciadas desde tempos remotos pela disciplina cristã 

e abaladas pelo fenômeno da secas sazonais. Ressalta-se finalmente a altivez manifesta nos 

pormenores cotidianos, a sensação de autossuficiência que povoa o imaginário das lideranças, 

o corporativismo herdado pelas práticas aristocráticas e oligopolistas e por fim a valorização 

dos laços parentais e de amizades no trato das relações profissionais e públicas. 

Como veremos adiante, na descrição das políticas e modelos de governança 

estudados, não identificamos estudos prévios participativos ou a realização de consultas 

públicas na definição do recorte territorial utilizado nas duas iniciativas. Este fato implica na 
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inobservância das características territoriais analisadas, dificultando a operacionalização dos 

propósitos estabelecidos e a integração dos esforços na promoção do desenvolvimento 

regional na prática. 

 

4.2.2 Dinâmica territorial: fixos e fluxos 

 

Descrevemos nesta seção, características regionais relacionados aos fixos e fluxos 

territoriais, levando-se em consideração aspectos do conceito de território na concepção 

desenvolvida por Santos (2008). Nesta perspectiva verificamos o impacto da profusão de 

recontes territoriais adotados por distintas políticas na integração dos esforços das práticas de 

governança, reforçado na percepção dos atores envolvidos.  

Conforme já abordamos anteriormente a concepção atual de território considera 

um conjunto de fixos e fluxos que representam simultaneamente a face física e a móvel, a fixa 

e a fluida, a concreta e a relacional, que interage ente si contribuindo para a reconstrução 

contínua do espaço, segundo Santos (2008), considerando-o como território vivido.  

Portanto passamos a descrever sobre um olhar analítico a Região e seus principais 

fixos e fluxos entrelaçando dados e análises sobre: a localização geográfica; as características 

ambientais e climáticas; as principais infraestruturas; os aspectos culturais e populacionais; as 

atividades econômicas; e, o IDH e PIB dos municípios. 

A Região está localizada no extremo sul do estado do Ceará à aproximadamente 

528 km da capital Fortaleza, num território fronteiriço entre os estados de Pernambuco, 

Paraíba e Piauí, cuja contiguidade forma uma importante mesorregião do Nordeste brasileiro, 

conhecida como mesorregião do Araripe. Por ter uma localização que facilita os fluxos 

humanos no semiárido, equidistante da maioria das capitais nordestinas (Quadro 3), e por 

constituir-se num verdadeiro “oásis” no meio do sertão, formou com suas adjacências uma 

genuína “bacia cultural”, destino ou passagem de diversas etnias e culturas, conforme Lustosa 

da Costa (2010): 

 

Considerado de diferentes pontos de vista, o Cariri, a Chapada do Araripe e o Alto 

Sertão paraibano constituem uma região geográfica bem definida, com 

características geográficas comuns, identidade cultural própria, sentido de pertença e 

vocações econômicas complementares. Trata-se de um espaço interestadual de 

relativa homogeneidade edafoclimática, com solos profundos e bem drenados, 

relativamente férteis, apropriados a diferentes culturas agrícolas, segundo os 

microclimas que se situam na suave transição entre os vales úmidos e o semiárido 

(COSTA, 2010, p. 152). 
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Tais características revelam o Cariri como um território diferenciado, com 

particularidades que evidenciam dicotomias e movimentos de integração existentes entre o 

global e o local, o tradicional e o inovador, favorecendo a reflexão sobre os processos de 

desenvolvimento territorial emergentes, a partir da observação de políticas públicas, conforme 

proposição deste estudo. 

Talvez por essa razão o Cariri cearense apresente tantas possibilidades de recortes 

territoriais, estipulados tanto no nível regional, como no estadual e federal, dificultando a 

integração dos esforços dessas instâncias na promoção do desenvolvimento regional. O 

recorte mais abrangente é o utilizado pelo governo do estado do Ceará, denominado 

Macrorregião de Planejamento Cariri / Centro Sul, composta por 42 municípios, área de 

28.879,9 km
2
, população de 1.225.532 habitantes (2010) e PIB de 6.138.534 (R$ mil - 2008), 

conforme dados compilados pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará 

(IPECE, 2011). As fragmentações desse território, ocasionados pelas divisões administrativas 

dos governos em suas diversas políticas e pelas instituições de atuação regional variam, 

podendo chegar até cinco subdivisões da Região, como veremos adiante.  

 

Quadro 3 - Distâncias Aproximadas do Cariri para as Capitais do Nordeste 

 Local  Distância Aproximada (km)   Local  Distância Aproximada (km)  

 São Luís   1.029  Natal   648 

 Salvador   866  João Pessoa   631 

 Maceió   757  Fortaleza   528 

 Aracaju   702  Teresina   593 

 Recife   658   

Fonte: Geomapas (1996) apud BNB (2001). 

 

Do ponto de vista natural, o Cariri é marcado por características microclimáticas e 

ambientais destacadas do sertão prevalecente no polígono das secas
18

, pela presença da 

Chapada do Araripe e da Floresta Nacional do Araripe. Vale ressaltar, porém, que seu espaço 

                                                

18 Área que compreende grande parte do Nordeste brasileiro, sujeita a repetidas crises de prolongamento das 

estiagens e portanto, sujeitas a tratamento especial e diferenciada pelo setor público. 
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físico é marcado por uma diversificada geologia e cobertura vegetal (Figura 5), impactando 

diretamente os tipos climáticos predominantes (Figura 6), afetados à medida que se afastam 

da Chapada ou encontram altitudes mais baixas. 

   

 

                                  Figura 5 – Características da cobertura vegetal do Cariri 

                                  Fonte: Adaptado do IPECE (2012) 

 

Outra característica física marcante é seu acervo geopaleontológico, reconhecido 

internacionalmente por meio de chancela da UNESCO, desde 2006, como Geopark Araripe, o 

primeiro Geopark das Américas. Tal chancela abriu grandes oportunidades para a 

potencialização do turismo na Região, podendo introduzir novos investimentos para dotar 
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municípios menos desenvolvidos para ampliação da oferta turística e consequente 

dinamização econômica de áreas menos favorecidas.  

 

 

                                  Figura 6 – Tipos climáticos do Cariri 

                                  Fonte: Adaptado do IPECE (2012) 

 

Por conter características ambientais tão especiais num espaço fronteiriço entre 

quatro Estados da Federação, suscitando um cuidado mais atento por parte do poder público e 

uma forma de atuação diferenciada, a Região do Cariri passou a compor a Mesorregião da 

Chapada do Araripe, priorizada pela Política Nacional de Desenvolvimento Regional 

(PNDR), instituída pelo governo federal em 1997. Referida política passou a induzir novas 

ações públicas para o desenvolvimento integrado desta Região como a sua inserção no 
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Programa de Regionalização do Turismo (2004), Programa de Sustentabilidade de Espaços 

Sub-regionais (2007), Programa Cidades do Ceará (2008), Território da Cidadania (2009), 

dentre outros. 

Relativo à infraestrutura, a Região encontra-se em estágio privilegiado do seu 

entorno de influência, concentrando grande parte dos equipamentos de saúde, educação, 

transportes e investimentos privados que garantem a sua hegemonia. Todavia, a população se 

ressente de um maior investimento público principalmente no tocante a saúde, segurança e 

saneamento básico, defasados tanto em relação às necessidades crescentes da sociedade 

quanto aos empreendimentos produtivos que suscitam ampliação constante de infraestrutura 

de apoio, em especial para as áreas mais carentes como os municípios de baixo IDH e a zona 

rural. 

Um dos principais problemas no aspecto estrutural da Região, que afeta inclusive 

as pretensões de um desenvolvimento sustentável é o baixo índice de saneamento básico, 

relacionado tanto ao número de domicílios dotados de esgotamento sanitário e abastecimento 

de água como no tratamento dos resíduos sólidos, resultando em graves problemas de 

poluição das áreas urbanas e rurais. Dados do IPECE (2011, p. 16) indicam uma média de 

22% de domicílios com esgotamento sanitário e a inexistência de aterros sanitários 

apropriados em toda a Região. 

Analisando os aspectos socioculturais, descritos anteriormente, suas origens 

favorecem a riqueza dos elementos subjetivos que permeiam o território e atuam na 

constituição de uma cultura com identidade singular, diferenciada, uma característica a ser 

observada para o êxito dos processos de desenvolvimento endógeno. Outro traço 

característico da referida cultura é a resistência às propostas exógenas, presente nos primeiros 

habitantes e latentes nas gerações posteriores. Tal resistência, expressa nos movimentos 

revolucionários históricos e lutas pela independência regional, atua dificultando a influência 

de processos exógenos que não promovem previamente ampla discussão e envolvimento das 

lideranças locais.  

Este e outros comportamentos idiossincráticos e recorrentes entre as distintas 

culturas nativas e colonizadoras que habitaram este espaço nos revelam o quanto a dimensão 

física do território pode entremear as demais dimensões na formação da identidade local. Em 

particular no Cariri, o meio ambiente sempre pode ser observado em filigrana nos diversos 

elementos da matriz cultural, como: nas artes, nos processos produtivos, na religiosidade, 

dentre outros aspectos. 
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Outro aspecto relevante para se entender o sentimento de pertença regional que 

povoa o imaginário dos seus habitantes é a condição favorável de sobrevivência representada 

pelo meio ambiente e evolução da economia local, que apesar de oscilar entre momentos de 

expansão e retrocesso, sempre evidenciou, no inconsciente coletivo, vantagens comparativas 

frente às terras circunvizinhas menos favorecidas, vantagens estas alicerçadas nos seus ativos 

naturais e culturais constituídos ao longo do tempo. Uma preocupação importante para 

projetos que respeitem as oportunidades das gerações futuras, tendo em vista o acelerado 

estágio de degradação que se encontra a atual conjuntura regional. 

A população da Região, segundo dados do último censo oficial (Anexo 2), é de 

930.988 habitantes, correspondendo a 11% da população do estado do Ceará, residente num 

espaço que ocupa aproximadamente 10% da extensão estadual. Referida população segue a 

tendência de urbanização com cerca de 20% da população residente em zona rural e 80% em 

zona urbana, com algumas concentrações mais acentuadas, principalmente nos municípios do 

Cariri Central (Figura 7). Dentre outros aspectos o êxodo rural está relacionado à falta de 

oportunidades de trabalho, efeitos das secas sazonais, baixo investimento público em serviços 

e infraestrutura e a massificação da cultura globalizante que desestimulam as novas gerações a 

permanecerem no campo. 

A distribuição demográfica da Região, bem como as condições de qualidade de 

vida apontadas pelo IDH-M (2000) estão bastante relacionadas com os aspectos ambientais de 

cada microrregião, ou seja, a área com condições ambientais mais difíceis para a 

sobrevivência humana tornam as populações mais vulneráveis aos seus efeitos e 

consequentemente impacta nos fluxos migratórios e no desenvolvimento humano. Dessa 

forma, observamos que os municípios pertencentes à microrregião do Cariri Central são mais 

favorecidos e, portanto concentra quase 50% da população do Cariri como um todo, enquanto 

que no Cariri Oeste temos uma situação de menor densidade demográfica acompanhada de 

baixo IDH, tornando esta microrregião mais dependente das políticas públicas redistributivas 

de âmbito estadual e federal. 

A economia da Região reforça a segmentação existente entre as microrregiões já 

citadas, concentrando no Cariri Central, principalmente nos municípios conhecidos como 

CRAJUBAR, Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, os grandes centros urbanos e a maior parte 

dos empreendimentos econômicos comerciais, de serviços e industriais, responsáveis pelo 

maior dinamismo econômico em relação às outras áreas. Nos demais municípios predominam 

as atividades ligadas aos setores de serviços, agropecuária e extrativismo, com forte 
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dependência dos recursos públicos municipais, programas federais de repasse de renda e 

aposentadorias. 

 

 

                                 Figura 7 – Distribuição da População no Cariri 

                                 Fonte: Adaptado do IPECE (2012)  

 

Em relação ao Produto Interno Bruto a Região do Cariri, considerando os 28 

municípios, atingiu a cifra dos 4 bilhões em 2009 (Anexo 2), correspondendo a 

aproximadamente 6% em relação PIB do estado do Ceará, uma proporção que perdura por 

quase uma década. Análises do IPECE sobre a sua distribuição por atividade, atribuem uma 

parcela maior, cerca de 75%, para comércio e serviço em ascensão, 16% para a indústria, 

começando a sofrer as consequências da crise mundial retraindo-se, e cerca de 9% para a 
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agropecuária, que experimenta um processo de acirrada queda nos últimos anos. Essa nova 

configuração econômica afetada pela conjuntura mundial e nacional ressalta ainda mais a 

importância do profundo conhecimento das relações entre o dinamismo e conformação das 

atividades econômicas da região com as vocações regionais latentes e a integração dos 

esforços para a construção de um futuro coletivo próspero. 

Referida preocupação não é observada com a intensidade requerida pelo 

imperativo das mudanças, nos planejamentos setoriais e no desenho das políticas públicas 

postas em prática pelas diversas instâncias de governo e entre os diversos atores que atuam no 

desenvolvimento da Região, tendo em vista os diferentes recortes territoriais adotados, 

conforme anexos 5 a 8. Na percepção da maioria dos atores locais o recorte territorial extenso 

e não coincidente das políticas dificulta a integração dos esforços e efetividade da governança 

na promoção dos resultados pretendidos pela sociedade. 

Observamos no Quadro 4, haver um relativo desconhecimento sobre os critérios 

utilizados para o estabelecimento do recorte territorial, visto que mesmo as respostas positivas 

não indicaram critérios coerentes entre si, significando o não envolvimento dos atores locais 

no planejamento das diretrizes da política, fato que impacta negativamente no 

empoderamento da base. Na percepção da maioria os esforços de integração tanto no nível 

governamental como entre os atores ainda são insuficientes, mesmo reconhecendo que este é 

um processo em construção. Destacou-se o reconhecimento da falta de integração entre temas 

ou áreas distintas necessárias para a promoção do desenvolvimento regional, permanecendo o 

foco do programa nas questões rurais, objetivo inicial da política. 

Concluímos que a profusão de recortes estabelecidos pelas diversas políticas 

públicas setoriais e territoriais, oriundas das instâncias estadual e federal, bem como aquelas 

utilizadas pelos atores locais nos seus propósitos institucionais, não contribui para a 

integração dos atores. Necessitam de revisão para o estabelecimento de uma visão político-

administrativa mais uniformizadora e integradora. O envolvimento dos atores locais no 

planejamento e estabelecimento das prioridades inicia com uma apropriada leitura das 

relações entre fixos e fluxos que podem influenciar na constituição e continuidade dos 

processos de governança, ampliando as possibilidades de êxito das políticas públicas. 

 

Quadro 4 – Percepção dos integrantes da governança sobre o recorte territorial e a integração 

SOBRE O RECORTE TERRITORIAL DA GOVERNANÇA 

ITEM DE ANÁLISE SIM NÃO GOVERNANÇA 
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Reconhece os critérios que 

estabeleceram o território? 

6 8 COTECIC (Território da Cidadania – 

Governo Federal) 

2 0 CONDIRC (Governo Estadual) 

O recorte territorial escolhido para a 

governança dificulta a integração? 

9 5 COTECIC (Território da Cidadania – 

Governo Federal) 

n.a. 

(*) 

n.a. CONDIRC (Governo Estadual) 

SOBRE A INTEGRAÇÃO 

ITEM DE ANÁLISE SIM NÃO GOVERNANÇA 

Existe integração entre as instâncias 

do governo? 

5 9 COTECIC (Território da Cidadania – 

Governo Federal) 

1 1 CONDIRC (Governo Estadual) 

Existe integração entre os atores 

locais? 

6 8 COTECIC (Território da Cidadania – 

Governo Federal) 

2 0 CONDIRC (Governo Estadual) 

Existe integração entre temas/áreas 

distintas? 

1 13 COTECIC (Território da Cidadania – 

Governo Federal) 

n.a. n.a. CONDIRC (Governo Estadual) 

Fonte: Pesquisa de campo (16 entrevistados). 

(*) n.a. – não se aplica. 

 

Estudos aprofundados podem revelar subdivisões regionais mais próximas da 

realidade local, considerando não só os ativos atuais na sua densidade e dinamicidade, as 

forças do mercado e as pretensões puramente políticas, mas um diagnóstico do potencial de 

desenvolvimento e as relações entre fixos e fluxos nos seus aspectos ambientais, sociais, 

econômicos e político-institucionais. Tais estudos são necessários para se determinar um 

zoneamento ecológico econômico
19

, ou outro modelo mais adequado à ação sustentável, 

planejada e articulada em governança, envolvendo o poder público, sociedade civil e 

iniciativa privada, no entanto, o que se observa na prática é a elaboração de diagnósticos e 

planos inutilizados na prevalência do caráter político sobre o técnico da ação governamental, 

                                                

19 “[...] processo político-administrativo que utiliza o conhecimento técnico, ao lado de outros critérios, para 

fundamentar a adoção de diretrizes e normas legais, visando atingir objetivos socialmente negociados. Isto 

implica num conjunto de sanções ou incentivos sociais que regulam o uso de recursos e a ocupação do 

território.” (RAMBALDI e OLIVEIRA, 2005, p. 417)   
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ou considerando aspectos puramente econômicos destacados em analises baseadas em estudos 

de localização industrial.    

A gestão compartilhada posta em prática pela governança não pode subordinar-se 

ao controle completo do mercado nem ficar sobre a dependência exclusiva das forças 

políticas, deve procurar um equilíbrio entre estas forças para promover a equidade entre as 

diversas comunidades situadas na Região e a preservação dos recursos ambientais, já 

escassos.  

Nessa leitura a atuação dos governos tende a estabelecer polos irradiadores de 

políticas públicas e microrregiões de convergência dos esforços das diversas áreas: educação; 

saúde; segurança; desenvolvimento econômico; meio ambiente; dentre outras; promovendo 

um resultado sinérgico muito além de uma pretensa intersetorialidade.  

Tal estratégia revela-se cada vez mais fundamental para se reverter os efeitos 

degradantes da tendência centralizadora do mercado. Porém, há de se ter cautela na 

constituição de tais polos, pois a adoção de recortes territoriais excessivamente extensos e 

heterogêneos para a atuação das políticas públicas regionais, baseados em critérios 

predominantemente políticos e econômicos, compromete a integração dos atores locais e 

contribui para a concentração dos recursos privados e públicos nos municípios mais 

dinâmicos, ampliando as desigualdades sociais latentes. 

A divisão político-administrativa do território que norteia boa parte das atuais 

políticas de regionalização, só reforça a mercantilização dos espaços e concentração da renda 

nos grandes centros urbanos, onde há um interesse predominante em desenvolver centros 

consumidores por um lado e reduzir custos operacionais por outro, desconsiderando os efeitos 

de longo prazo de tais escolhas. Esta situação pode ser revertida por meio da vinculação de 

estudos territoriais atualizados que considerem as diversas dimensões da sustentabilidade, na 

definição dos novos territórios, envolvendo inclusive a chancela dos atores que compõem a 

sociedade e a governança local. 

Nas seções seguintes descreveremos as políticas observadas em campo e seus 

respectivos modelos de participação, bem como o comportamento destas nos aspectos vistos, 

aprofundando a análise da participação integrada dos diversos atores dos modelos de 

governança propostos, na gestão das políticas públicas territoriais do Cariri, iniciada na 

discussão da influência do recorte territorial e finalizada com as análises comparativas da 

seção 4.5 e da conclusão. 

 



101 

 

4.3 Governança por meio do colegiado do território da cidadania 

 

O Programa “Territórios da Cidadania” surgiu em 2008 de uma estratégia voltada 

inicialmente para desenvolvimento dos territórios rurais. Coadunada posteriormente com os 

fundamentos defendidos na PNDR. Com intuito de inovar na forma de atuação do governo, 

referido Programa integrou dezenove Ministérios sob a coordenação da Casa Civil, 

estabelecendo os objetivos de “promover o desenvolvimento econômico e universalizar 

programas básicos de cidadania por meio de uma estratégia de desenvolvimento territorial 

sustentável” (GOVERNO FEDERAL, 2008), pautando-se na lógica da participação social e 

na integração de ações entre Governo Federal, estados e municípios em seus princípios 

essenciais. 

O Programa abrange todo o país, incluindo atualmente 120 áreas, compostas por 

conjuntos de municípios, intitulados pelo programa de “territórios”. Desses, cerca de 47% 

estão no Nordeste, 22,5% no Norte, 12,5% no Sudeste, 10% no Centro Oeste e 8% no Sul, 

conferindo ao Programa um importante papel na política de governo voltada para a redução 

das desigualdades existentes entre as grandes regiões do Brasil. 

A estrutura institucional adotada para a governança conta com um Comitê Gestor 

Nacional, Comitês de Articulação Estadual e os Colegiados Territoriais, sendo esses 

normalmente compostos de forma igualitária por representantes do poder público e da 

sociedade civil. Cada colegiado estabelece seu Núcleo Dirigente que exerce junto com o 

interlocutor do território, colaborador contratado, o papel de coordenação das ações do 

colegiado. Não raro existem também as câmaras temáticas responsáveis pelo aprofundamento 

das questões relativos a temas específicos ou setoriais.  

Criado para ter uma envergadura ambiciosa, iniciou sua atuação com recursos na 

ordem de R$ 24,6 milhões, segundo Echeverri (2010). O Programa Territórios da Cidadania, 

desde as suas origens no plano rural, procurou atuar na ressignificação do desenvolvimento, 

primeiramente no seio do Governo Federal e, por conseguinte influenciando a forma de 

atuação nos âmbitos estadual e municipal, bem como na administração pública indireta e 

paraestatal. A intenção e contribuição primeira do Programa foi estabelecer uma nova 

perspectiva de desenvolvimento centrado no território, inicialmente rural e depois expandido 

para a integração entre o campo e a cidade. 
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Adotando a mesma orientação da política de desenvolvimento dos territórios 

rurais, o Programa Territórios da Cidadania intenciona expandir o foco, trazendo consigo o 

entendimento de território, conforme descrito no conceito: 

[...] um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, 
compreendendo a cidade e o campo, caracterizado por critérios multidimensionais – 

tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, a política e as instituições 

– e uma população com grupos sociais relativamente distintos, que se relacionam 

interna e externamente por meio de processos específicos, onde se pode distinguir 

um ou mais elementos que indicam identidade e coesão social, cultural e territorial 

(ECHEVERRI, 2010, p. 89-90). 

 

Diante de tal visão contemporânea a referida política inova nos seus fundamentos, 

intencionando trazer para o campo da ação pública um conceito atualizado de 

desenvolvimento sustentável, a partir do envolvimento do território de múltiplas dimensões 

(físicas, econômicas e políticas), um território que ultrapassa as fronteiras político-

administrativas dos municípios ou até mesmo dos Estados, na construção de políticas 

integrativas.  

A base para a implementação da referida seria, portanto, a consolidação do capital 

social induzido pela participação social e cidadã na forma de colegiados, tidos como 

instâncias de governança territorial, responsáveis pela organização de demandas, 

acompanhamento e avaliação de políticas públicas e encaminhamentos de sugestões para as 

diversas instâncias de governo, dentre outras. 

O Território do Cariri foi estabelecido em 2009, abrangendo inicialmente 27 

municípios da Região e agregando posteriormente o município de Várzea Alegre, confirmado 

por meio do Núcleo Gestor na ocasião da pesquisa de campo, completando um total de 28 

municípios em uma área de 16.350,40 km2, coincidente com o recorte territorial utilizado 

pelo CONDIRC e baseada em uma das divisões regionais utilizadas no estado do Ceará, como 

visto anteriormente. 

Seu colegiado foi constituído oficialmente por 126 representantes, sendo 63 de 

instituições publicas e 63 de instituições da sociedade civil, no entanto, segundo relatos dos 

participantes e observação das reuniões somente cerca de 40 instituições frequentam 

sistematicamente as plenárias. Grande parte das representações tem atuação regional ou 

microrregional, com exceção das prefeituras municipais e algumas instituições cuja jurisdição 

se restringe a um município. 

Realizamos pesquisa de campo e secundária no período de junho a novembro de 

2012 com intuito de analisar os resultados alcançados pelo Programa na Região do Cariri e a 
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percepção dos participantes sobre tais resultados, efetividade da instância e desafios a serem 

superados, assim como analisamos a participação integrada dos atores na gestão das políticas 

públicas promovidas por meio do Programa.  

Para obtenção de dados primários participamos de uma reunião plenária do 

colegiado em maio de 2012, exercendo a observação ativa e realizamos entrevistas junto a 14 

representantes de instituições participantes do colegiado, no período de junho a novembro de 

2012, atingindo cerca de 35% do universo de participantes ativos, sendo 7 do poder público e 

7 da sociedade civil organizada.  

Incluímos na amostra, participantes atuantes e representativos como gestores 

públicos, presidentes de ong‟s, presidentes de associações produtivas, líderes sindicais, dentre 

outros, porém, com anuência dos entrevistados, optamos por não divulgar a identidade dos 

mesmos, cujo perfil resumido disposto no Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Perfil dos participantes do Território da Cidadania pesquisados 

LOCALIZAÇÃO DA SEDE DA 

INSTITUIÇÃO QUE REPRESENTA 

Cariri Central  

SEXO Homens 

ESCOLARIDADE Com nível superior ou pós-graduação 

TEMPO DE PARTICIPAÇÃO NO 

COLEGIADO 

Participam desde 2009 

CARGO QUE OCUPA NA INSTITUIÇÃO 

QUE REPRESENTA 

Ocupam cargo de comando 

MUNICÍPIOS REPRESENTADOS NA 

PESQUISA 

Aurora, Araripe, Barbalha, Crato, Juazeiro 

do Norte e Mauriti. 

Fonte: Pesquisa de campo. 

 

Os entrevistados demonstraram estar conscientes do papel do território da 

cidadania e do colegiado como importante instrumento para a promoção do desenvolvimento 

sustentável e integrado da Região, porém revelaram existir muitas dificuldades para se 

alcançar tais objetivos. Dentre os aspectos apontados destacamos a insipiente cultura de 

participação e dos modos tradicionais de se fazer política, ainda predominantes. A maioria, 

considera que o papel do colegiado não está sendo bem cumprindo, alegando problemas de 

articulação e na coordenação do Programa como os principais motivos. 
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Sobre o papel do colegiado, distinguimos duas visões. Segundo a visão da 

Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA), observada em plenária, sua função 

deve concentrar-se no controle social, ou seja, em acompanhar a correta aplicação dos 

recursos públicos nos projetos anunciados e avaliar o desempenho das políticas públicas 

voltadas para a Região. Já para os entrevistados o papel do colegiado é mais amplo, incluindo 

as funções de analisar demandas, discutir e sugerir políticas públicas para o desenvolvimento 

da Região.  

Os principais desafios a serem superados no exercício desses papéis, de acordo 

com os participantes da pesquisa (Quadro 6) reforçam a percepção deles sobre a baixa 

participação integrada dos atores na gestão das políticas públicas, fazendo com que a 

governança estabelecida pelo Programa Território da Cidadania no Cariri, contribua pouco 

para a mudança das práticas políticas tradicionais na definição das diretrizes e promoção do 

desenvolvimento regional. 

Conforme abordado no capítulo 2, o conceito de desenvolvimento sustentável 

contemporâneo envolve princípios éticos e dinâmicas sociais, culturais, ambientais, político-

institucionais e econômicas, revelando a ótica inter e transdisciplinar dos novos paradigmas. 

Para enfrentar os desafios complexos, e dar o primeiro passo para a mudança de paradigma é 

preciso reconhecer as limitações do Estado e do mercado na condução do desenvolvimento 

equitativo. Portanto, políticas que não promovem efetivamente a participação dos atores 

sociais nos processos decisórios estratégicos, não atendem aos novos requisitos da gestão 

pública, necessários para mudar o panorama político atual. 

Para simplificar a analise, classificamos os referidos desafios inicialmente como 

internos e externos, os primeiros representando aqueles referentes às limitações da própria 

instância e seus participantes, tanto os de natureza individual como os coletivos. Aos outros 

designamos desafios externos relacionando-os ao ambiente externo à governança, 

representando variáveis de certa forma incontroláveis, ou pouco influenciáveis por seus 

componentes, conforme relacionado no Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Desafios para a Efetivação do Colegiado do Território da Cidadania 

DESAFIOS INTERNOS DESAFIOS EXTERNOS 

“Baixa frequência e interesse dos 

participantes.” 

“A burocracia na apreciação e liberação dos 

projetos.” 

“Insuficiente avaliação e divulgação dos 
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resultados.” 

“Falta de clareza na definição de cada 

participante.” 

“Falta apoio financeiro para manter um 

corpo técnico a disposição do colegiado.” 

“Falha de continuidade dos representantes.” 

“Baixa frequência e participação dos 

prefeitos municipais.” 

 

“Interferências políticas no trabalho do 

colegiado.” 

“Necessidade de uma maior integração entre 

os participantes.” 

“Pouco tempo dos participantes para atuar 

no colegiado.” 

“O problema é cultural.” 

“Os membros do colegiado não se 

empoderaram do Programa.” 

“Participação motivada somente pela 

disponibilidade de recursos.” 

“Baixa integração entre poder público, 

iniciativa privada e sociedade civil.” 

“Baixa participação ocasionada por poucos 

resultados ocorridos.” 

“Falta de preparo técnico do colegiado para 

elaboração e encaminhamento dos projetos.” 

“A escolha do representante de cada 

instituição participante do colegiado deve ter 

mais critério.” 

Fonte: Pesquisa de campo, depoimentos dos pesquisados. 

 

Sobre o ambiente de discussão nas plenárias, no geral os participantes declararam 

se sentir a vontade para fazer colocações, constatado nas discussões observadas em campo, no 

entanto, identificamos manifestações de desconforto, que achamos importante registrar, 

primeiro o receio de retaliação política diante das manifestações em plenária e segundo a 

respeito da excessiva repetição de temas abordados nas discussões, tornando as pautas muito 

repetitivas. Uma observação de cunho político e outra de natureza técnica. 

Ficou evidente tanto nas respostas das entrevistas como na observação ativa que 

há uma predominância sobre assuntos relacionados à zona rural e agricultura em grande parte 

da pauta das plenárias. Respaldando tal resposta percebemos na reunião observada haver uma 

concentração de cerca de 70% do tempo ao repasse de informações das ações executadas e 

projetos no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará - SDA. 
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Tal fato corrobora para a baixa participação de outros setores como a educação, 

saúde, meio ambiente e empreendedores privados urbanos, na composição da plenária, 

desvirtuando, em parte, os propósitos do Programa em atuar na multidimensionalidade 

própria da sustentabilidade. Na visão da maior parte dos entrevistados não há representantes 

da iniciativa privada no colegiado por não ter havido uma articulação adequada do setor. 

A plenária observada em junho de 2012, não apresentou quórum de representação 

para respaldar decisões estratégicas a serem tomadas, indicando uma tendência de 

esvaziamento, devido à desmotivação de muitos participantes e a proximidade do período 

eleitoral, mesmo assim, no decurso da reunião, ocorreu um fato importante para analise. O 

grupo do Núcleo Dirigente foi reconduzido por mais um ano de atividade, mesmo sem ter tido 

quórum, sob a alegação da dificuldade de reunir os participantes nos próximos meses. 

Referida decisão acabou comprometendo ainda mais o empoderamento dos atores no processo 

de decisão, pois representou a falta de observação de critérios regimentais mínimos, 

necessários para legitimar a ação coletiva. 

A própria coordenação regional e estadual do Programa reconheceu o momento de 

instabilidade ou transição por que passava o Programa, deixando clara a incerteza quanto a 

sua continuidade no governo atual. Desta forma justificaram o atraso na realização das 

plenárias, cada vez mais espaças. Confirmaram ainda haver recursos disponíveis para a 

realização de mais duas plenárias no ano em curso o que não veio a se concretizar. 

A SDA apresentou muitos projetos direcionados ao território, que não foram 

demandados ou discutidos pelo colegiado local, ratificando a fala de alguns entrevistados que 

alegaram a pouca interferência do mesmo na definição das políticas Estaduais e Federais, um 

dos fatores mais alegados pelos entrevistados como responsável pelo atual estágio de 

desmotivação que enfraquece o colegiado. Nas suas percepções a falta de observação das 

ações e projetos indicados pelo colegiado resultou no esvaziamento paulatino das reuniões, 

bem mais movimentadas nos primeiros anos de existência do Programa. 

A observação dos entrevistados, mesmo reconhecendo a importância do Programa 

para a Região, revela que os resultados alcançados (Quadro 7), fruto das ações essencialmente 

governamentais não foram, na sua maioria, orientados por demandas regionais discutidas no 

colegiado, contribuindo para a continuidade dos modelos políticos tradicionais de tomada de 

decisão e desmotivando a participação por ter seu papel diminuído. 

Esta evidência empírica reforça a discussão teórica realizada no capítulo 3, que 

revela as quatro dimensões da governança, e a predominância da utilização prática das 
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dimensões de natureza utilitária, ou seja, administrativa, econômica e institucional, que 

representam o uso do conceito de governança apenas como meio para alcançar objetivos das 

forças dominantes ou do próprio governo. Tais objetivos normalmente são relacionados ao 

domínio sobre o rumo da política, à redução do custo de mercado e à criação de um ambiente 

institucional favorável a expansão dos negócios e dos fluxos financeiros hegemônicos, 

transformando a participação num momento figurativo ou apenas para justificar uma ação 

democrática dos que detém o poder. 

 
Quadro 7 – Resultados do Programa Território da Cidadania do Cariri segundo percepção dos participantes 

SÍNTESE DAS PERCEPÇÕES NEGATIVAS 

“Não me lembro de nenhum.” 

“Em minha visão nenhum. Não mudou nada.” 

“Concretamente, não aconteceu nada até o momento, os projetos regionais propostos e 

aprovados em plenária não foram liberados. Só acontece o que vem de cima.” 

“Os resultados ainda deixam a desejar. Apesar de algumas coisas terem acontecido ainda 

falta muito. Alguns resultados são apropriados pelo Território da Cidadania mesmo tendo 

sido proporcionados por outros meios.” 

“Não tenho conhecimento de nenhum resultado concreto articulado pelo colegiado do 

Território.” 

 

SÍNTESE DAS PERCEPÇÕES POSITIVAS 

“Ampliação das políticas de apoio às pessoas carentes. Conquista de projetos de apoio aos 

municípios e de irrigação.” 

“Oficialização da participação de diversos setores da sociedade civil, antes excluídos do 

debate, e maior informação sobre políticas públicas para o território.” 

“Vários. O simples fato de estimular a discussão e reunir diversas representações da 

sociedade já é um ganho considerável.” 

“Ilhas digitais, câmaras de refrigeração para laticínios, cisternas para a zona rural, etc. 

Todos esses projetos estavam vinculados ao fato do município fazer parte do Território.” 

SÍNTESE DAS PERCEPÇÕES POSITIVAS COM RESSALVAS 

“Seguro safra, cisterna de placa para a zona rural, benefícios sociais, quase tudo vem pelo 

Território da Cidadania, mas muito do que acontece não ficamos sabendo.” 

“Apenas a integração entre os municípios participantes e a aprovação de alguns projetos 
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discutidos em plenária.” 

“Hoje tudo que vem para o município deve-se porque ao Território da Cidadania. Os 

municípios já receberam vários benefícios, mas muitos deles não são discutidos e 

encaminhados por meio da plenária. Ainda podemos avançar muito.” 

“Alguns resultados ocorreram bem. Um resultado positivo é a oportunidade de podermos 

estar participando das discussões. Quanto aos resultados concretos ainda precisamos 

avançar.” 

Fonte: Pesquisa de campo. 

 

Verificamos haver uma discrepância muito acentuada entre os resultados 

apontados nos depoimentos dos entrevistados e os recursos destinados ao Cariri por 

intermédio do Território da Cidadania, de acordo com o Portal da Cidadania (Quadro 8). Os 

recursos e projetos destinados à Região, segundo o site oficial do Programa, é muito superior 

à percepção de resultados dos entrevistados, por um lado reforçando a visão dos participantes 

sobre a existência de políticas territoriais não discutidas e avaliadas em plenária e por outro 

lado expressando a desinformação dos atores sobre os resultados oficiais, divulgados no site, 

que poderiam ser alvo de discussão nas plenárias. 

 

Quadro 8 – Investimentos executados no Território da Cidadania do Cariri 

ANO AÇÕES (UND) INVESTIMENTOS (R$) 

2009 78 458.675.725,95 

2010 57 485.462.605,65 

2011 n.d.(*) n.d. 

2012 n.d. n.d. 

Fonte: Portal da Cidadania – Governo Federal, http://www.territoriosdacidadania.gov.br 

(*) n.d. - Informação não disponível 

 

Outro aspecto importante a ser ressaltado sobre resultados é a percepção 

observada, que no âmbito do colegiado e do programa são tratados somente na sua dimensão 

quantitativa, referente à distribuição dos recursos ou verbas federais para os municípios e 

Região, não sendo observados ou ao menos revelados em primeiro plano, os aspectos 

qualitativos, referente ao impacto sobre os indicadores de desenvolvimento que tais repasses 

estejam promovendo nas diversas dimensões da sustentabilidade. 

Constatamos, portanto, a fragilidade da gestão do programa em respeito à 

observação dos princípios que norteiam a dimensão sócio-política da governança, discutidos 

http://www.territoriosdacidadania.gov.br/
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nas seções 2.5 e 3.2.4., ferindo inclusive aspectos estabelecidos no arcabouço jurídico que 

legitima a democracia participativa. A referida dimensão destaca-se por revelar a governança 

numa perspectiva estratégica, por meio da integração dos atores e no atendimento das 

necessidades coletivas, prospectadas na esfera pública e consagrada na prática dos princípios 

da gestão social, dentre outros.  

Nesse contexto a conduta ética, a valorização da transparência, democratização 

das decisões por meio da participação da sociedade e inversão de prioridades em relação à 

lógica de mercado, revelam a verdadeira “boa governança” a ser almejada nas propostas de 

fortalecimento da democracia participativa estabelecidos no arcabouço jurídico brasileiro. A 

falta de cumprimento de apenas um desses princípios compromete a efetividade da 

governança, transformando-a em experiência inconsistente, mal conduzida ou mal sucedida 

segundo os parâmetros ideais de governança territorial estabelecidos. 

Concluímos que todo o esforço do Governo Federal no desenho inovador dado à 

política em questão, ainda não teve a repercussão esperada na Região do Cariri, de acordo 

com a maioria dos entrevistados. Conforme os dados analisados percebemos que o Programa, 

no estágio atual, não logrou êxito no empoderamento dos atores na gestão das políticas 

públicas territoriais e bem menos na integração das dimensões necessárias, promovendo 

resultados insuficientes para impactar no desenvolvimento sustentável do Cariri, segundo as 

evidências teóricas e empíricas apresentadas, mesmo representando avanços da distribuição e 

descentralização dos esforços e recursos federais. 

Portanto, constatamos que a insipiente participação integrada dos atores na gestão 

das políticas públicas territoriais compromete a efetividade desta proposta federal de 

governança, afinal, sem participação integrada efetiva do colegiado do Território da 

Cidadania na gestão da maioria das políticas públicas capitaneadas por meio do Programa, 

desde a sua indicação e formulação, até a sua execução e controle social, não haverá 

desenvolvimento sustentável, nos moldes dos novos paradigmas. Haverá sim a continuidade 

dos modelos tradicionais de desenvolvimento “top down”, revestidos em nova “embalagem”, 

todavia, comprovadamente incapazes de atender as reais necessidades dos territórios na sua 

diversidade. 

 

4.4 Governança por meio do conselho de desenvolvimento e integração regional 
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A macro política de desenvolvimento regional encampada pelo governo do estado 

do Ceará a partir de 2007, tendo na Secretaria das Cidades o seu principal executor, 

estabeleceu o propósito principal de reduzir as desigualdades regionais reproduzidas durante 

décadas no estado, responsável por manter concentrada grande parte da população e da 

riqueza na Região Metropolitana de Fortaleza, capital do estado (CARTAXO, 2008).  

Nas suas perspectivas iniciais previa-se a participação dos atores locais na 

construção de planos, parcerias e ações que norteariam a atuação do estado, criando para este 

fim os Conselhos de Desenvolvimento e Integração Regional nas principais Regiões do 

Ceará, dentre elas o Cariri. 

Tendo como prioridades o crescimento econômico com distribuição de renda, 

fortalecimento da educação, infraestrutura e reforço à inovação, a estratégia explicitada era 

dotar os municípios, segundo um critério de hierarquia, de atributos urbanos capazes de 

fomentar o potencial de desenvolvimento numa visão regional (CARTAXO, 2008).  

As principais ferramentas de gestão escolhidas foram o estabelecimento do 

governo itinerante, deslocando a sede do governo estadual mensalmente para uma região do 

interior do estado, o planejamento participativo a partir do reforço das discussões em torno do 

PPA por via de conferências e a dotação de estrutura administrativa para a recém-criada 

Secretaria das Cidades, com programas e coordenadorias responsáveis pela promoção e 

cumprimento das políticas governamentais estabelecidas. 

O Projeto Cidades do Ceará, inserido no “Programa de Desenvolvimento Urbano 

de Polos Regionais”, tornou-se o principal motor das políticas de desenvolvimento previstas e 

assumiu o papel de “experiência-piloto” com vistas a proporcionar o fortalecimento do Cariri 

Central, representado pelos municípios de Barbalha, Caririaçu, Crato, Farias Brito, Jardim, 

Juazeiro do Norte, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri, e servir de modelo para 

outras regiões do interior do estado na sequência (SECRETARIA DAS CIDADES DO 

ESTADO DO CEARÁ, 2008).  

Com recursos previstos na ordem de US$ 111,6 milhões, sendo aproximadamente 

59% financiados pelo Banco Mundial e contra partida de 41% do estado e municípios, os 

gestores do Projeto no nível estadual, procuram seguir as orientações do Banco que 

estabeleceu requisitos e condições necessárias à execução do projeto na composição de um 

ambiente institucional fortalecido, reconhecendo a organização social local e privilegiando 

um modelo de gestão participativo. 
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Atendendo a referida exigência contratual imposta pelo Banco, a Secretaria das 

Cidades estabelece como estratégia de gestão geral, a criação de duas instituições, 

pressupondo uma atuação “articulada e integrada” dos principais atores no Projeto 

(SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ, 2008). Uma delas é a Unidade 

de Gestão de Projetos (UGP), vinculada à estrutura funcional da Secretaria das Cidades do 

estado do Ceará e o Comitê Consultivo do Projeto, constituído por representantes da referida 

Secretaria e por representantes dos municípios contemplados.  

Pensando na gestão socioambiental a Secretaria das Cidades (2008) previu a 

criação do Núcleo de Gestão Socioambiental composto por representantes de instituições 

locais que atuam na área, com a função de articular ações e políticas complementares ao 

Plano Socioambiental, todas elas integradas à macro política de Desenvolvimento Regional 

do estado do Ceará, com interfaces e atuação semelhante ao Conselho de Desenvolvimento e 

Integração Regional do Cariri (CONDIRC). 

Estimulados pelo estado e movidos por essa nova visão de desenvolvimento, 

foram diplomados em dezembro de 2007 os 54 conselheiros (27 do setor público e 27 da 

sociedade organizada) do CONDIRC, uma entidade colegiada, autônoma, de gestão 

participativa, abrangendo os 28 municípios da Região, segundo o recorte mais usual, e criada 

com a finalidade de “discutir, planejar, acompanhar e encaminhar ações de fomento ao 

Desenvolvimento Sustentável Regional” (CONDIRC, 2008), conforme descrito no seu 

Regimento Interno. 

Sua articulação foi realizada pelo corpo técnico da Secretaria das Cidades do 

estado do Ceará, que convidou as instituições públicas e da sociedade civil de acordo com 

critérios próprios, privilegiando os atores tradicionais, normalmente convidados para compor 

os demais conselhos e colegiados regionais. A partir da terceira reunião do grupo, houve a 

eleição da primeira diretoria do Conselho, composta por quatro membros: presidente; vice-

presidente; 1º e 2º secretários. Posteriormente, ocorreram reuniões periódicas ordinárias e 

extraordinárias para tratar de pautas estabelecidas em plenária. 

Após algumas conquistas como a apreciação e indicação de projetos produtivos, 

encampados pelo Fundo Estadual de Combate a Pobreza (FECOP), participação e 

organização de seminários setoriais na Região, participação em debates importantes sobre 

programas, projetos e ações para o desenvolvimento regional, concluímos que o CONDIRC 
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exerceu na sua essência, uma função consultiva e instrumental
20

 no período de sua existência, 

até sua extinção no final de 2012, reproduzindo na prática a dimensão institucional da 

governança, já tratada na seção 3.2.3. 

Apesar da desarticulação da instância no período de realização da nossa pesquisa 

de campo, optamos em manter o estudo de caso da política na dissertação, aproveitando-a em 

nossa analise, com intuito de identificar outras evidências sobre a existência de fato da 

participação integrada dos diversos atores da governança, segundo o modelo estadual, e sua 

contribuição para o desenvolvimento regional sustentável do Cariri, além de aproveitar o fato 

da sua descontinuidade repentina, para retratar a dependência de tais modelos de governança 

sobre a ótica da dimensão institucional, para com o ente público propositor de sua criação.  

Na opinião dos pesquisados o Conselho vinha cumprindo relativamente bem o seu 

papel até o momento em que contou com o apoio e reconhecimento da Secretaria das Cidades 

do estado do Ceará, órgão público responsável pela sua articulação inicial e criação. O 

arrefecimento do apoio dessa Secretaria acabou enfraquecendo o ânimo dos conselheiros que 

reduziram drasticamente a frequência nas reuniões, resultando na paralização total das 

atividades no final do ano de 2012. 

Tendo em vista não ter havido um instrumento legal para a sua criação, faltando-

lhe, portanto um lastro formal, o CONDIRC ficou a mercê de uma política de governo, 

perdendo força com as descontinuidades características dos modelos tradicionais de gestão 

pública e pelo baixo empoderamento das instituições representativas da sociedade organizada 

no processo de decisões políticas, que não tiveram força para continuar a exigir das instâncias 

superiores o reconhecimento da importância de tal conselho.  

Esses representantes, mesmo tendo sido capacitados pelo próprio estado e mesmo 

possuindo experiência de participar em várias arenas de debates públicos, conforme podemos 

observar na sua atuação histórica, parecem preferir seguir, devido à falta de reação, praticando 

o modelo tradicional do fazer político ou das práticas da “democracia de acesso”, como alerta 

Crozier (1995, p. 86) em seus estudos sobre modelos democráticos. Mesmo em democracias 

representativas maduras, relata o referido autor, os atores sociais preferem manter o acesso ao 

tomador de decisão a se arriscar na construção de um ambiente político-institucional mais 

participativo, caminho certamente longo e tortuoso aos olhos dos políticos tradicionais. 

                                                

20 Atendendo basicamente as demandas do Estado, por meio da Secretaria das Cidades. 
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Cabe destacar alguns aspectos da operacionalidade da instância de governança em 

referência para ressaltar uma das dificuldades evidentes nos processos de governança. A 

ausência de instrumentos gerenciais adequados e a precariedade do exercício da função de 

secretaria executiva na operacionalização dos processos chave constitui-se em situação 

recorrente nas experiências estudadas.  

Dentre os aspectos operacionais evidentes destacamos a falta de instrumentos 

mais abrangentes de comunicação e divulgação das informações entre os conselheiros e para a 

sociedade, ausência de instrumentos mais eficazes de transparência, ausência quase completa 

de diagnósticos prévios das temáticas a serem debatidas, dificuldade de articulação de novas 

representações e frágil pactuação de parcerias e responsabilidades na execução dos planos 

estratégicos de trabalho, quando definidos. 

Analisando os principais desafios do CONDIRC, apontados segundo a percepção 

dos coordenadores (Quadro 9), verificamos que a efetividade da governança se dava 

parcialmente, havendo uma forte dependência da instância aos interesses do estado. Talvez 

por fazerem parte da coordenação os respondentes do questionário reconhecem a existência 

da participação integrada na gestão das políticas públicas, no entanto, as evidências dos 

resultados apontados indicam uma maior atuação do CONDIRC na função consultiva, devido 

à estreita relação de poder existente entre o estado e os membros da coordenação do conselho. 

A falta de um critério técnico mais apurado para a formação da referida instância, 

desde o seu planejamento até a viabilidade da sua operacionalização, passando pela 

inexistência de um instrumento legal que o respalde, enfraqueceu o empoderamento dos 

participantes, culminando na paralização das atividades por decisão unilateral da Secretaria 

das Cidades do estado do Ceará.  

 

Quadro 9 – Desafios para a Efetivação do CONDIRC 

DESAFIOS INTERNOS DESAFIOS EXTERNOS 

Concentração de tarefas na coordenação Arrefecimento do apoio da Secretaria das 

Cidades Não possui sede 

Muitos conflitos internos Falta de continuidade das políticas públicas 

Dificuldade de articulação com outras 

instâncias 

Não há o devido reconhecimento das 

Secretarias estaduais 

Desestímulo dos participantes quando 

governo do estado se afastou 
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Câmaras técnicas ineficazes Baixa participação de órgãos técnicos de 

pesquisa Falta de uma secretaria executiva para dar 

suporte 

Instância não possui autonomia financeira 

para realizar debates, elaborar projetos e 

manter um corpo técnico 

Dificuldade de se obter informações mais 

rápidas e detalhadas sobre projetos do 

governo do estado 

Há necessidade de uma participação mais 

efetiva dos representantes das prefeituras 

Fonte: Pesquisa de campo. 

 

Percebemos na observação desse caso que a fragilidade dos modelos de 

governança territorial, criados por iniciativa do poder público, via políticas de governo, está 

associada à influência política que o órgão de origem exerce sobre as ações e continuidade da 

governança. A ausência de estudos diagnósticos prévios, sobre a adoção de um recorte 

territorial mais adequado às necessidades da região e o baixo empoderamento dos atores 

locais na gestão das políticas, implica na dificuldade de integração entre os atores e os órgãos 

e secretarias do próprio estado, que por não possuírem jurisdição coincidente não constroem 

uma relação de cooperação mais intensa e duradoura. 

A dispersão dos participantes e falta de motivação para a continuidade das 

atividades do CONDIRC por meio da força de representação que poderia ser exercida pela 

sociedade civil organizada, deve-se em parte, pela dificuldade de cooperação financeira entre 

os participantes para viabilizar a operacionalização das ações da instância, causando o 

afastamento tão logo o principal mantenedor, no caso a Secretaria das Cidades do estado do 

Ceará, se retira de cena, reforçando a relação de dependência. Uma alternativa, seria, portanto, 

o estabelecimento do custeamento das ações de gestão descentralizada por meio de legislação 

específica, tirando tal decisão do campo da discricionariedade do gestor público.  

Finalmente, extraímos das nossas observações desta instância, que as induções de 

processos de governança realizadas pelo governo do estado do Ceará nos últimos anos 

tiveram um cunho predominantemente instrumental, com o objetivo de atender as exigências 

de natureza normativa ou contratual, por ocasião de projetos pontuais, distanciando-se do 

esforço sistemático de alcance mais prolongado necessário para estabelecer um ambiente 

político-institucional propício à participação integrada dos atores na gestão das políticas 
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territoriais, comprometendo a contribuição da governança para o alcance do desenvolvimento 

regional sustentável. 

 

4.5 Resultados para discussão 

 

Dando continuidade à análise dos estudos de caso, apresentamos a seguir  

integração das respostas dos dois modelos de governança observados e suas relações com o 

referencial teórico estudado, conforme resumo no Quadro 10. Os principais grupos de 

dificuldades identificados a partir das evidências teóricas e práticas realizadas, segundo a sua 

natureza, totalizaram quatro grupos diferentes. 

 

Quadro 10 – Grupos de desafios enfrentados pela governança territorial 

DESAFIOS 

INTERNOS 

PERCEPÇÃO DOS ATORES PESQUISADOS 

 

 

 

Desmotivação dos 

participantes 

Baixa frequência e interesse dos participantes 

Baixa frequência e participação dos prefeitos municipais 

Necessidade de uma maior integração entre os participantes 

Pouco tempo dos participantes para atuar no colegiado 

Os membros do colegiado não se empoderaram do Programa 

Participação motivada somente pela disponibilidade de recursos 

Muitos conflitos internos 

Desestímulo dos participantes quando governo do estado se afastou 

Há necessidade de uma participação mais efetiva dos representantes 

das prefeituras 

 

 

 

 

 

 

Dificuldades 

Operacionais na 

efetivação da 

Insuficiente avaliação e divulgação dos resultados 

Falta de clareza na definição de cada participante 

Falha de continuidade dos participantes 

Falta de preparo técnico do colegiado para elaboração e 

encaminhamento dos projetos 

Concentração de tarefas na coordenação 

Não possui sede 

Muitos conflitos internos 

Dificuldade de articulação com outras instâncias 
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governança Câmaras técnicas ineficazes 

Câmaras técnicas ineficazes 

Falta de uma secretaria executiva para dar suporte 

Instância não possui autonomia financeira para realizar debates, 

elaborar projetos e manter um corpo técnico 

DESAFIOS 

EXTERNOS 

PERCEPÇÃO DOS ATORES PESQUISADOS 

 

 

 

Dificuldade de 

empoderamento da 

Governança na 

gestão pública 

A burocracia na apreciação e liberação dos projetos 

Falta apoio financeiro para manter um corpo técnico a disposição do 

colegiado 

Interferências políticas no trabalho do colegiado 

Baixa integração entre poder público, iniciativa privada e sociedade 

civil 

Arrefecimento do apoio da Secretaria das Cidades 

Não há o devido reconhecimento das Secretarias estaduais 

Baixa participação de órgãos técnicos de pesquisa 

Dificuldade de se obter informações mais rápidas e detalhadas sobre 

projetos do governo do estado 

 

Práticas políticas 

tadicionais 

Interferências políticas no trabalho do colegiado 

O problema é cultural 

A escolha do representante de cada instituição participante do 

colegiado deve ter mais critério 

Falta de continuidade das políticas públicas 

Fonte: Pesquisa de campo, entrevistas. 

 

Analisando as dificuldades identificadas e classificadas, verificamos as suas 

possíveis relações e encadeamento de causas e efeitos, com o propósito de compreender 

melhor a posição da participação integrada dos atores na gestão das políticas públicas, 

conforme problematização levantada na dissertação.  

Como podemos constatar na Figura 8 existem problemas mais profundos, de 

ordem cultural e relacionados às práticas políticas tradicionais que podem ser associados às 

causas da insuficiente ou baixa participação integrada dos atores. Por outro lado existem 
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problemas posteriores que podem ser associados aos efeitos dessa situação, não havendo 

necessariamente precisão no encadeamento ou uma relação linear entre os desafios, mas 

certamente uma mútua influência.  

 
Figura 8 – Relações entre os desafios da governança na promoção do DRS 

 

 

 

A posição de centralidade no encadeamento das causas e efeitos, revelados no 

estudo, reforça a importância da concretização da participação integrada dos atores para a 

promoção do desenvolvimento regional sustentável, segundo os desígnios contemporâneos do 

conceito. 

Referida disposição de relações identificadas na percepção dos atores, corrobora 

com o referencial teórico que pressupõe a integração dos atores e esforços para a existência da 

governança condizente com os preceitos atuais de sustentabilidade, afinal, estabelecer uma 

relação harmônica entre os interesses que rondam as dimensões sustentáveis requer a 

intensificação do diálogo, solidariedade e cooperação entre os diversos atores que compõe a 

sociedade, baseada num referencial ético a ser construído coletivamente. 

A continuidade das práticas políticas tradicionais, enraizada na formação cultural 

da Região e política do país, é evidenciada na formulação centralizada das políticas públicas, 

profusão dos recortes territoriais, não observação do arcabouço jurídico que respalda a 

democracia participativa, priorização e destinação dos recursos através de interesses polít icos. 

Essa situação indica que as práticas de governança estudadas não constituem de fato, até o 

Práticas políticas tadicionais 

Dificuldade de empoderamento da Governança na gestão pública 

Frágil participação integrada entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil 
na gestão das políticas públicas 

Dificuldades operacionais para efetivação da governança 

Desmotivação dos participantes 

Baixa contribuição da governança territorial para a promoção 
do DRS 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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momento, uma governança territorial, segundo o quadro teórico apresentado, mas tentativas 

ou experiências não exitosas, com sentido mais utilitário do que estratégico. 

O que percebemos foi a quase inexistência de gestão compartilhada das políticas 

públicas voltadas para o desenvolvimento, não fosse o relato de algumas consultas de opinião 

dos colegiados sobre o direcionamento de parte dos recursos públicos destinados para esse 

fim. A ausência de resultados suficientes para caracterizar um modelo de desenvolvimento 

regional baseado nos preceitos contemporâneos da promoção da liberdade subjetiva e 

fortalecimento de princípios éticos universais de sustentabilidade, reforça a citada percepção.   

Por fim, a observação dos casos práticos nos revela que a fragilidade da 

participação integrada resulta na baixa contribuição da governança territorial na promoção do 

referido desenvolvimento, reforçando por analogia a relação existente entre governança e 

desenvolvimento sustentável, discutida no trabalho.  

Tais resultados indicam que a priorização sistemática dos esforços na 

concretização da participação integrada dos atores sociais, econômicos e políticos da 

governança, concorre para mudar referido quadro e desencadear um conjunto de soluções 

sobre as causas e efeitos das dificuldades, visto que o simples fato de tais experiências 

existirem já se percebe perspectivas de mudanças no cenário político.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CONCLUSÃO 
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Levantando elementos teóricos e empíricos envolvidos na questão sobre o que é 

necessário para a governança territorial contribuir efetivamente na promoção do 

desenvolvimento regional sustentável, percebemos que os tradicionais sistemas de governo 

estão distantes dos requisitos necessários para a implementação eficaz do paradigma 

emergente de desenvolvimento territorial.  

O mundo complexo que nos apresenta, imprevisível e estruturado em redes 

interdependentes e não governado por uma racionalidade linear, não comporta mais os 

sistemas centralizadores, burocráticos, baseados na hierarquia e na setorialidade da ação.  

O Estado e o mercado enfrentam, portanto, limitações na condução do 

desenvolvimento equitativo, ampliando os efeitos devastadores dos modelos hegemônicos 

sobre o meio ambiente e a sociedade. A inclusão de novos atores sociais nos processos 

decisórios e na constituição de uma nova esfera pública, não é só importante, mas necessária 

para superação de tais limitações, ampliando o significado da sustentabilidade para as 

questões da sociedade e do exercício político, e revelando emergentes práticas de governança 

no setor público. 

O conceito de desenvolvimento abordado na pesquisa traz como consequência a 

necessária dotação das gestões públicas de maior capacidade de planejamento e gestão de 

políticas públicas efetivas, pois a via política e institucional é cada vez mais predominante 

para o alcance da sustentabilidade.  

No tocante ao planejamento, faz-se necessário a atualização da noção de território 

e dos respectivos recortes territoriais, superando a visão puramente político-administrativa 

predominante nas atuais políticas públicas de desenvolvimento regional, adotadas nas várias 

instâncias do governo. Na visão contemporânea o território significa o espaço apropriado, 

variável e dinâmico, definido e delimitado a partir das relações de poder nas suas múltiplas 

dimensões, devendo ter suas vocações valorizadas e ampliadas a partir do envolvimento dos 

atores sociais na definição das políticas de desenvolvimento. Nessa perspectiva o território, 

alvo de políticas públicas, não deve estar subordinado aos limites dos municípios ou Estados.  

As políticas de regionalização, em evolução no Brasil, gradativamente se 

esforçam para estabelecer uma funcionalidade entre as escalas local e global, reconhecer e 

atuar na diminuição das diferenças regionais, a partir da nova leitura de território destacada. 

No entanto, os resultados identificados e percebidos na pesquisa não revelam grandes avanços 

nas práticas tradicionais de tomadas de decisão, que continuam sendo predominantemente 

políticas e de cima para baixo, não repercutindo em maior efetividade das propostas de 
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desenvolvimento sustentável, que pressupõe a integração de esforços entre o poder público, a 

iniciativa privada e a sociedade civil organizada. 

Nesta ótica o conceito de governança territorial precisa considerar a definição dos 

princípios, meios, fins e capacidades que norteiam a sua atuação. Existe, portanto, uma 

considerável distância entre o quadro teórico ideal de governança territorial e as práticas 

estudadas, que não apresentaram características suficientes para constituir uma governança de 

fato.  

Tais experiências estão mais associadas às correntes teóricas que destacam as 

dimensões utilitárias da governança, representadas na função administrativa, econômica ou 

institucional do que na proposta de modificação do quadro sócio-político predominante, 

portanto, não identificamos significativo avanço na integração dos atores e esforços que 

justificasse uma mudança de paradigma efetiva. 

 No recorte teórico utilizado no estudo a governança territorial empenha-se em 

promover o envolvimento dos diversos atores locais no processo decisório, com a finalidade 

de estabelecer os rumos para o desenvolvimento sustentável de um dado território, alcançado 

por meio da capacidade do conjunto da sociedade encontrar soluções adequadas aos seus 

problemas. Além disso, pauta-se por uma conduta ética, transparente e promotora dos valores 

coletivos, inspirados em princípios da gestão social.  

Assim, a governança projeta-se como uma prática de governo capaz de promover 

desenvolvimento sustentável, coerente com os princípios e esforços do Estado Democrático 

de Direito em minimizar as desigualdades regionais, o que não se observa plenamente nas 

práticas observadas, apesar de reconhecermos os avanços das propostas. Permanecem sérios 

desafios de ordem cultural, político e operacional a serem superados para a governança 

territorial contribuir decisivamente para seu propósito. 

Dentre os desafios de ordem interna e externas identificados na pesquisa, estão à 

desmotivação dos participantes, as dificuldades operacionais, a dificuldade de 

empoderamento da governança na gestão pública e as práticas políticas tradicionais. Apesar 

de haver um relativo reconhecimento sobre os esforços dos governos para instaurar os 

processos de gestão participativa e governança, os atores locais ainda alimentam uma 

considerável discrença sobre a efetivação da mesma, enchergando um resultado mais concreto 

somente no longo prazo, com a continuidade das transformações democráticas insipientes. 

Dos elementos dispostos como desafios, verificamos a consolidação da 

participação integrada entre poder público, sociedade civil organizada e iniciativa privada na 
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gestão das políticas públicas territoriais, como adequada a responder a questão 

problematizada na dissertação, tendo em vista a sua centralidade no encadeamento das 

soluções necessárias para efetivar a contribuição da governança territorial na promoção do 

desenvolvimento regional sustentável. 

A participação integrada leva ao empoderamento da sociedade na gestão das 

políticas públicas desde a sua formulação até o seu controle, favorecendo, por sua vez, a 

continuidade e promoção das políticas de desenvolvimento regional sustentável e mudança 

das práticas políticas retrógradas. Nessa lógica de causa e efeito, enquanto não houver de fato 

a participação integrada, não vislumbraremos sustentabilidade nos processos de 

desenvolvimento regional na ótica dos novos paradigmas. 

A pesquisa revela haver uma forte influência dos recortes territoriais na integração 

dos atores. Sobre este aspecto percebemos que a profusão de recortes estabelecidos pelas 

diversas políticas públicas setoriais e territoriais contribui para a falta de integração entre os 

atores que compõe os modelos de governança estudados. Este fato revela uma falha de 

planejamento das políticas públicas que corrobora para ausência de efetividade das propostas 

de desenvolvimento.  

Referidos recortes necessitam de revisão para o estabelecimento de uma visão 

político-administrativa de efeito integrador, com o propósito de fazer convergir os esforços 

dos diversos atores e instâncias públicas para territórios estudados e definidos, para além dos 

recortes político-administrativos tradicionais. 

Destacada na observação do Território da Cidadania, a percepção dos atores 

reforça a falta de integração dos esforços tanto no nível governamental como entre os atores, 

mesmo reconhecendo que este é um processo em construção. Tal aspecto revela a baixa 

incidência de parcerias institucionais e na falta de integração entre temas ou áreas distintas 

necessárias para a promoção do desenvolvimento regional, permanecendo o foco restrito nas 

ações voltadas par o meio rural, insuficientes para transformar a sustentabilidade do território. 

Analisando a percepção dos atores sobre a efetividade da governança houve uma 

predominância de visão negativa no Território da Cidadania indicando a frustração dos 

participantes sobre os resultados alcançados. Por outro lado, apesar da suposta efetividade ter 

sido satisfeita na visão do CONDIRC, este modelo de governança revelou a fragilidade das 

instâncias criadas a partir da iniciativa governamental, que ficam subordinadas aos interesses 

do órgão que o criou.  
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Portanto, as evidências revelam que ambas os modelos de governança estudados 

enfrentam dificuldades no empoderamento dos atores locais na gestão das políticas públicas, 

permanecendo a predominância dos modelos “top down” e não contribuindo, como 

consequência, para a promoção do desenvolvimento sustentável da Região, segundo os 

preceitos dos novos paradigmas discutidos. 

Sobre o aspecto operacional, percebemos que as dificuldades alegadas não se 

apoiam em barreiras de natureza legal, tendo em vista a legitimidade das práticas relacionadas 

à democracia participativa, amparadas no atual arcabouço jurídico brasileiro. O que prevalece 

de fato é o interesse político em implementá-las ou não. Por outro lado, a baixa utilização de 

tais dispositivos constitucionais favoráveis à efetivação da “boa governança” revelam a 

ineficácia jurídica das normas ou a indisposição dos governantes em cumpri-los, aliados ao 

despreparo da sociedade civil organizada em cobrar sua efetividade. 

Considerando o resultado das análises e verificações dos objetivos propostos, 

concluímos que a participação integrada, ressalvada como necessária à efetivação da 

governança na promoção do desenvolvimento sustentável, ainda não atingiu um nível de 

amadurecimento suficiente, mas estamos convencidos de que este é um caminho 

indispensável para a obtenção dos propósitos da sustentabilidade.  

Caso não haja uma disposição maior da classe política em construí-lo, cabe a 

sociedade e aos operadores da lei fazerem valer o direito à “boa administração”, dentre outros 

direitos fundamentais.  O primeiro passo é reconhecer a importância de tais experiências para 

a consolidação da cultura de participação dos princípios da democracia participativa 

assegurados na Constituição Federal e os próximos passos constituem na busca por modelos 

de participação efetivos e apropriados a cada território distinto, para que se possam auferir 

avanços mais efetivos na construção da cidadania ativa. 

Conduzimos a pesquisa numa abordagem interdisciplinar proposta no programa 

de pós-graduação, relacionando visões diferenciadas de autores das áreas de Administração, 

Economia, Sociologia, Geografia e Direito. A complexidade do tema adotado revelou uma 

missão árdua, porém gratificante, pois além de chamar a atenção para um importante assunto 

da atualidade, possibilitou o exercício da visão sistêmica e holística condizentes com a 

proposta de desenvolvimento sustentável. 

Finalmente registramos nossa grata surpresa com a clareza e consciência 

percebida nos atores entrevistados, sobre o seu papel e o da governança territorial para o 

desenvolvimento sustentável do Cariri, cuja experiência e lucidez infelizmente não se 
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traduziram em melhores resultados de participação integrada até o momento. No entanto, 

referida constatação traz um alento de otimismo que nos permite projetar um cenário de 

amadurecimento das propostas de participação social numa perspectiva de curto a médio 

prazos, continuada a complementaridade das práticas com as orientações teóricas observadas 

nos estudos e pesquisas desenvolvidos sobre o tema, bem como com o despertar da sociedade.  
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ANEXO 1- MODELO MENTAL DA DISSERTAÇÃO 

Mundo 
Complexo 

Desenvolvimento Sustentável (Evolução do 
conceito e os Novos Paradigmas) 

Dimensão 
Ambiental 

Dimensão 
Social 

Dimensão 
Políticoinstitucional 

Nova concepção de Território 

Sistemas de governos democráticos como via política para o 
desenvolvimento sustentável 

 Conceituando a Governança 
Territorial 

Cooperação 
entre os 
atores 

Poder de decisão compartilhado Confiança 

Arcabouço jurídico para uma boa governança  na realidade braliseira 

Experiências de Governança na Região do Cariri 

Caracterizando o Território 
Cariri 

Programa Território da 
Cidadania 

Resultados para discussão: Os Desafios para a efetivação da Governança Territorial no Cariri 

Considerações Finais: Possíveis caminhos a seguir 

CONDIRC 

Transparência 
Informação, 
comunicação 

Interesses públicos 
priorizados 

Dimensão 
Econômica 

Dimensão 
Cultural 

Racionalidade 
Limitada 

Crises  
Crescentes 

Inadequaquação dos 
modelos hegemônicos de 

desenvolvimento 

Contexto Geral do 

Problema 

Referencial 

Teórico e 

Conceitos-chave  

Evidências empíricas e 

possíveis soluções 
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ANEXO 2 - DADOS COMPARATIVOS DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CARIRI 

Nº 

MUNICÍPIOS 
POPULAÇÃO - 

2010(1) 
 PIB - 2009(2)  

IDH - 

2000(3) 

 REPASSE 

RECURSOS 

FEDERAIS - 
RRF - 2010 (4)  

  
1 

Abaiara 
10.496 

                    

33.616.000,00  
0,627 

11.954.728,40 

  
2 

Altaneira  
6.856 

                    

21.733.000,00  
0,576 

9.385.759,29 

  
3 

Antonina do Norte 
6.984 

                    

24.449.000,00  
0,613 

8.796.807,92 

  
4 

Araripe 
20.685 

                    

84.206.000,00  
0,584 

26.240.343,88 

  
5 

Assaré 
22.445 

                    

76.519.000,00  
0,577 

26.279.934,81 

  
6 

Aurora 
24.566 

                    

89.468.000,00  
0,613 

26.549.646,20 

  
7 

Barbalha 
55.323 

                  

361.385.000,00  
0,687 

83.421.513,46 

  
8 

Barro 21.514 
                    

77.142.000,00  
0,658 

22.445.014,99 

  
9 

Brejo Santo 
45.193 

                  

191.745.000,00  
0,673 

49.021.660,94 

  
10 

Campos Sales 
26.506 

                    

98.835.000,00  
0,655 

27.822.725,63 

  
11 

Caririaçu 
26.393 

                    
87.100.000,00  

0,591 
29.726.041,25 

  
12 

Crato 
121.428 

                  

726.944.000,00  
0,716 

103.064.434,62 

  
13 

Farias Brito 
19.007 

                    

64.205.000,00  
0,609 

25.180.181,74 

  
14 

Granjeiro 
4.629 

                    

19.909.000,00  
0,576 

8.811.940,27 

  
15 

Jardim 26.688 
                    

91.902.000,00  
0,642 

28.356.969,46 

  16 Jati 7.660                28.813.000,00  0,653 10.336.812,60 

  
17 

Juazeiro do Norte 249.939 
               

1.595.504.000,00  
0,697 

175.368.182,39 

  
18 

Mauriti 
44.240 

                  

169.607.000,00  
0,646 

52.193.218,56 

  
19 

Milagres 
28.316 

                  
104.356.000,00  

0,641 
27.992.850,98 

  
20 

Missão Velha 
34.274 

                  

136.965.000,00  
0,631 

35.036.954,69 

  
21 

Nova Olinda 
14.256 

                    

54.309.000,00  
0,637 

17.254.505,12 

  
22 

Penaforte 
8.226 

                    

39.802.000,00  
0,687 

12.425.367,88 

  
23 

Porteiras 
15.061 

                    

53.051.000,00  
0,644 

19.260.563,67 

  
24 

Potengi 
10.276 

                    

34.290.000,00  
0,596 

11.975.362,25 

  
25 

Salitre 15.453 
                    

77.822.000,00  
0,558 

21.391.498,74 

  26 Santana do Cariri 17.170               67.936.000,00  0,609 23.025.801,91 
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Nº 

MUNICÍPIOS 
POPULAÇÃO - 

2010(1) 
 PIB - 2009(2)  

IDH - 

2000(3) 

 REPASSE 

RECURSOS 

FEDERAIS - 

RRF - 2010 (4)  

  
27 

Tarrafas 
8.910 

                    

26.678.000,00  
0,57 

11.374.033,40 

  
28 

Várzea Alegre 
38.494 

                  
124.647.360,00  0,633 38.034.947,08   

  
Total Cariri 

                                      

930.988  
           4.562.938.360,00    

                              

942.727.802,13   

  
Total Estado do CE 

8.448.055          74.949.000.000,00    

                        

12.527.275.594,39   

Fontes: 

 (1) (2) IBGE 

(3) PNUD 

(4) PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
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ANEXO 3 - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

3 EIXOS, 24 PERGUNTAS, TEMPO APROX.: 1 h 

NOME: 

INSTITUIÇÃO: 

ENDEREÇO: 

TEL/CEL/E-MAIL/SITE: 

MUNICÍPIOS DE ATUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO: 

CARGO/FUNÇÃO: 

TEMPO DE INSTITUIÇÃO: 

ESCOLARIDADE: 

PODER PÚBLICO (      )                          SOCIEDADE CIVIL (      )  

 

1. PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO 

 

1.1. EM SUA OPINIÃO QUAL O PAPEL DO C.T.C.C. DO TERRITÓRIO DA 

CIDADANIA? 

 

1.2. VOCÊ ACHA QUE ESTE PAPEL ESTÁ SENDO CUMPRIDO? JUSTIFICAR 

 

1.3. O QUE ESTÁ DIFICULTANDO O CUMPRIMENTO DESTE PAPEL? 

 

1.4. EM QUE MÊS E ANO VOCÊ COMEÇOU A FAZER PARTE DO COLEGIADO 

TERRITORIAL REPRESENTANDO ESSA INSTITUIÇÃO? 

 

1.5. DENTRO DA INSTITUIÇÃO QUE VOCÊ REPRESENTA COMO FOI FEITA A 

SELEÇÃO DA PESSOA QUE A REPRESENTARIA DENTRO DO COLEGIADO?  

 

1.6. A INSTITUIÇÃO DISPONIBILIZARECURSOS PARA TRANSPORTE E 

LIBERAÇÃO DO FUNCIONÁRIO DURANTE A PLENÁRIA? 

 

1.7. TEM ALGUM MOMENTO NA INSTITUIÇÃO QUE SE DISCUTE O QUE SE 

DEVE LEVAR PARA AS PLENÁRIAS? QUANDO É FEITO O REPASSE DO QUE 

FICOU ACORDADO?  

 

1.8. FORA DAS PLENÁRIAS TERRITORIAIS E DA INSTITUIÇÃO QUE VOCÊ FAZ 

PARTE, TEM ALGUM LUGAR ONDE VOCÊ PARTICIPA, PERCEBE OU JÁ OUVI 

FALAR QUE A SOCIEDADE DISCUTE SOBRE O TEMA: PROGRAMA 

TERRITÓRIOS DA CIDADANIA? 

 

1.9. O QUE VOCÊ ENTENDE COMO SENDO PARTICIPAÇÃO?  

 

1.10. VOCÊ SE SENTE A VONTADE PARA EXPRESSAR SUAS OPINIÕES NAS 

DISCURSÕES LEVANTADAS NAS PLENÁRIAS? JUSTIFICAR.  

 

1.11. O QUE VOCÊ FARIA PARA AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DAS OUTRAS 

PESSOAS? TANTO AS QUE VIVEM NO MEIO URBANO E NO MEIO RURAL?    
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1.12. POR QUE NÃO TEM PARTICIPAÇÃO DE ENTIDADES QUE REPRESENTAM 

A INICIATIVA PRIVADA (EMPRESÁRIOS). EXEMPLO: CDL, SINDINDÚSTRIA, 

ABRASEL, ETC. 

 

 

2. PERCEPÇÃO SOBRE O PROGRAMA (GOVERNANÇA) 

 

2.1. DE ONDE VEM O SEU CONHECIMENTO SOBRE O ASSUNTO: PROGRAMA 

TERRITÓRIOS DA CIDADANIA? 

 

2.2. QUAL O PRINCIPAL OBJETIVO DO PROGRAMA TERRITÓRIO DA 

CIDADANIA? 

 

2.3. QUAL A IMPORTÂNCIA DO PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA DO 

CARIRI PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO? 

 

2.4. QUAIS FORAM OS BENEFÍCIOS/RESULTADOS CONQUISTADOS PELO 

TERRITÓRIO DO CARIRI ATÉ O MOMENTO?   

 

2.5. OS RESULTADOS OBTIDOS PELO PROGRAMA SÃO BEM DIVULGADOS? 

QUAIS OS PRINCIPAIS CANAIS DE COMUNICAÇÃO DO PROGRAMA? 

 

2.6. VOCÊ PERCEBE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DAS DIVERSAS INSTÂNCIAS 

DE GOVERNO PARA ALCANCE DAS DIRETRIZES E OBJETIVOS PROPOSTOS 

PELO PROGRAMA? 

 

2.7. VOCÊ PERCEBE ESFORÇO DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES ENTRE OS 

PARTICIPANTES? 

 

2.8. VOCÊ PERCEBE ESFORÇO DE INTEGRAÇÃO ENTRE OS DIVERSOS TEMAS 

PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO? QUAL TEM SIDO A 

TEMÁTICA MAIS DISCUTIDA NAS REUNIÕES? 

 

2.9. O QUE VOCÊ MUDARIA NO PROGRAMA? 

 

 

3. RECORTE TERRITORIAL 

 

3.1. VOCÊ TEM CONHECIMENTO SOBRE QUAIS OS CRITÉRIOS DE ESCOLHA 

DOS MUNICÍPIOS PARA PARTICIPAR DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA? 

 

3.2. VOCÊ ACHA QUE O RECORTE TERRITORIAL DO PROGRAMA 

(MUNICÍPIOS ESCOLHIDOS) INFLUENCIA NOS RESULTADOS OBTIDOS ATÉ O 

MOMENTO? (JUSTIFIQUE) 

 

3.3. QUAL SERIA O RECORTE IDEAL EM SUA OPINIÃO? 
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ANEXO 4 - QUESTIONÁRIO DE PESQUISA - CONDIRC 

 

NOME: 

INSTITUIÇÃO EM QUE TRABALHA:  

CARGO QUE EXERCE: 

CEL /E-MAIL: 

FUNÇÃO DESEMPENHADA NA GOVERNANÇA: 

SEU TEMPO DE ATUAÇÃO NA GOVERNANÇA: 

 

1. Qual foi o papel do CONDIRC? 
 

 

2. Como foram escolhidos os seus participantes? 
 

 

3. Seus componentes foram capacitados para exercer o seu papel? SIM, NÃO, justifique. 
 

 

 

4. Quais os principais desafios de ordem interna o CONDIRC encontrou para a execução  

do seu papel? 
 

 

5. Quais os principais desafios de ordem externa o CONDIRC encontrou para a execução 

do seu papel? 
 

 

6. Como era definida a pauta das plenárias? Marque apenas uma opção (x) 
 

  

Gestor Organizada 

elo Poder Público Municipal Iniciativa Privada 

Estadual  
 

7. Quais os resultados obtidos pelo CONDIRCaté o momeno? 
 

 

 

 

8. Quais osinstrumentos de divulgaçãodos resultados são/foram utilizados?                          

Marque ua ou mais opções (x). 
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  Plenárias   Rádio 

  Relatórios  TV 

  Internet   Jornal 

  Mala-direta  
 

9. Quais as parcerias entre os participantes do CONDIRC foram provocadas a partir do            

conselho? 
 

 

 

10. Quais os projetos coletivos foram aprovados pelo CONDIRC e destes quais foram 

acatados pelo poder público? 
 

 

 

11. Qual(ais) o(s) instrumento(s) legal(ais) criou e/ou dá legitimidade a instância? 
 

 

 

12. Considerações finais (texto livre): 
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ANEXO 5 – CARIRI SEGUNDO AS MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS 
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ANEXO 6 - CARIRI SEGUNDO A POLÍTICA ESTADUAL DE TURISMO 
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ANEXO 7 - CARIRI SEGUNDO A POLÍTICA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

 

 



141 

 

ANEXO 8 - CARIRI SEGUNDO A POLÍTICA ESTADUAL DE SAÚDE 

 




