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PARTE III

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

A terceira parte deste livro compreende quatro capítulos que tratam de te-
mas apresentados no GT “Desenvolvimento Regional. Também se trata de um 
tema presente nos debates e objetivos da Rede desde a sua criação e tem sido 
marcante desde o primeiro Simpósio. Refletir sobre compreensões, possibilida-
des e desafios do desenvolvimento regional constitui-se em um tema que se faz 
presente, de forma interdisciplinar, nos diferentes cursos das instituições que 
integram a Red CIDIR.

O primeiro capítulo constitui-se de um ensaio teórico a respeito do conceito 
de resiliência regional, tratando as abordagens emergentes com que as pesquisas 
têm se ocupado, sobretudo a respeito das propriedades necessárias para que os 
locais encarem de forma satisfatória os desafios econômicos a que estão sujeitos. 
O segundo busca identificar como a literatura conceitua capital social e qual é 
sua contribuição à democracia, com destaque especial para a análise da cultu-
ra política brasileira. O terceiro capítulo trata da questão do planejamento no 
contexto do desenvolvimento regional, centrando a análise na Política Nacional 
de Desenvolvimento Regional brasileira como uma possibilidade de combate às 
desigualdades regionais. O quarto capítulo aborda a questão da governança na 
gestão das bacias hidrográficas, evidenciando a íntima vinculação entre a gestão 
da água e a governabilidade, destacando a importância de um plano de manejo 
para a efetivação da governabilidade.



CAPÍTULO 1

RESILIÊNCIA REGIONAL: 
UM CONCEITO 

EM DESENVOLVIMENTO?

Felipe Micail da Silva Smolski1

Dionéia Dalcin2

INTRODUÇÃO

Os desafios enfrentados pela atividade humana mostram-se, por vezes, 
em crescente complexidade, em tempos em que o cidadão pode acompanhar os 
acontecimentos de forma instantânea. Igualmente, as sociedades evoluem através 
de movimentos e interações, em diversos aspectos que podem adotar direções 
inesperadas. No campo da economia dos estudos regionais, um conceito que 
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2 Doutora em Agronegócios (UFRGS). Atua como docente na Universidade Federal da Fronteira Sul 
(UFFS) e no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Políticas Públicas. Contato: dioneia.
dalcin@uffs.edu.br
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vem ganhando crescente atenção é a resiliência regional, tanto na esfera econô-
mica como em outros múltiplos aspectos.

O aumento do interesse sobre um maior entendimento acerca dos pressu-
postos da resiliência regional, no que diz respeito aos distintos colapsos, sobre-
tudo econômicos, que podem perturbar as questões de desenvolvimento local, 
resultou em importantes pesquisas teóricas e empíricas. Muitas delas traçam 
profícuas investigações sobre a abrangência da utilização do conceito de resi-
liência e das contribuições ao desenvolvimento (BRIGUGLIO et al., 2008; GON-
ÇALVES, 2017; MARTIN; SUNLEY, 2013; ROSE, 2017; SANTOS, 2009; SILVA; 
EXTERCKOTER, 2016; SIMMIE; MARTIN, 2010). Outras dissertam sobre o 
papel da resiliência nas recessões (MARTIN, 2012; MARTIN et al., 2016; RÖHN 
et al., 2015). Da mesma forma, encontram-se trabalhos empíricos e de criação 
de indicadores de mensuração da resiliência (ANGULO; MUR; TRÍVEZ, 2017; 
COURVISANOS; JAIN; MARDANEH, 2015; GUILLAUMONT, 2011; MARTIN; 
GARDINER, 2017; NORONHA; PINTO, 2016; SVOBODA; APPLOVÁ, 2016).

O objetivo deste capítulo é efetuar um ensaio teórico a respeito do conceito 
de resiliência regional, em particular apreciando as abordagens emergentes com 
que as pesquisas têm se ocupado, sobretudo a respeito das propriedades neces-
sárias para que os locais encarem de forma satisfatória os desafios econômicos a 
que estão sujeitos. Para isso, buscou-se elencar alguns dos trabalhos mais atua-
lizados sobre a temática, nacionais e internacionais, bem como procurou-se en-
tender as oportunidades de pesquisa em aberto sobre o assunto, e que merecem 
igualmente atenção quanto aos cenários regionais brasileiros.

O CONCEITO DE RESILIÊNCIA DAS REGIÕES

O estudo acerca da resiliência das regiões reside no paradigma em que as 
sociedades estão absorvidas, em sistemas nos quais ocorrem diversos impactos, 
sejam econômicos, tecnológicos, políticos, sociais ou ambientais, encarando, por 
sua vez, crises das mais diversas formas, obstruindo, assim, as suas trajetórias 
para o desenvolvimento. Uma das formas de assimilar o conceito de resiliência 
aqui abordado, seja ela regional, urbana ou local, é ver a habilidade de um siste-
ma socioeconômico na sua recuperação de um choque ou uma disrupção, man-
tendo o mesmo rumo apesar das crises, e “a capacidade que apresenta quando 
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exposta a um choque, para recuperar o nível de desenvolvimento prévio e/ou 
reposicioná-lo em patamar superior” (GONÇALVES, 2017, p. 2-3).

Esse é um conceito abordado nas ciências ecológicas e na psicologia, que teve 
sua utilização adaptada pela geografia econômica, de forma recente, na busca de 
uma resposta à reestruturação dos locais aos ciclos econômicos e crises, ou mesmo 
quanto a sua inclusão no ferramental que analisava as diferenças de desenvolvimen-
to entre as regiões. Também emerge da discussão entre cientistas sociais, gestores 
da área pública e organizações de vários países, desaguando no campo do desen-
volvimento regional (MARTIN; SUNLEY, 2013; SILVA; EXTERCKOTER, 2016).

As definições de resiliência na ótica dos estudos regionais foram abordadas 
de diferentes formas pelos estudos acadêmicos, de modo que resultam em uma 
rica pluralidade de visões e entendimentos sobre o tema. Em uma abordagem 
descritiva, resiliência se torna “[...] medida da persistência e capacidade dos sis-
temas para absorver mudanças e perturbações mantendo a população e a estru-
tura de relações (ou entre variáveis de estado) [...]” (HOLLING, 1973, p. 14, apud 
GONÇALVES, 2017, p. 372); ou mesmo relacionando-se à “[...] magnitude de 
perturbação que podem ser absorvidas, alterando as variáveis e os processos que 
controlam o seu comportamento, antes que o sistema mude a sua estrutura [...]” 
(HOLLING e MEFFET, 1996, p. 4, apud GONÇALVES, 2017, p. 372); ou então 
entendida como “[...] capacidade de um sistema experienciar choques manten-
do, essencialmente, a mesma função, estrutura, reações e, portanto, preservando 
a identidade [...]” (WALKER; SALT, 2006, p. 2, apud GONÇALVES, 2017, p. 372).

Referendando uma visão voltada à capacidade dos territórios, a resiliên-
cia é primordial “[...] para absorver perturbações, para gerar auto-organizações 
para desencadear aprendizagem e adaptação [...]” (WALKER et al., 2002, apud 
GONÇALVES, 2017, p. 372); ou mesmo medindo a “[...] latitude (largura do 
domínio), resistência (altura do domínio), precariedade, relações entre escalas 
[...]” (FOLKE et al., 2004, p. 573, apud GONÇALVES, 2017, p. 372). Com o sen-
tido de propor dimensões operacionais, resiliência se torna a “[...] capacidade 
que o sistema demonstra de manter a sua identidade em quadros de perturba-
ções, mudança e choques internos e externos [...]” (CUMMING et al., 2005, p. 
976, apud GONÇALVES, 2017, p. 372). É necessário entender o sentido opera-
cional do conceito para responder à pergunta “resiliência do quê e para quê?” 
(CARPENTER et al., 2001, apud GONÇALVES, 2017, p. 372).
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Sob o prisma dos aspectos sociais, a resiliência se reverte na “[...] capacida-
de que grupos ou comunidades manifestam para lidar com tensões e distúrbios 
externos, resultantes de mudanças sociais, políticas e ambientais [...]” (ADGER, 
2000, p. 347, apud GONÇALVES, 2017, p. 372). Na abordagem econômica, se 
transforma em uma “[...] capacidade presente no sistema para suportar cho-
ques no funcionamento do mercado ou na estrutura ambiental, sem compro-
meter a eficiência na distribuição de recursos [...]” (PERRINGS, 2006, p. 418, 
apud GONÇALVES, 2017, p. 372); ou mesmo remete à “[...] probabilidade de 
transição entre estados, como função do balanço entre atividades de produção 
e padrões de consumo, condicionada pela ação dos decisores [...]” (BROCK et 
al., 2002, p.273, apud GONÇALVES, 2017, p. 372).

Existem análises voltadas para abordagens que ressaltam a resiliência ter-
ritorial, uma vez que o conceito representa uma “[...] perspectiva ou aborda-
gem, capaz de analisar sistemas socioecológicos [...]” (FOLKE, 2006, p. 260, 
apud GONÇALVES, 2017, p. 372); ou mesmo referindo-se a uma almejada “[...] 
flexibilidade projetada no longo prazo [...]” de um território (PICKETT et al., 
2004, p. 381, apud GONÇALVES, 2017, p. 372); e também evocando a resiliên-
cia como a “[...] capacidade de manutenção, a longo prazo, de um dado capital 
natural [...]” (OTT; DÖRING, 2004, p. 213, apud GONÇALVES, 2017, p. 372).

Ainda, são encontradas abordagens híbridas para o tratamento do conceito 
da resiliência, como este sendo uma “[...] capacidade intrínseca que o ecossis-
tema apresenta para manter os serviços ambientais desejados, mesmo em con-
junturas ambientais instáveis induzidas pelas atividades humanas [...]” (FOLKE 
et al., 2002, p. 14, apud GONÇALVES, 2017, p. 372). Neste quesito, a resiliência 
também pode ser entendida como a “[...] capacidade que um sistema socioeco-
lógico apresenta para absorver perturbações recorrentes [...] mantendo as estru-
turas essenciais, os processos e os feedbacks [...]” (ADGER et al., 2005, p. 1036, 
apud GONÇALVES, 2017, p. 372); e também apresentando as “[...] proprieda-
des quantitativas que, nos ecossistemas, mudam de modo dinâmico em todos 
os níveis da hierarquia” (HOLLING, 2001).

Contudo, a definição mais abrangente de resiliência sofreu diversas modi-
ficações por parte das disciplinas externas à física ou da engenharia, para repre-
sentar significados que sejam desvinculados dos comportamentos das estrutu-
ras, passando o sentido de resiliência para flexibilidade (GONÇALVES, 2017), 
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tendo também aplicação mais generalizada com ligação aos temas de sustenta-
bilidade (SANTOS, 2009).

As mudanças abruptas que um sistema pode apresentar decorrem, muitas 
vezes, de mudanças graduais em outro sistema, que possui grandezas diferentes. 
No caso das regiões, importa analisar que tanto a escala temporal é significativa 
quanto a geográfica. Assim, é de vital importância para as regiões a internaliza-
ção da criação de uma resiliência evolutiva (GONÇALVES, 2017). Da mesma 
forma, a relevância do tema deriva de um contexto global de intensa instabili-
dade e turbulência para instituições, como as regiões, os estados, as empresas, as 
comunidades e as famílias. Há uma interação visivelmente maior entre os atores 
em tempos de intensa globalização, maior interdependência e velocidade de in-
fluência mútua entre os agentes (SANTOS, 2009).

Como visto, a resiliência é um termo que pode ser utilizado em uma gama 
ampla de acontecimentos causadores de danos/recuperações e em espaços geo-
gráficos distintos: desde os impactos das novas tecnologias, passando pelas áreas 
de conflitos terroristas, as pandemias e conflitos armados, variação do cresci-
mento econômico, populacional e eventos migratórios, das mudanças climáti-
cas aos impactos diversos nas concentrações urbanas.

A RESILIÊNCIA ECONÔMICA REGIONAL

No arcabouço das análises sobre a resiliência dos locais às crises, o enfo-
que das perturbações que sofre a economia ganha crescente interesse. Dentro 
da economia regional, em que as firmas, as famílias e outros atores interagem, 
as chamadas estratégias acionáveis de resiliência podem promover a recuperação 
desejada. Configuram-se em escolhas ou maneiras de agir prontamente eficazes 
para recuperarem-se das disfunções no seu percurso de desenvolvimento. A resi-
liência econômica estática representa o uso eficiente de recursos remanescentes em 
dado ponto do tempo, enquanto a resiliência econômica dinâmica ocorre quan-
do se utilizam eficientemente os recursos ao longo do tempo, investindo-se em 
reparação e reconstrução contínuas, sendo, portanto, mais eficaz (ROSE, 2017).

Em termos econômicos, as regiões apresentariam uma resiliência chamada 
inerente, que se constituiria pelas suas características preexistentes em suas es-
truturas, como a capacidade de substituição de determinado insumo essencial 
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à produção, que, por vezes, é importado de outros fornecedores. Já a resiliência 
adaptativa ocorre sob condições de colapsos, quando as economias locais bus-
cam adaptar-se aos mais diferentes reveses econômicos. Em níveis microeconô-
micos, os impactos e as adequações necessárias resultam do lado da demanda 
de bens e serviços, em que alguns obstáculos podem ser impostos aos insumos 
de produção (capital, trabalho, serviços de infraestrutura, materiais e logística).

Em termos mesoeconômicos, as escalas entre a interligação de mercados 
e indústrias se alargam, e os impactos das crises abarcam as características da 
tecnologia dos produtos, que devem ajustar-se a determinados níveis de com-
petitividade industrial vigentes. No nível macroeconômico, a interdependência 
entre setores produtivos ganha destaque para a resiliência do sistema e determi-
na a velocidade de recuperação, bem como a diversidade produtiva, a geografia 
e o acesso aos bens e serviços, as políticas fiscais e monetárias (ROSE, 2017).

Por outro lado, a análise dos ciclos de negócios regionais em economia já 
vem de longa data, bem como o estudo da sensibilidade dos locais e sua sincro-
nia com as flutuações econômicas. Portanto, esses estudos buscaram identificar 
as variações na produção industrial local e os rumos da economia na sua diver-
sidade produtiva. Uma questão que se configura importante na atualidade. No 
entanto, convém esclarecer o quão profundo é o impacto das recessões e ciclos 
de negócios nas regiões, uma vez que podem se formar desigualdades que se 
tornam permanentes (MARTIN et al., 2016), ao mesmo tempo em que se criam 
indicadores mais robustos do que os tradicionais.

As questões-chave sobre a resiliência econômica regional derivam de ques-
tionamentos sobre os motivos que levam as regiões a ser vulneráveis aos choques 
de mercado, quais são as naturezas desses choques que levam os locais aos dis-
túrbios e quais são as variáveis de interesse para se analisar a essência das trans-
formações (crescimento econômico, níveis de produção, distribuição de renda, 
desemprego, criminalidade, etc.). Em complemento, interessa mensurar em que 
intensidade os impactos ocorreram, quais os mecanismos que fazem a comuni-
dade local responder ou se ajustar a esses eventos e, não menos importante, qual 
a velocidade da recuperação de um local e o que torna essa região resiliente em 
comparação às outras regiões (MARTIN; SUNLEY, 2013).

Há que se considerar, desse modo, que as regiões exibem diferentes ní-
veis de resiliência às recessões, ao mesmo tempo em que possuem diferentes 
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habilidades para recuperarem-se de movimentos de contração econômica e, 
posteriormente, exibirem retomadas ou expansões. O choque econômico, por-
tanto, se manifesta pelo evento que rompe com o padrão de crescimento espe-
rado de uma economia. As recessões se revelam com impactos profundos de 
contração da atividade econômica, fechamento de firmas e queda no nível de 
emprego (MARTIN et al., 2016).

É de interesse de comunidades, regiões e pesquisadores desvendar de que 
forma um sistema volta ao estado pré-crise, movendo-se de maneira mais favo-
rável aos anseios da comunidade, ou seja, voltar a atingir um determinado es-
tado desejado, pois “the basic idea of resilience is that it captures how an entity or 
system reacts to and recovers from an adverse disruption” (MARTIN et al., 2016).

Na concepção de Martin et al. (2016) são quatro as dimensões distintas que 
as regiões possuem com processos recessivos: a) resistência: sendo constituída pelo 
grau de sensibilidade aos choques ou mesmo aos padrões de reação; b) recuperação: 
que caracteriza-se pela velocidade com que uma região se recupera dos choques; 
c) reorientação: os novos rumos que o sentido adaptativo do local exerce sobre 
a economia regional; d) renovação: rumos que toma a economia local, retoman-
do os padrões de crescimento e produção anteriores ou tomando outros rumos.

Figura 1 – Resiliência regional a recessões

Fonte: Martin et al. (2016).

Os processos que a resiliência econômica das regiões abrange, entretanto, 
constituem-se de movimentos multifacetados, nas palavras do autor, “not a sin-
gular, static state of affairs or fixed characteristic of a regional or local economy 
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[...]” (MARTIN et al., 2016, p. 564). Assim, em cada região existem riscos ine-
rentes que podem: impactar suas indústrias, seus trabalhadores e setores; fatores 
que fornecem resistência a esses agentes; habilidade adaptativa desses agentes, 
ou seja, de reorientação para quando se iniciam os choques; a habilidade de re-
cuperação dos choques, como mostra a Figura 1.

Os processos dependem da natureza, complexidade e duração das reces-
sões. Há que se observar, da mesma forma, o padrão da estrutura determinante 
do crescimento da região: estrutura econômica, recursos, competências e capa-
cidades, apoio das instituições locais (governos, políticas de bem-estar social, 
incentivos ao desenvolvimento de negócios). Esses são fatores imprescindíveis 
para determinar a forma com que as regiões são afetadas pelos choques econô-
micos ou mesmo resistem a eles. A sua capacidade em reconfigurar fatores re-
gionais, como o emprego, a rentabilidade do setor produtivo e o investimento 
regional definem então em que nível de robustez adaptativa as economias re-
gionais se encontram (MARTIN et al., 2016).

Figura 2 – Determinantes da Resiliência Econômica Regional

Fonte: Martin et al. (2016).
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Como demonstram Martin et al. (2016) na Figura 2, existiria uma série de 
determinantes para a resiliência econômica das regiões, como a Estrutura In-
dustrial e de Negócios de uma comunidade, seus arranjos financeiros, as condi-
ções nas quais o mercado de trabalho se encontra, e os arranjos de governança, 
representados pelas políticas governamentais e de regulação.

A estrutura industrial de uma região (além do arcabouço institucional, 
como visto) possui relação direta com a sensibilidade do local aos choques eco-
nômicos e recessões. Sobretudo, uma economia que apresente maior diversi-
dade e estrutura produtiva variada (especialização diversificada ou complexa) 
manifesta maiores resistências aos choques do que uma estrutura produtiva 
altamente especializada em poucos produtos. Isso porque “diferent industries 
themselves have different elasticities of demand, different export markets, diffe-
rent dependence on monetary conditions (exchange rates, interest rates, debt fi-
nancing)” (MARTIN et al., 2016, p. 570), o que faz com que exista uma diluição 
do risco econômico. Já em economias altamente especializadas, no sentido de 
que possuem pouca diversificação produtiva, estas podem ser profundamente 
vulneráveis e instáveis, sendo sua produção atingida diretamente por uma re-
cessão com maior facilidade.

Considerando o instigante tema apresentado até aqui sobre a literatura que 
trata da formulação do conceito de resiliência em estudos regionais e também 
a respeito da resiliência econômica das regiões, são necessárias algumas consi-
derações importantes. Alguns desafios na literatura que trata sobre o tema são 
impostos, pelo fato de que o conceito de resiliência, no campo da Geografia Eco-
nômica e nos estudos em desenvolvimento, é muito recente. Esses são, por sua 
vez, originados das lacunas teóricas e metodológicas que um tema emergente 
encontra em seu caminho para responder aos anseios econômicos e sociais. In-
clusive, as dúvidas resultam dos questionamentos acerca do papel das institui-
ções, do Estado e das políticas públicas para construção de sistemas resilientes 
e adaptativos (SILVA; EXTERCKOTER, 2016).

A solidificação do prisma de estudos em Resiliência Econômica Regional 
depende, segundo Rose (2017), de uma melhora contínua no entendimento do 
conceito de resiliência, da formulação de instrumentos para medir a resiliência 
dinâmica e estática, da identificação das barreiras à resiliência, da avaliação da 
resiliência inerente, em que as regiões possuem potencial, da mensuração dos 
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custos decorridos dos processos de administração de recursos, da compilação, 
criação e contínua melhora de índices diversos de resiliência e vulnerabilidade, 
para que sejam tomadas melhores decisões, públicas ou privadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os desafios enfrentados pelas regiões em seu processo de desenvolvimento 
são inúmeros, constam fatores econômicos, sociais, ambientais, institucionais e 
políticos, para elencar alguns. O campo da Geografia Econômica, em especial, 
tem efetuado discussões enriquecedoras sobre a forma na qual as regiões adap-
tam-se às constantes mudanças e desafios a que são expostas. Muito longe de 
esgotar as pesquisas sobre o tema, este capítulo teve como objetivo evidenciar os 
conceitos basilares que abordam a noção de resiliência regional, principalmente 
na esfera da análise econômica dos estudos regionais. Desenvolver o conceito de 
resiliência regional, para o caso brasileiro, contribui ao entendimento dos mo-
tivos pelos quais as regiões diferem em sua propensão a sofrer com os diversos 
choques de crescimento, ou sobre quais são as características locais necessárias 
para que se adaptem com maior eficiência.

Apesar das diferenças metodológicas ainda existentes no interior desta li-
nha de pesquisa bastante abrangente e que se originou de outras várias discipli-
nas como a física e a engenharia, o estudo da resiliência das regiões tem logra-
do cada vez mais espaço em importantes veículos de divulgação científica. Não 
obstante, em sendo vertente não ortodoxa de pesquisa sobre os processos so-
ciais, ambientais e econômicos, carrega em si um olhar multidisciplinar sobre a 
forma e o processo de desenvolvimento das regiões. Com isso, as análises sobre 
a resiliência das regiões, que têm tomado forma com a elevação da quantidade 
e qualidade de trabalhos empíricos sobre o tema, se tornam uma opção viável 
para o estudo e conceito do desenvolvimento dos locais, uma vez que buscam 
abranger os diversos fatores que interferem no “ecossistema” regional.

O entendimento do impacto das crises e recessões ainda é problemático 
no campo da economia e entre seus estudiosos, ao passo que a evolução do es-
tudo da resiliência econômica regional poderia confrontar ou comparar diver-
sas linhas teóricas buscando melhores explicações aos processos que mitigam o 
desenvolvimento dos locais. Nesse sentido, novos estudos poderiam melhorar 
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o entendimento das sociedades sobre as variações abruptas em seus indicado-
res econômicos e sociais, a fim de criar instrumentos e elevar capacidades dos 
agentes regionais para que, de forma eficaz, contornem os efeitos indesejados 
das crises econômicas e das mazelas sociais.

Esse é um tema que merece atenção na agenda de pesquisas e de políticas 
públicas no Brasil, uma vez que o desenvolvimento econômico almejado pode 
ser afetado de maneira exógena ou pode estar vinculado às dificuldades estru-
turais internas de cada região. Demanda assim a ação dos diversos agentes para 
a recuperação necessária à restauração das condições econômicas e sociais de-
sejadas, bem como pode contribuir à superação de atrasos em seu desenvolvi-
mento histórico, em comparação com as demais regiões. O desenvolvimento do 
conceito poderá, inclusive, auxiliar o entendimento dos processos migratórios, 
de industrialização, de crescimento econômico e de distribuição de renda so-
bre os territórios. Para isso, as pesquisas futuras devem focar seus esforços na 
criação de indicadores que consigam representar a resiliência regional das nos-
sas localidades, comparando-se com as experiências internacionais, para que o 
tema seja aprimorado de maneira conceitual e empírica e, então, contribua com 
as questões de desenvolvimento e de políticas públicas.
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INTRODUÇÃO

Vários autores têm buscado conceituar capital social e cultura política, para 
então relacioná-los com o desenvolvimento. Bandeira (2007), a partir dos estu-
dos de Putnam, buscou conhecer as diferenças regionais quanto ao capital social 
e crescimento econômico no Rio Grande do Sul. Baquero (2003), em seu artigo 
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“Construindo uma outra sociedade: o capital social na estruturação de uma cul-
tura política participativa no Brasil”, buscou a relação entre democracia, cultura 
política e capital social no Brasil, concluindo que existe uma ausência de capa-
cidade cooperativa entre os brasileiros, o que pode explicar os déficits de par-
ticipação política e instabilidade democrática. Bilert et al. (2011) investigaram 
a contribuição do capital social para o desenvolvimento local sustentável, con-
cluindo que a formação do capital social influencia tanto no desenvolvimento 
econômico, como no desenvolvimento de cidadãos mais participativos nas de-
cisões governamentais.

Desta forma, verifica-se que o tema está em voga, embora o capital social 
seja de difícil mensuração, haja vista sua intangibilidade. Entretanto, autores como 
Putnan (2006) o analisaram em locais específicos, especialmente a partir de es-
tudos de casos e situações específicas de desenvolvimento, e criaram indicadores 
capazes de identificá-lo. Todavia, se o ele pode ser mensurado, então seria pos-
sível que o capital social fosse promovido ou fortalecido com o intuito de gerar 
desenvolvimento a partir das características da sociedade de determinado local?

Capital social, para Coleman (1990), refere-se aos aspectos da estrutura so-
cial que facilitam ações coletivas dos atores no seu âmbito interno. Para Bourdieu 
(1985), trata-se de redes permanentes e próximas de um grupo que asseguram 
a seus membros um conjunto de recursos atuais ou potenciais; já para Putnam 
(2000), capital social refere-se aos aspectos das organizações sociais, como as re-
des, as normas e a confiança, que permitem a ação e a cooperação para benefício 
coletivo; para Fukuyama (1995), refere-se aos recursos morais, à confiança e aos 
mecanismos culturais que reforçam os grupos sociais (DALLABRIDA, 2006).

No tocante à cultura política, ela diz respeito a uma variedade de atitudes, 
crenças e valores políticos que interferem no – e configuram o – envolvimento 
das pessoas na vida pública (MOISÉS, 2008). Clássicos da teoria política vol-
tada à análise da democracia (TOQUEVILLE, ROSSEAU) admitem que cada 
cultura conserva crenças, costumes e formas de fazer específicas que são o seu 
cerne, embora elas sejam dinâmicas, ou seja, historicamente são construídos 
valores capazes de influenciar o modo como as pessoas fazem e veem as coisas 
(BAQUERO, 2003). Portanto, a cultura política passa por alterações e pode ter 
mudanças de orientação em virtude de pressões de efeitos gerenciais ou moder-
nização econômica e social sobre os valores políticos.



128

Nesse sentido, o capital social, constituído de interações sociais fortaleci-
das, seria capaz de fortalecer ou alterar a atual cultura política brasileira?

Este capítulo busca identificar como a literatura conceitua capital social e 
qual é sua contribuição à democracia, assim como analisar sua relação com a 
cultura política brasileira, considerando as características próprias da sociedade 
que a compõe – grau de confiabilidade nas instituições, respeito às leis e “jeiti-
nho brasileiro”, fatalismo, entre outros – para, finalmente, analisar sua relação 
com o desenvolvimento local.

CAPITAL SOCIAL

Os estudos sobre o que hoje chamamos de capital social tiveram origem 
na teoria social clássica do século XIX, em que pesquisadores como Tocquevil-
le, Stuart Mill, Durkheim, Simmel e Kornhauser destacaram a importância da 
sociedade civil na consolidação da democracia. Muitos escritos discorrem so-
bre o tema, merecendo destaque os de Hanifan (1916); Coleman (1988; 1990) 
e Putnam (1993; 2006).

Hanifan (1916), enquanto trabalhava como supervisor de escolas em West 
Virgínia, nos Estados Unidos, observou que, com a elevação do grau de pobre-
za, diminuíram as relações de vizinhança e a sociabilidade, práticas essenciais 
para o bem-estar de todos, segundo o autor. Para ele, o capital social pode ser 
interpretado como:

Aquelas substâncias tangíveis que contam para a maioria nas vidas diárias das 
pessoas: isto é gentileza, companheirismo, simpatia, e convívio social entre 
indivíduos e famílias que compõem uma unidade social. [...] Se ele mantém 
contato com seu vizinho e este com outros vizinhos, haverá uma acumulação 
de capital social, que pode imediatamente satisfazer suas necessidades sociais 
e produzir uma potencialidade social suficiente para um crescimento subs-
tancial das condições de vida na comunidade inteira. A comunidade como 
um todo será beneficiada pela cooperação de todas as suas partes, enquanto 
o indivíduo encontrará em suas associações as vantagens de apoio, simpatia e 
companheirismo de seus vizinhos (HANIFAN, 1916, apud PUTNAM, 2006).

Já para Coleman (1990), o conceito de capital social tende a refutar o in-
dividualismo que transpõe o capital humano e tem como base a confiabilidade 
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nas relações sociais. Em seu estudo, o autor teve o cuidado de apresentar o con-
ceito, as diferenças e características de capital físico, humano e social, mostran-
do a intangibilidade do capital social e explicando que enquanto o capital físico 
pode ser facilmente observado, por sua tangibilidade, o capital humano, mesmo 
sendo menos tangível, pode ser verificado através das habilidades e dos conhe-
cimentos adquiridos individualmente. Complementarmente, ele enfatiza que o 
capital social somente pode ser identificado através das relações entre as pes-
soas, citando como exemplo a comparação entre dois grupos: o que manifes-
ta maior confiança entre seus membros tende a alcançar seus objetivos através 
da ação coletiva, enquanto que no outro dificilmente haverá consenso na busca 
pelo bem comum.

Entretanto, mesmo que não como pioneiro, foram os estudos do cientista 
político Robert Putnam – Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern 
Italy (publicado em 1993) e Comunidade e Democracia: a experiência da Itália 
moderna (publicado em 1996) – com base no modelo de associação voluntária 
de Tocqueville, que difundiram o conceito de capital social.

Na perspectiva de Putnam, o capital social relaciona-se ao ânimo que existe 
em uma comunidade para o trabalho voluntário, baseado na confiança susten-
tada pela previsibilidade e mutualidade, através de redes de relacionamentos. 
Para Putnam (2006), o fortalecimento do capital social pode ser mais significa-
tivo do que o capital físico ou humano para a estabilidade política e o desenvol-
vimento econômico e social, pois:

O desempenho de todas as instituições sociais, desde os mercados de crédi-
to internacionais ou os governos regionais até as filas de ônibus, depende de 
como esses problemas são resolvidos. Num mundo habitado por santos, talvez 
os dilemas da ação coletiva não existissem, mas o altruísmo universal é uma 
premissa quixotesca para quaisquer ações ou teorias sociais. Quando os ato-
res são incapazes de assumir compromissos entre si, eles têm que renunciar 
– pesarosamente, porém racionalmente – a muitas oportunidades de proveito 
mútuo (PUTNAM, 2006, p. 174).

Assim, considerando a complexidade da ação coletiva, Putnam (2006) 
orienta que, para se estabelecer um ambiente propício à cooperação e ao traba-
lho voluntário, é fundamental o estabelecimento de regras de reciprocidade co-
letiva, acompanhadas de um efetivo sistema de participação cívica.
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Para Baquero e Cremonese (2006), é necessário mais que leis e instituições 
para solidificar um sistema minimamente capaz de responder as demandas da 
população. Nesse sentido, o capital social contribui para solucionar determina-
dos dilemas da ação coletiva, pois está fundado na importância da cultura polí-
tica e da sociedade civil no processo de construção da democracia.

Capital Social: seria possível ou viável contabilizá-lo?

Levando em consideração a intangibilidade do capital social, seria possí-
vel mensurá-lo? A literatura indica que os níveis de confiança na política e no 
cumprimento das leis podem ser medidos a partir de indicadores como nível de 
confiança e/ou satisfação com regimes e instituições. Nesta busca para desenvol-
ver bases de mensuração do capital social, Spellemberg (2001) apud Bandeira 
(2007) elencou quatro dimensões (comportamentos, atitudes e valores, perfil da 
população e organizações existentes) para investigar o comportamento altruís-
ta em relação a pessoas que não fazem parte do grupo familiar, a participação 
voluntária em organizações, a participação em redes informais, a vida comuni-
tária e a participação nela e o respeito às leis e normas.

Algumas pesquisas buscaram identificar o capital social em nível nacio-
nal, como o estudo da Universidade Federal de Pernambuco, em conjunto com 
a Controladoria Geral da União, que demonstra a avaliação do capital humano e 
social nos municípios brasileiros em todas as regiões do país. Especialmente no 
Rio Grande do Sul, uma pesquisa foi desenvolvida pelo Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas da UFRGS, a pedido da Assembleia Legislativa. Essa investi-
gação foi debatida em vários eventos e também serviu como base de dados para 
Baquero (2007) que, ao analisá-los, constatou que os indicadores de capital so-
cial demonstram a existência de diferenças substanciais entre as regiões gaúchas.

Baldanza e Abreu (2013), ao revisar a literatura para tentar compreender 
as possibilidades de mensuração do capital social em seus múltiplos conceitos, 
encontraram como resultados a possibilidade de percebê-lo por meio de indica-
dores que são apontados na literatura clássica e contemporânea sobre a temática. 
Para estes autores, são os valores simbólicos que unem os indivíduos e grupos, 
permitindo a manutenção do capital social. No Quadro 1 são apresentados os 
principais indicadores mensuráveis do capital social com base nos seus estudos.
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Quadro 1 – Indicadores de capital social nos grupos

Autores / Obras Indicadores observáveis

Bourdieu (1980; 1984; 1985; 
1986; 2005)

Prestígio, reputação, fama, pertencimento, lealdade.

Coleman (1988; 1990) Confiança, reciprocidade, status, lealdade, importância 
das conexões, canais de informação, normas e sanções, 
superposição, alcance das conexões.

Putnan (1993; 1994; 1995a; 
1995b; 2000; 2001; 2003)

Recompensas, apoio social, sanções, conversações cívicas, 
fidelidade, honra, reconhecimento.

Fukuyama (1995; 1999; 
2002; 2009)

Raio de confiança, solidariedade espontânea, cooperação.

Lin (1982; 1986; 1990; 1992; 
1999; 2001)

Status, fluxo de informações, confiança, influência/poder, 
identidade, credibilidade, reconhecimento.

Stone (2001) Confiança, assistência, tempo despendido, visitas, 
investimento financeiro, reciprocidade, investimento na 
relação, tempo de ação, encontros.

Baum (2000) Participação Cívica, pertencimento, amizade, manifestações, 
espírito de equipe.

Régis et al. (2006) Apoio emocional, troca de experiências, maximização de 
contatos, visibilidade, credibilidade.

Nahapiey e Ghoshal (1998) Dimensão cognitiva: linguagem, narrativas, estereótipos, 
códigos, impressões, apoio.
Dimensão estrutural: centralidade, densidade, hierarquia, 
conectividade.
Dimensão relacional: amizade, respeito, confiança, normas 
e sanções, pertencimento, identificação, conversação, 
informações.

Uphoff (2000) Experiências adquiridas, cooperação, generosidade, 
solidariedade.

Fonte: Baldanza e Abreu (2013, p. 224-225).

Percebe-se que há metodologias que permitem mensurar o capital social, e 
o estudo apresentado no Quadro 1 é um ponto inicial que indica metodologias 
para levantar indicadores mensuráveis do capital social.

De que forma o capital social e a cultura política se relacionam 
no Brasil?

Em virtude das considerações a respeito de capital social até aqui apresen-
tadas quanto ao conceito, às características, seus indicadores e suas possíveis 
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contribuições para o desenvolvimento, este capítulo trará algumas considerações 
sobre a relação entre capital social e a cultura política no Brasil.

Segundo Baquero (2003), é possível identificar historicamente que, no Bra-
sil, a cultura política apresenta-se híbrida, exibindo pontos a favor e também 
pontos negativos para a democracia, principalmente em relação à confiança nas 
instituições públicas. Segundo o autor, tal falta de confiança seria uma caracte-
rística estrutural brasileira danosa ao fortalecimento da democracia, represen-
tando uma ausência de disposição cooperativa entre os brasileiros e sua pouca 
participação na arena política, o que gera instabilidade democrática.

O autor explica ainda que a confiança interpessoal e a confiança nas insti-
tuições políticas seriam pré-condições ou pré-requisitos para a formação de as-
sociações e organizações secundárias que fomentariam a participação política 
e, consequente, o aperfeiçoamento da democracia.

Tal falta de interesse político dos brasileiros converge com o que Gusmão 
(2001), ao analisar a obra de Benjamin Constant, retrata: “o cidadão moderno 
‘absorvido’ pelo gozo da liberdade privada e da busca de interesses particulares, 
renuncie facilmente ao direito de participar do poder político” (p. 50).Ou seja, 
a democracia representativa, na qual se transfere a outra pessoa o poder de re-
presentá-lo nos assuntos políticos, acaba fazendo com que os indivíduos abram 
mão da vida política em detrimento de sua vida privada.

 Tem-se tornado crescente a falta de interesse e disposição das pessoas para 
envolver-se nos processos democráticos, como pertencer a partidos, participar 
de comícios, informar-se sobre os assuntos públicos e discutir política. Tal si-
tuação tende a aumentar e, nesse sentido, Baqueiro afirma:

O dilema enfrentado pelo país é de que os recursos econômicos para sa-
tisfazer as demandas materiais básicas são insuficientes, levando a um 
processo acelerado de desagregação da vida social. A história recente tem 
mostrado que sociedades nessas condições dificilmente promovem o estabe-
lecimento de culturas políticas participativas – ao contrário, caracterizam-se 
pela ineficiência, corrupção ou regimes despóticos (2003, p. 85).

Ao analisar quantitativamente o grau de confiança dos brasileiros nas ins-
tituições públicas e privadas, Almeida (2007) constatou que o brasileiro confia 
mais nas instituições privadas do que nas públicas. As menos confiáveis são: 
partidos políticos (6%), Congresso (14%), Polícia Civil (23%) e Polícia Militar 



133

(25%). No grupo intermediário de confiança encontram-se o Governo Federal 
(26%), a Justiça (28%), grandes empresas (28%), imprensa (28%) e militares 
(29%). As instituições que possuem maior confiança dos brasileiros são a Igre-
ja Católica (60%), a Polícia Federal (41%) e o Ministério Público (30%). Nesse 
sentido, Nascimento (2012) afirma que a falta de apoio ou confiança nas insti-
tuições ou gestores públicos pode resultar em estagnação na evolução positiva 
da democracia, além de promover individualismo em detrimento da ação co-
letiva e do capital social.

A desconfiança nas instituições está na base do afastamento dos cidadãos 
em relação às questões e instituições públicas. Esse afastamento leva à desinfor-
mação (ele não quer ser informado sobre política, por exemplo), que aumenta 
a desconfiança e, por decorrência, diminui a propensão ao associativismo e ao 
envolvimento comunitário. Isso tudo enfraquece o capital social presente na po-
pulação, e esse enfraquecimento do capital social acaba por reforçar o afastamen-
to político, que, por sua vez, reforça a desinformação e o desinteresse. Quanto 
menos informado, menos interessado e menos envolvido, maior a desconfiança 
em relação ao funcionamento das instituições. Trata-se de um ciclo vicioso, em 
que um fator tende a reforçar o outro, criando uma espiral de despolitização e 
desmobilização política. As grandes experiências que tiveram êxito em promo-
ver o capital social e torná-lo propulsor do desenvolvimento encontraram uma 
maneira de interferir nessa espiral e reverter seu fluxo, criando um ciclo virtuoso 
no qual a participação, o interesse, a confiança nos outros cidadãos e nas institui-
ções aumentam conjuntamente e reforçam um ao outro. E isso, invariavelmente, 
ocorre quando ações na base do processo – confiança nos outros cidadãos e nos 
grupos próximos, como vizinhos e comunidade – são bem-sucedidas.

Se a opinião de Putnam (2006) a respeito da importância da confiabilida-
de entre as pessoas e entre as instituições é um dos aspectos que favorecem a 
formação e o fortalecimento do capital social, então o Brasil não se enquadraria 
ou teria seu capital social enfraquecido pela falta de confiança? Nota-se, assim, 
a vulnerabilidade da democracia brasileira, que não consegue conciliar os inte-
resses da sociedade, sendo imprescindível o fortalecimento de ideais de coope-
ração entre os cidadãos. Endossando este pensamento Putnam (2006) afirma:
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Em muitos aspectos, os cidadãos de uma comunidade cívica são mais do que 
meramente atuantes, imbuídos de espírito público e iguais. Os cidadãos virtuo-
sos são prestativos, respeitosos e confiantes uns com os outros, mesmo quando 
divergem em relação a assuntos importantes. A comunidade cívica não está 
livre de conflitos, pois seus cidadãos têm opiniões firmes sobre as questões 
públicas, mas são tolerantes com seus oponentes (PUTNAM, 2006, p. 102).

Putnam citando Tocqueville, diz ainda: “somente a ação que os homens 
exercem uns sobre os outros renova os sentimentos e as ideias, engrandece o 
coração e promove o entendimento” (PUTNAM, 2006, p.103). Para tudo isso, 
educação e formação política são fundamentais. Além, é claro, de tradição as-
sociativa, confiança interpessoal e propensão ao associativismo. E essas são 
características que não podem ser criadas por decreto, não “implantadas” em 
uma comunidade ou região por meio de uma política pública. Elas estão muito 
associadas à história da região, a eventos do passado (catástrofes, por exemplo, 
podem fortalecer capital social, como no caso da cidade de New Orleans, nos 
EUA), à religião, como nos mostra Weber.

Porém, ao analisar a realidade brasileira, precisa-se atentar para como o 
“jeitinho brasileiro” entrava ao desenvolvimento do capital social. Aspecto que 
se destaca na sociedade brasileira: o “jeitinho brasileiro”. Nos termos definidos 
por Roberto Da Matta, refere-se ao modo como uma pessoa utiliza para atingir 
seus objetivos em detrimento das leis e normas, funcionando como um instru-
mento que permite a quebra das regras. Nesse sentido, ele ocorre quando a ação 
pretendida é impossibilitada pela lei, entretanto prioriza-se a peculiaridade da 
situação para o não cumprimento da obrigação, deixando-se de lado a univer-
salidade da determinação para priorização de um caso em particular (DAMAT-
TA, 1981, apud SOUZA, 2001). Ou, ainda nos termos damattianos, suprime-se 
o indivíduo a quem cabe o cumprimento igualitário da lei, pela pessoa, a quem 
se atribui a especificidade da exceção transfigurada em favor.

O “jeitinho brasileiro” foi pesquisado por Almeida (2007), que constatou 
que ele é socialmente aceito por toda a sociedade, na qual se abre uma exceção 
à regra mediante fatos e desculpas em benefício próprio ou de outra pessoa. 
Em sua pesquisa o autor constatou que, para os brasileiros, existe um padrão 
dicotômico da sociedade, no qual o que é certo ou errado varia de acordo com 
a situação ou contexto (ou – o que é ainda mais danoso – depende de quem é a 
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pessoa envolvida), caracterizando o que o autor chama de “zona cinzenta mo-
ral” entre o certo e o errado. De qualquer forma, certo ou errado, o que importa 
é que através do “jeitinho brasileiro” ignora-se a necessidade de seguir regras e 
leis. Sendo uma prática generalizada na nossa cultura, o “jeitinho” e a pessoa-
lidade são conhecidos de todos, e saber que isso acontece e que está no expe-
diente cotidiano das instituições políticas apenas reforça, na cabeça do cidadão, 
a desconfiança nas instituições.

Tal característica pode enfraquecer o processo democrático. Quirino (2001), 
ao analisar a obra de Tocqueville, ressalta que uma sociedade que visualiza a 
lei como uma obra sua, a cumpriria sem constrangimentos e respeitaria a auto-
ridade do governo, favorecendo, assim, a confiança entre os diferentes grupos, 
pois todos teriam seus direitos e garantias preservados. O autor ainda argumen-
ta que a associação livre dos cidadãos poderia substituir o poder dos nobres, a 
tirania e a insubordinação.

Ainda sobre a caracterização da sociedade brasileira, Almeida (2007) cons-
tatou que o brasileiro é fatalista, pois 1/3 da população acredita que o destino 
está nas mãos de Deus, sem espaço para a ação humana. Segundo o autor, o Bra-
sil teria herdado o fatalismo religioso de origem católica dos portugueses. Além 
disso, o autor identificou características na sociedade brasileira como familis-
ta e falta de espírito público. No aspecto familista, 84% dos brasileiros confiam 
na família e apenas 30% confiam em pessoas fora do grupo familiar apontan-
do para a falta de confiabilidade dos brasileiros. Com relação à falta de espírito 
público, o autor constatou que apenas 41% dos brasileiros estariam dispostos a 
fazer algo que o governo não o fez, representando um obstáculo para o país, na 
medida em que tal concepção enfraquece o controle social.

Assim, características específicas da sociedade brasileira, em especial o 
“jeitinho brasileiro”, impedem ou dificultam o desenvolvimento do capital so-
cial, pois a propensão ao ativismo social e as motivações individuais são com-
ponentes essenciais ao capital social, por propiciar que os atores sociais se mo-
bilizem em torno de benefícios comuns (COLEMAN, 1990; PUTMAN, 2006; 
BAQUERO, 2007).
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Importância do capital social e da cultura política no processo de 
desenvolvimento local

Seria possível fomentar o capital social de um determinado território para 
promover seu desenvolvimento? Segundo Abramovay (2000), sim. Para este 
autor, seria possível construir um sujeito coletivo do desenvolvimento capaz de 
articular forças dinâmicas do local, tendo em vista que para tal projeto de de-
senvolvimento ser possível é necessário um pacto territorial composto por cin-
co requisitos: mobilização dos atores sociais em torno de uma ideia; apoio dos 
atores sociais na elaboração e execução do projeto; definição de um projeto que 
seja específico àquele território para promover suas atividades; determinação 
do tempo específico para execução do projeto; criação de uma entidade geren-
ciadora que una os protagonistas do pacto ou projeto territorial (CASAROTO 
FILHO E PIRES, 1998, apud ABRAMOVAY, 2000).

Putnam (2006) e Sen (2000) estudaram a importância da cultura nos pro-
cessos de desenvolvimento. Trennepohl et al. (2007) ressaltam a necessidade de 
compreender a cultura, pois ela representa o comportamento social e define o 
modo de vida em determinada sociedade, no que se refere ao seu modo de or-
ganização econômica, organização política, crenças e práticas religiosas, assi-
milação de tecnologias e vida em comunidade.

Nesse sentido, os traços culturais que caracterizam uma sociedade, pro-
vendo formas que viabilizem a colaboração de seus membros na solução de pro-
blemas da coletividade, compõem o capital social. Putnam (2006) exemplifica 
com o sentimento de confiança mútua entre os indivíduos que integram esta 
sociedade e as redes de relações interpessoais.

Mesmo não havendo aparente relacionamento com o desenvolvimento, al-
guns aspectos da vida cotidiana em comunidade, como participação em asso-
ciações comunitárias, clubes e entidades culturais e esportivas, são relevantes, 
tendo em vista que propiciam a aproximação entre as pessoas, fortalecendo os 
laços entre eles, tornando-os mais motivados a colaborar no sentido de resolver 
problemas comuns (PUTNAM, 2006). São esses elementos do cotidiano que, 
em seu conjunto, delimitam a propensão das pessoas a se envolverem em ques-
tões de interesse coletivo, na solução de problemas que são comuns, ou seja, eles 
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estão na base do capital social, e este é o componente decisivo para promoção 
do desenvolvimento, especialmente em sua dimensão local.

Assim, o capital social constitui-se em estratégia para o desenvolvimen-
to, que deverá ser articulado através de políticas públicas que promovam a par-
ticipação cívica, considerando a realidade da comunidade local. Provoca-se o 
questionamento: o capital social seria uma “estratégia para o desenvolvimento” 
ou um “elemento necessário ao desenvolvimento”? A estratégia, nesse sentido, 
não seria de promover e ampliar o capital social como condição para o desen-
volvimento? Para Abramovay (2000), na esfera do desenvolvimento local, as re-
lações sociais ocorrem mais próximas entre as pessoas que, atuando em redes, 
representam as ações coletivas.

Corroborando esta visão, Putnam (2006) enfatiza que o desenvolvimento 
de um local não é responsabilidade do Estado, instituições ou órgãos governa-
mentais, e sim do engajamento da comunidade cívica, que, conjuntamente, tem 
o poder de promover melhorias e o desenvolvimento local, justo e igualitário, 
fortalecendo o capital social e a democracia. Nesse sentido,

A democracia forte baseia-se na ideia de uma comunidade autônoma de cida-
dãos que estão unidos menos por interesses homogêneos do que pela educação 
cívica, e que são capazes de buscar objetivos comuns e de agir em reciprocidade 
graças ao seu espírito cívico e às suas instituições participativas, e não ao seu 
altruísmo ou à sua boa índole. A democracia forte é compatível, ou melhor, de-
pende da política do conflito, da sociedade do pluralismo e da separação entre 
as esferas de ação pública e privada (NORTH, 1990 apud PUTNAM, 2006).

Dessa forma, mesmo havendo conflitos, em razão dos diferentes interes-
ses, as relações de confiança e espírito público são elementos constitutivos dos 
processos de desenvolvimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo se propôs a dialogar sobre a relação do capital social e da cul-
tura política com o desenvolvimento local, em razão da atual conjuntura política. 
Identifica-se uma descrença dos cidadãos brasileiros nas instituições políticas, 
o que tem ocasionado desmotivação quanto à participação cívica, enfraquecen-
do o capital social e a consolidação democrática, sendo necessário e urgente se 
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pensar em maneiras de recuperar a credibilidade e confiança nas instituições, 
ante as demandas sociais.

No meio acadêmico há certo consenso de que o fortalecimento da demo-
cracia advém de uma sociedade civil participativa, que valoriza as normas ins-
titucionais e age dentro delas. Sendo assim, “o capital social, frente à crise por 
que passam as instituições democráticas, surge como um bem público capaz de 
gerar um novo contrato social, baseado na cooperação recíproca, solidária e co-
letiva” (BAQUERO, 2003, p. 29). Uma cultura democrática é fundamental para 
a sustentação de um regime democrático.

Não há como sustentar um regime democrático sem instituições demo-
cráticas fortes, autônomas e atuantes. E instituições democráticas fortes pressu-
põe uma cultura democrática robusta, uma sociedade política que compartilhe 
e defenda valores cívicos e um ambiente social de respeito às leis, às instituições 
e às pessoas. Uma cultura democrática ampla é condição fundamental para a 
sustentação de instituições democráticas, e essas são a espinha dorsal de um 
regime democrático. Reconhecer essas interconexões e fortalecê-las é questão 
fundamental para qualquer sociedade que busque o desenvolvimento por meio 
de políticas de Estado e da ação coordenada de agentes políticos.

Por fim, infere-se que o “jeitinho brasileiro” impede ou ao menos dificulta 
o desenvolvimento do capital social em sua acepção mais cívica, e que é através 
do fortalecimento deste que se poderá planejar alternativas que visem a recupe-
ração da confiança nas instituições e a construção de uma sociedade participante 
na arena política, buscando conjuntamente a promoção do desenvolvimento lo-
cal. Dessa forma, será possível promover o desenvolvimento local, engajando a 
comunidade na busca de sua melhoria de qualidade de vida, considerando suas 
características e traços culturais.

Registra-se a necessidade de aprofundamento do debate sobre a temáti-
ca e da ampliação das pesquisas e ações que articulam cultura, capital social 
e desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

As grandes transformações tecnológicas, sociais, políticas e econômicas 
ocorridas nos últimos anos em nível mundial e nacional, provocaram a retoma-
da do planejamento, nas ações de desenvolvimento do Estado brasileiro, para 
enfrentar as severas desigualdades regionais, que caracterizam a sociedade bra-
sileira, expressas no territorial, tendo suas distorções, presentes desde o início 
do processo de industrialização do país, em meados do século XX.

As iniciativas de planejamento e implementação de políticas de desenvol-
vimento no Brasil estiveram associadas a preocupações com a ocupação dos va-
zios territoriais e a redução das desigualdades regionais, uma das preocupações 
expressas na Constituição de 1988, ao apontar a Política Nacional de Desenvol-
vimento Regional como instrumento de planejamento, tendo como o objetivo 
central o combater das desigualdades regionais no Brasil.

Este estudo vai destacar, portanto, a importância do planejamento no con-
texto do desenvolvimento regional, bem como as necessidades e os desafios de 
uma Política Nacional de Desenvolvimento Regional que vise combater as desi-
gualdades regionais do país, ao operar, inicialmente, uma reflexão de conceitos, 
contemplando um olhar epistemológico, do planejamento regional.

Em uma segunda linha, contempla-se uma breve incursão da política de 
planejamento no contexto brasileiro. Na terceira etapa, discute-se a necessi-
dade de um projeto nacional de desenvolvimento regional, a ausência de pla-
nejamento e políticas territoriais na escala nacional. Posteriormente, avalia-
-se a Política Nacional de Desenvolvimento Regional e a necessidade de sua 
reformulação para acompanhar as grandes transformações provocadas pela 
globalização, indicando a necessidade de ações que possam contribuir no pro-
cesso de desenvolvimento das ciências, tecnologias e inovações, possibilitan-
do a inserção das políticas públicas na estrutura competitiva global. Por fim, 
são apresentados desafios e perspectivas da Política Nacional de Desenvolvi-
mento Regional.
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PLANEJAMENTO E POLÍTICAS DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

O planejamento é um conceito que demonstra a diferença mais primitiva 
entre os homens e demais seres vivos. Assim, entende-se que o planejamento é 
o modo pelo qual as ações são executadas, isto é, são as mais variadas formas 
pela qual o homem utiliza a força do trabalho para transformar a matéria-pri-
ma em produtos, na implementação de processos e serviços, para satisfazer suas 
próprias necessidades.

Dada a complexidade da definição, o planejamento, para Melo (2001), o 
planejamento deve partir da correlação entre o plano material e o plano das 
ideias. O plano material está vinculado aos elementos do processo social e seu 
contexto; já o plano das ideias é uma forma representativa da realidade, ou seja, 
o plano das ideias é a própria realidade que se deseja alcançar (MELO, 2001).

Quanto à classificação, o planejamento, em sua evolução, pode ter origem 
em duas escolas ou modelos: o substantivo e o procedimental. O primeiro diz 
respeito ao fenômeno, que se aplica ao processo de planejamento; já o segundo 
são os processos, métodos e as técnicas das etapas de execução do planejamen-
to, de acordo com Vargas e Theis (2016).

Segundo Pasqualini e Siedenberg (2010), o planejamento regional tem ori-
gem em três vertentes distintas oriundas do início do século XIX: necessidade 
do planejamento urbano em face do crescimento das cidades industriais; ne-
cessidade de planejamento social e a estruturação da economia moderna com 
a institucionalização do mercado e a formulação da economia política clássica. 
Assim, o planejamento regional pode ser considerado um processo pelo qual os 
planos regionais são efetivados.

Portanto, o plano regional passa a ser um documento que define detalha-
damente um futuro, um estado final desejado. Entretanto, a elaboração do plano 
baseia-se na análise regional, que busca estudar a interação de variáveis, como 
os fenômenos advindos do campo da economia, dos movimentos sociais, cul-
turais e políticos.

Já a questão da difusão do conceito de planejamento teve início explícito 
no início do século XIX na Europa. Naquele momento e local, o caos urbano se 
estabeleceu provocado pelo avanço do capitalismo e agravado pela revolução 



144

industrial. Dessa forma, o planejamento e a ciência do urbanismo surgem como 
possibilidade de solucionar questões acerca do crescimento populacional, se-
gundo Vargas e Theis (2016). Os autores argumentam também que o processo 
de desenvolvimento capitalista da época transformou tudo e todos em mercado-
rias, com foco no planejamento empresarial e econômico-governamental, que se 
tornou cada vez mais instrumental, com critérios de racionalidade e eficiência.

Com a revolução industrial, os burgueses necessitavam olhar para o pro-
blema da pobreza, o que significa incluir os pobres no planejamento. A Europa, 
inicialmente, e os países periféricos, posteriormente, buscam planejar a pobre-
za, passando a ser considerada de extrema importância para vida em sociedade, 
ficando conhecida como “social”, pois abarcava saúde, educação e saneamento, 
entre outros problemas urbanos. Nesse momento, no entendimento de Vargas 
e Theis (2016), surge então o planejamento social na Europa, em que o Estado 
assume o papel de levar o progresso para a sociedade por meio de um conjun-
to de leis para que fosse possível regrar e normatizar tais questões em nome do 
bem-estar social.

Para Pasqualini e Siedenberg (2010), conceito, origem e difusão do plane-
jamento regional faz-se necessário considerar, no âmbito da concepção teórica, 
duas precondições básicas. A primeira requer a existência de um marco insti-
tucional adequado, que regule a interação recíproca dos diversos atores envol-
vidos na atividade de planejamento local e regional, em uma arena comum. A 
segunda versa sobre o planejamento regional, como um conjunto apropriado 
de conhecimentos práticos e habilidades profissionais, que permita aos plane-
jadores regionais contribuir para a formulação de programas de ação, especial-
mente planejamento regional.

POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO NO CONTEXTO BRASILEIRO

Furtado (1985) aponta que os primeiros indícios de planejamento no Brasil 
aconteceram em meados de 1930, com o Plano de Saúde, Alimentação, Trans-
porte e Energia (SALTE), lançado pelo governo brasileiro de Eurico Gaspar Du-
tra, para a efetivação do desenvolvimento nos setores sociais (saúde e alimenta-
ção), na infraestrutura (transporte); a, na energia, em todo o Brasil, para melho-
rar as condições de vida da população. Para Arrais (2007), o governo Juscelino 
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Kubitscheck impulsionou a passagem do Brasil agrário para o industrial por 
meio do plano de Metas nos anos de 1940-1950, como objetivo de acelerar a 
industrialização no país. O plano priorizou os setores de energia, transporte e 
indústria, favorecendo a expansão e integração do mercado interno, com um 
conjunto de 30 metas, além da construção de Brasília.

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) integra o 
Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, criada em 2007, para promover 
o desenvolvimento includente e sustentável de sua área de atuação e a integração 
competitiva da base produtiva regional na economia nacional e internacional. A 
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) criada em 1966, 
com a finalidade de promover o desenvolvimento da região amazônica, geran-
do incentivos fiscais e financeiros especiais para atrair investidores privados.

No entanto, a partir de 1986, as políticas de incentivo ao desenvolvimento 
regional são abandonadas em face da crise fiscal e financeira do Estado (ARRAIS, 
2007). Segundo Araújo (1999), a ausência de políticas regionais abriu espaço à 
deflagração de uma “guerra fiscal” entre os estados e municípios, que buscam 
contribuir para consolidar alguns “focos de dinamismo” em suas áreas de atuação.

Assim, grandes áreas do país ficam fora dos espaços ditos competitivos, 
contribuindo para o aumento das desigualdades regionais. Para Cargnin (2014a), 
à luz dessa perspectiva houve uma ênfase no desenvolvimento “local” ou en-
dógeno, pois o êxito de uma determinada região passou a ser vista como a sua 
capacidade de inserir-se competitivamente na ordem econômica globalizada, 
ou seja, foco no dinamismo. Para Cargnin (2014b), as políticas de desenvolvi-
mento regional desapareceram do discurso político, não sendo parte da agen-
da política, além de serem construídas, muitas vezes, sem recursos financeiros, 
institucionais e humanos adequados.

No período de democratização marcado pela Constituição de 1988, a ten-
dência descentralizadora prioriza a escala municipal tendo como objetivo pri-
mordial a necessidade de combater as desigualdades regionais e a criação de 
Planos Plurianuais (PPA), instrumentos de planejamento governamental.

Os programas, os planos e as ações de planejamento do desenvolvimento 
implementadas no Brasil acabaram, portanto, se configurando como planos plu-
rianuais ou planos setoriais de governo, tendo como exemplo os planos e pro-
gramas Avança Brasil, Comunidade Solidária, Programa Fome Zero e Programa 



146

de Aceleração do Crescimento. Brandão (2012) e Cargnin (2014b) indicam ine-
xistência de um projeto nacional de desenvolvimento e, por consequência, a au-
sência de planejamento e políticas territoriais na escala nacional.

ESCALA NACIONAL E AS POLÍTICAS DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Para Cargnin (2014b), a partir das bases legais dadas pela Constituição de 
1988, com a estabilização econômica e a onda de privatizações, começaram a 
aparecer os primeiros sinais de recuperação do planejamento de médio e longo 
prazo. De forma tímida, mais no campo do discurso do que nas práticas, o pla-
nejamento territorial novamente foi incorporado à escala nacional, com uma 
preocupação por parte do governo federal, para elaborar estratégias de integra-
ção territorial e redução das desigualdades regionais.

No entender de Carleial (2014), a partir da Constituição de 1988, os mo-
vimentos sociais, os anseios democratizantes e com a instauração do Estado 
Democrático de Direito no país, houve uma recuperação do poder indutor de 
desenvolvimento do Estado. Além da descentralização administrativa, o novo 
pacto federativo e os vários formatos de participação popular, presentes no 3º 
artigo da Constituição, aponta o compromisso com a redução das desigualda-
des regionais (BRASIL, 1988).

Segundo Júnior (2011), a Constituição Federal trata da questão regional em 
três de seus artigos. Garantir o desenvolvimento regional é um dos seus objetivos 
fundamentais, e o artigo 3º inclui a redução das desigualdades regionais entre os 
princípios da ordem econômica. Já o artigo 43 contém a autorização constitucio-
nal para a criação das superintendências de desenvolvimento regional e para que 
sejam concedidos incentivos ao desenvolvimento regional. O artigo 159 da Cons-
tituição Federal dispõe sobre a partilha dos recursos da União, a lei previu que 
3% do produto da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produ-
tos Industrializados serão destinados para aplicação em programas de financia-
mento ao setor produtivo do Norte, Nordeste e Centro-Oeste (JUNIOR, 2011).

A Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, ao regulamentar o artigo 159, 
inciso I, alínea “c” da Constituição da República Federativa do Brasil, criou os 
Fundos Constitucionais de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), do Nordeste 
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(FNE) e do Norte (FNO), com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento 
econômico e social das regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte, por meio das 
instituições financeiras federais de caráter regional, mediante a execução de pro-
gramas de financiamento aos setores produtivos (BRASIL, 2016).

Atualmente, os recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento 
são os principais instrumentos de financiamento da Política Nacional de De-
senvolvimento Regional (PNDR): parcela de recursos tributários da União são 
destacados para a implementação de políticas de desenvolvimento regional e de 
redução das desigualdades inter-regionais do País. Essa destinação está prevista 
Constituição Federal de 1988. Assim, os recursos que compõem esses fundos 
correspondem a 3% do produto da arrecadação do IPI e IR. Desse total, cabe 
ao FNO 0,6%; ao FCO, 0,6%; ao FNE, 1,8%. Além disso, compõem os recursos 
desses fundos os retornos e resultados de suas aplicações, o resultado da remu-
neração dos recursos momentaneamente não aplicados, calculado com base em 
indexador oficial e as disponibilidades dos exercícios anteriores (BRASIL, 2016).

Para Medeiros (2015), é extremamente importante que se crie uma política 
pública ativa de desenvolvimento regional, que deve fazer parte de uma opção 
por compatibilizar interesses nacionais importantes, com a inserção de um mun-
do cada vez mais competitivo e interconectado, ou seja, definir uma política na-
cional de desenvolvimento que pense e atue na construção do país no conjunto. 
A política de desenvolvimento regional deve ter, entre seus objetivos, a redução 
sistemática das desigualdades regionais e deve ser capaz de oportunizar o enfren-
tamento das diferenças em um país de dimensões continentais como o Brasil.

Portanto, ao buscar atender os requisitos constitucionais, em 1999 foi cria-
do o Ministério da Integração Nacional, com o objetivo de tratar das questões 
de desenvolvimento regional em nível nacional. Portanto, a necessidade de re-
versão das desigualdades regionais passou a ser ponto de partida para a elabo-
ração de uma Política Nacional de Desenvolvimento Regional.

A POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

A partir do sucesso de regiões como o Vale do Silício, na Califórnia, a Emí-
lia Romana, na Itália, entre outras, em 2003 foi lançada a Política Nacional de 
Desenvolvimento Regional pela Câmara de Políticas de Integração Nacional. Ela 
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foi instituída pelo decreto 6.047/2007 de 22 de fevereiro de 2007, tendo como 
objetivo central a reversão da trajetória das desigualdades regionais e explorar 
os potenciais endógenos da diversa base regional, segundo Brito et al. (2015).

Para Alves, Neto e Amparo (2015), a originalidade da concepção da PNDR 
deu-se pela ruptura com uma visão da questão regional, assim como o resgate 
de uma dívida histórica que existiria entre as macrorregiões “ricas” e “pobres”, 
de tal forma que era necessário superar tal dicotomia, encarando a desigualda-
de regional como um problema nacional.

Assim, o Plano aponta a necessidade da redução das desigualdades, entre 
as regiões brasileiras, ao buscar a promoção da equidade, o desenvolvimento do 
ambiente de oportunidades, orientado pelos programas e ações federais. Dentre 
as estratégias, destacam-se o apoio e o estímulo a processos e oportunidades de 
desenvolvimento regional em múltiplas escalas, convergindo aos propósitos de 
inclusão social, produtividade, sustentabilidade ambiental e competitividade 
econômica (BRASIL, 2007).

Observa-se que a questão regional foi considerada peça central da estra-
tégia no enfrentamento do desafio da redução das desigualdades no país, que, 
entre outros objetivos, tinha a proposta de reduzir as desigualdades regionais e 
intra-regionais, com integração das múltiplas escalas espaciais (nacional, ma-
crorregional, sub-regional e local), de forma a estimular a participação da socie-
dade no desenvolvimento local, que, segundo Oliveira (2003), significa plane-
jar o desenvolvimento regional, que passa a ser, antes de qualquer coisa, espaço 
para a participação da sociedade local no planejamento continuo da ocupação 
do território e na distribuição dos frutos do processo de crescimento/desenvol-
vimento para a sociedade.

Para Brito et al. (2015), a PNDR teve como foco a abordagem em múlti-
plas escalas, pois se entende que as desigualdades regionais não se manifestam 
somente quando se comparam indicadores demográficos, econômicos, educa-
cionais, entre outros, apenas considerando as grandes regiões, mas sim quando 
consideramos as sub-regiões de uma dada macrorregião. Amparo (2014) re-
força que as desigualdades não estão apenas entre grandes regiões (Nordeste, 
Norte e Centro-Oestes versus Sul e Sudeste), mas também no âmbito de cada 
região, motivo pelo qual a PNDR deveria atuar nacionalmente, em múltiplas 
escalas geográficas.
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Apesar de a PNDR representar um avanço significativo quanto à retomada 
da valorização da questão regional, ela não conseguiu status de Política de Esta-
do, não construiu consenso político e federativo, o que seria de extrema impor-
tância para promover as ações necessárias para o enfrentamento das questões 
regionais do Brasil (MEDEIROS, 2015).

Assim, é importante ressaltar que a PNDR abarcou várias inovações, dentre 
as quais se destacam abrangência do alcance em todo território nacional com 
a criação dos critérios de elegibilidade, introdução de uma nova referência ter-
ritorial, as mesorregiões e a ênfase na participação da sociedade civil. Para Al-
lebrandt (2002), a sociedade civil passa a ocupar uma posição de destaque, em 
que a cidadania emerge como protagonista, em que o cidadão também é parte 
integrante do processo de construção e formulação das políticas públicas.

Ainda, segundo Allebrandt (2012) apud Siedenberg (2012), mais que a efi-
ciência, há necessidade de eficácia e efetividade nas políticas públicas, que cada 
vez mais devem contar com a participação da sociedade na sua definição, mas 
também no monitoramento da sua execução e permanente avaliação. Medei-
ros (2015) corrobora essa ideia, ao indicar que a PNDR deve ser uma política 
em regiões, definidas por critérios de elegibilidade, contemplando a questão da 
pobreza e a perda do dinamismo e da competitividade.

No tocante à dimensão social da PNDR, há contribuição para melhorar as 
condições de vida das populações das regiões mais pobres, menos dinâmicas ao 
gerar empregos e oportunidades, promovendo a inclusão produtiva. Além disso, 
a política pode ser vista como um poderoso instrumento do Estado para atuar 
no ordenamento e na gestão do território, influenciando a distribuição das ati-
vidades produtivas no espaço.

Diante dos acertos e erros da PNDR, nos anos 2009 e 2010, objeto de refle-
xão e revisão do texto em 2003, contemplando as experiências, especialmente o 
movimento global, que é altamente competitivo, indica uma reconfiguração es-
pacial das atividades econômicas. Para Brandão (2012), esse movimento apon-
ta que algumas regiões do planeta se dinamizaram e outras estagnaram, ou, até 
mesmo, entraram em declínio. Segundo Esteves (2013), esse processo reforça 
as desigualdades sociais e regionais, resultando em fluxos migratórios para as 
regiões mais dinâmicas, fato que intensifica os problemas sociais.
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Percebeu-se, então, a necessidade de uma reformulação da PNDR, de modo 
a adequá-lo à nova realidade, que, para Galvanese (2015), indica a necessidade 
de uma nova formulação da Política de Desenvolvimento Regional, para criar 
condições de acesso mais justo e equilibrado aos bens e serviços públicos no ter-
ritório brasileiro e, portanto, em consonância com as grandes transformações, 
provocadas pela globalização.

A realidade nacional e mundial indica um ambiente altamente competitivo, 
que exige ações de desenvolvimento no campo da ciência, tecnologia e inovação, 
para contribuir com o processo produtivo e inseri-lo na estrutura competitiva 
global. Faz-se necessária, então, a reformulação da atual PNDR, com novas di-
retrizes, eixos temáticos e com maior participação da sociedade. Essa reformu-
lação passou a ser denominada de PNDRII, ou seja, a Nova Política Nacional 
de Desenvolvimento Regional.

A NOVA POLÍTICA NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Em 2011, o Ministério da Integração se posiciona a favor de relançar a Nova 
Política Nacional de Desenvolvimento Regional, para ser gestada no âmbito da 
nova Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR). Segundo Amparo (2014), 
além de reafirmar a necessidade das questões das desigualdades regionais como 
prioridade na agenda política nacional era necessário a transformação da PNDR 
em política de Estado, além da implantação de um Sistema Nacional de Desen-
volvimento Regional, que engajasse a coordenação vertical e horizontal da ação 
pública no território, de forma a viabilizar uma ação efetiva em múltiplas escalas.

Assim, a proposição da PNDR II teve início em 2012, com o lançamento 
da 1ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional (CNDR), com am-
plo debate social e federativo, tendo como objetivo a definição de princípios e 
diretrizes para a reformulação da PNDR. O amplo debate social mostrou-se ali-
nhado com a abordagem adotada pelo governo federal, com fins de agregar a 
participação social na formulação de políticas públicas.

A 1ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional (CNDR) consti-
tuiu-se em um momento de reflexão, avaliação e aprofundamento das discussões 
sobre desenvolvimento regional no País. Essa discussão estava alinhada com as 
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diretrizes de desenvolvimento da nação e com as políticas de desenvolvimento 
das macrorregiões e dos estados federados.

A elaboração participativa de uma nova política regional, o Ministério da 
Integração Nacional reiterou seu compromisso com a retomada plena da ques-
tão regional como prioridade do Estado Brasileiro, lançando um olhar detalha-
do à redução das desigualdades regionais e ao encontro com sua missão ins-
titucional: promover a integração nacional, o desenvolvimento sustentável e a 
superação das desigualdades regionais do País, assegurando inclusão socioeco-
nômica, melhoria da qualidade de vida, proteção civil e segurança hídrica da 
população (BRASIL, 2013).

A 1ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional (CNDR) teve por 
finalidade, ainda, a promoção de um debate de âmbito nacional, do qual resul-
tou princípios e diretrizes para reformulação da Política Nacional de Desenvol-
vimento Regional (PNDR), por intermédio da concertação federativa e social, 
contou com duas etapas: uma em âmbito estadual e a outra macrorregional. Nas 
conferências de âmbito estadual participaram representantes do poder público, 
da sociedade civil, do setor empresarial e das instituições de ensino superior; 
já nas macrorregionais foram realizados debates e propostas específicas para as 
macrorregiões brasileiras (BRASIL, 2013). Para Alves, Neto e Amparo (2015), a 
CNDR foi, sem dúvida, um grande esforço político e financeiro empreendido com 
vistas a legitimar a PNDR II por intermédio da concertação federativa e social.

Para Alves e Neto (2014), a PNDR II trata-se de uma política que, inexo-
ravelmente, está vinculada a um projeto maior de desenvolvimento para o País, 
com objetivo de coesão territorial como parte da coesão social, econômica e 
política. Além disso, sinaliza para a necessidade da incorporação de processos 
que favoreçam o compartilhamento de decisões, com atores mais próximos dos 
territórios, buscando uma melhor transparência e participação social, partindo 
de uma estratégia nacional consonante com o que preconiza a chamada “Ter-
ceira Geração” de políticas regionais, cujos princípios são a transescalaridade, a 
multidimensionalidade e a transversalidade de políticas.

A PNDR II procurou evidenciar melhor a definição territorial das regiões 
elegíveis de caráter multiescalar, compreendendo a totalidade do território da 
Sudene, Sudam e Sudeco, incluindo as regiões de alta renda das macrorregiões 
menos desenvolvidas (N, NE e CO), toda a faixa de fronteira e outros espaços 
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do território brasileiro situados no SUL e Sudeste classificados como de média e 
baixa renda. Já no tocante à escala macrorregional, inserem-se a Sudene, Sudam 
e Sudeco. Na escala intermediária, tem-se o semiárido, a Faixa de Fronteira e as 
Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDEs). E, por fim, na escala sub-re-
gional, estão as Mesorregiões Diferenciadas, os Territórios Rurais e os Territó-
rios da Cidadania (BRITO et al., 2015).

Quanto à matriz de planejamento regional proposta pela PNDR I, parte 
de uma abordagem macrorregional, considerando as heterogeneidades dos su-
bespaços regionais, dotada para atender tais diversidades. Em função do cará-
ter complexo da dinâmica regional brasileira, Randolph & Tavares (2013) apud 
Brito et al. (2015) sugerem que não sejam traçadas estratégias únicas, mas que 
se considerem as especificidades de cada microrregião.

Importante ressaltar também uma inovação trazida pela PNDR II, que foi 
o sistema de governança multinível e participativo. Um sistema orgânico, com 
instâncias de diálogo horizontais e verticais, que busca potencializar as ações do 
governo em direção as regiões prioritárias da política por meio da integração e 
coordenação, atuando de forma complementar o que é desenvolvido pelos go-
vernos estaduais e pelas municipalidades (ALVES; NETO, 2014).

A PNDR teve como proposta, portanto, a criação do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Regional (FNDR), com atuação nacional, que contaria inicial-
mente com 4,8% da arrecadação dos impostos que compõem sua base de cálcu-
lo: Imposto de Renda (IR), Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) e o 
novo Imposto Sobre Valor Adicionado Federal (IVA-F), além de fontes de recur-
sos não reembolsáveis, contrapartida de fundos estaduais de desenvolvimento 
regional que seriam criados. O fundo seria destinado à elaboração de planos e 
projetos básicos e executivos, projetos de infraestrutura complementar nos es-
paços menos desenvolvidos, arranjos produtivos e inovativos locais e regionais 
e a capacitação e organização de agentes ou organizações locais e regionais de 
promoção do desenvolvimento.

Vale ressaltar que desde 1989, o FNE, o FNO e o FCO têm sido os prin-
cipais instrumentos de política de desenvolvimento regional no Brasil. Esses 
fundos visam ao desenvolvimento econômico e social das três macrorregiões 
menos desenvolvidas, por meio de empréstimos a taxas de juros subsidiadas às 
atividades produtivas desenvolvidas nessas regiões.
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Significa que a proposta de uma Política Nacional de Desenvolvimento Re-
gional visa fortalecer a coesão social, econômica, política e territorial do Brasil, 
além de ser uma política transversal por natureza, possuindo o duplo desafio 
de responder às demandas de seu objeto, de um lado, com o recurso de instru-
mentos próprios e específicos e, de outro, ser o fio condutor estratégico da coor-
denação das diferentes políticas setoriais (PAC, Brasil Maior, PNLI, PNE etc.), 
para, assim, buscar a equidade e competitividade do território.

DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA PNDR

É notório que a implementação de uma política com os objetivos preconi-
zados na proposta da nova PNDR representa um grande desafio para sua apro-
vação e seu estabelecimento, afinal a mudança de um contexto histórico é um 
processo complexo que envolve a superação de vários desafios. Para Medeiros 
(2015), o Brasil possui uma grande diversidade regional que pode ser visuali-
zada como um potencial de desenvolvimento. No entanto, a possibilidade de 
usufruir dessa diversidade passa por uma efetiva coordenação e articulação de 
esforços por todas as esferas do governo.

Bandeira (2015) apud Medeiros (2015) ressalta a importância das articu-
lações nas várias esferas, porém aponta ser muito difícil a execução, por vários 
fatores, dentre eles o presidencialismo de coalizão em que se vive, sendo ne-
cessárias alianças muitas vezes complicadas para a governabilidade. Soma-se 
a isto a dificuldade financeira, para além de atender as demandas setoriais, os 
processos produtivos.

Segundo Dallabrida (2015) apud Medeiros (2015), apesar dos desafios da 
implementação, a PNDR é essencial para superar a lógica setorial e ter como 
perspectiva a possibilidade de as políticas públicas de desenvolvimento atende-
rem a uma dimensão territorial. Significa criar uma tipologia multiescalar, que 
seja capaz de classificar os territórios em seus diversos recortes geográficos, além 
de criar uma gama maior de indicadores do desenvolvimento regional, ou seja, 
um esforço para melhor compreender as estruturas dinâmicas produtivas e ino-
vativos, nos diversos setores da economia.

Assim, cabe destacar a criação do Observatório do Desenvolvimento Re-
gional, desenvolvido com o objetivo de aprimorar a avaliação, o monitoramento 
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e, consequentemente, a gestão da Política Nacional do Desenvolvimento Regio-
nal. É, portanto, um instrumento importante no aperfeiçoamento constante da 
PNDR e de orientação para as ações transversais do Governo Federal. Trata-se 
de um instrumento de controle social que confere transparência na gestão dos 
recursos públicos, atendendo a crescente demanda da sociedade brasileira. E vai 
além, pois se constitui em uma ferramenta de pesquisa das ações do governo fe-
deral disponível para a sociedade que, por meio de suas análises, deve interagir 
e colaborar com o poder público para aperfeiçoar os seus gastos e tornar mais 
eficientes suas ações (ODR, 2016).

Um dos principais fatores limitantes para a potencialização das ações da 
PNDR é a inexistência de fontes de financiamento além das já tradicionais. O 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional permitiria financiar territórios, 
além das macrorregiões tradicionalmente apoiadas, bem como dispor de recursos 
não reembolsáveis para apoiar ações estratégicas. Desse modo, as ações ficam, 
em sua grande maioria, condicionadas à aprovação de emendas constitucio-
nais, que normalmente não estão articuladas a um projeto de desenvolvimento 
(CARGNIN, 2014a), condicionadas à aprovação de emendas constitucionais que 
normalmente não estão articuladas a um projeto de desenvolvimento. Acordar 
a disponibilização de tais fontes de financiamento dentro do pacto federativo e, 
em um cenário de restrições orçamentárias, sem dúvida, é um enorme desafio.

Dentre os vários desafios, ressalta-se a institucionalização do planejamento 
regional e territorial, a superação do localismo, centrado na noção de “crescimen-
to endógeno”, que desconsidera aspectos macro, sejam eles econômicos sociais 
ou políticos em escala nacional ou internacional, além da adoção de metodolo-
gias que permitam integrar visão geral e local, através da elaboração de conceitos 
ou procedimentos metodológicos de caráter integrativos (BRITO et al., 2015).

A falta de base política e consenso federativo são limitadores para que a 
PNDR efetivamente saia do papel. Para Dallabrida (2015) apud Medeiros (2015), 
o texto da PNDR II, com os princípios e diretrizes, continua em trâmite desde o 
início de 2014, não foi enviado ao Congresso Nacional e somente será enviado 
quando seus representantes tiverem outro perfil, não exclusivamente setorial e 
clientelista, sem excrescência, chamadas emendas parlamentares.

Para Brandão (2011), o federalismo, que torna o Estado onipresente, é 
uma das causas no fracasso das ações de planejamento regional. Assim o maior 
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desafio das políticas de desenvolvimento regional é a superação do caráter seto-
rial das políticas públicas, provocando sua transversalidade e intersetorialidade.

Por fim, existe uma questão que está acima de todas as demais, que é a po-
lítica macroeconômica do país e seus fundamentos, juntamente com o contexto 
internacional, fatores determinantes para assegurar espaço e recursos para a im-
plementação de uma Política Nacional de Desenvolvimento Regional no Brasil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar dos avanços conquistados pelas políticas públicas, o Brasil ainda 
apresenta desigualdades regionais graves, que se manifestam em diversas esca-
las no território. Por vezes, são instituídos planos e políticas na tentativa de mi-
nimizar as desigualdades regionais, embora muitos não tenham êxito em seus 
objetivos, uma vez que acabam por impor um desenvolvimento regional cen-
tralizado em planejamentos e decisões de cima para baixo, desconsiderando as 
questões endógenas e as diversidades regionais.

A Constituição de 1988 teve relevante contribuição para um novo cenário 
no contexto da preocupação ao combate das desigualdades regionais no Bra-
sil, a descentralização das políticas públicas. Vale registrar que todo esforço por 
parte do governo federal em elaborar e implementar estratégias de integração 
territorial e redução das desigualdades regionais não é o suficiente para atender 
as demandas da sociedade.

Há de ressaltar-se que a questão regional foi considerada peça central da 
estratégia no enfrentamento da redução das desigualdades no país, que, entre 
outros objetivos, visou reduzir as desigualdades regionais e intrarregionais com 
integração das múltiplas escalas espaciais (nacional, macrorregional, sub-regio-
nal e local). Dessa forma, surge a Política Nacional de Desenvolvimento Regio-
nal, que organizou, efetivamente, a ação do Estado, ao estruturar o método de 
operação de combate às desigualdades, estabelecendo um viés territorial que dá 
enfoque, por meio de uma abordagem multiescalar, ao aspecto desigual do de-
senvolvimento e as disparidades de renda.

É importante perceber que a PNDR e seus propósitos e objetivos não visou 
acabar com a pobreza, mas sim minimizar as diferenças regionais através de ações 
de múltiplas escalas contemplando diversos atores: público, privado e sociedade 
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civil, fortalecendo a diversidade e potenciais locais em regiões menos dinâmi-
cas do país. Um traço inovador da PNDR foi a tipologia sub-regional, propos-
ta que seria utilizada na atribuição de prioridades e intervenções no território 
tendo como semelhança da abordagem adotada pela política regional europeia.

No entanto, a PNDR representou a retomada da questão regional, mas infe-
lizmente não conseguiu construir consenso político e federativo, o que dificultou 
a promoção de ações efetivas ao enfrentamento das questões regionais do Brasil.

Além disso, vários fatores limitaram a PNDR em sua primeira fase, entre 
eles o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional e a Câmara de Políticas de 
Desenvolvimento Regional, que não se efetivaram, comprometendo a política 
e outros campos. Como exemplo de limitação, destacam-se: reduzida articula-
ção entre os instrumentos da PNDR com os demais projetos e programas do 
próprio Ministério da Integração; baixo volume de recursos disponibilizados; 
ações pontuais, difusas e sem continuidade; baixa articulação com os fundos 
e incentivos; limitada articulação com os governos estaduais e com os demais 
programas federais da base territorial.

Dadas as fragilidades do processo de implementação da PNDR em sua pri-
meira fase, foi preciso avaliar profundamente os erros cometidos, repensando 
uma política mais robusta para dar conta das grandes transformações sociais, 
tecnológicas e econômicas causadas pela globalização. Evidenciou-se, então, a 
necessidade de uma nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional, a qual 
contou com uma maior participação da população por meio da primeira con-
ferência nacional do Desenvolvimento Regional. Essa Conferência foi o marco 
inicial para a definição dos princípios e diretrizes da nova Política Nacional de 
Desenvolvimento Regional no Brasil.

Com as deliberações do processo conferencial que serviram de subsídio 
para a elaboração do projeto de lei de uma nova política nacional de desenvol-
vimento regional, denominada PNDR II, a premissa era suplementar as lacunas 
deixadas anteriormente e avançar na sua legitimação como política de Estado.

Assim, a PNDR II teve elementos como: inovações na atuação territo-
rial, na forma de diálogo entre os entes federados, estabelecendo compromis-
sos multilaterais; criação de uma fonte exclusiva de recursos para o desenvol-
vimento regional; instituição de um sistema de governança multinível, com a 
participação da sociedade civil; proposta de alinhamento com os instrumentos 
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de planejamento nos níveis federal e estadual; estabelecimento de instrumen-
tos de monitoramento e avaliação. Conforme Alves e Neto (2014), a PNDR II é 
uma proposta arrojada de política pública que busca enfrentar o problema do 
desenvolvimento regional em toda sua dimensão.

É importante ressaltar, para concluir, que a PNDR II é resultado de uma 
intenção coletiva, com grandes desafios quanto a sua legitimação como uma po-
lítica de Estado. E somente assim, efetivamente, poderá ser posta em prática e, 
pelas suas ações, mitigar as desigualdades regionais no Brasil.
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INTRODUCCIÓN

El término gobernabilidad es enfocado a los recursos naturales y, en parti-
cular, a los recursos hídricos, y ha cobrado superlativa importancia. En términos 
generales, la gobernabilidad es el ejercicio de la autoridad económica, política 
y administrativa en la gestión de los asuntos de un país en todos los planos. La 
gobernabilidad puede ser definida también como el medio a través del cual la 
sociedad define sus metas y prioridades y avanza la cooperación, ya sea global, 
regional, nacional o local. Los sistemas de gobernabilidad se expresan a través de 
marcos políticos y jurídicos, estrategias y planes de acción [CITATION [Bur]].

Comúnmente, la gobernabilidad es una calidad que procede de la sociedad 
o de los sistemas sociales, no de los gobiernos. Hace reseña a la capacidad de un 
sistema social para reconocer y hacer frente a sus desafíos, que se concreta en 
la calidad del sistema institucional para generar una acción colectiva y positiva.

La crisis de gobernabilidad, en el caso del agua, debe ser analizada en el 
éxito relativo de un sistema y de la falla de otro, que nace de las políticas macro-
económicas y en los criterios de toma de decisiones de política pública. La crisis 
del agua se inserta en la discusión actual sobre el desarrollo sustentable y no se ve 
apoyada por un consenso sobre las capacidades institucionales necesarias para que 
el país se reconstruya de manera efectiva para prosperar hacia la sustentabilidad.

La investigación busca demostrar la íntima vinculación entre la gestión 
del agua y la gobernabilidad. La idea es poder vincularla con la importancia de 
la gobernabilidad en la eficacia del plan de manejo de cuencas. La discusión se 
basa en gobernabilidad o ingobernabilidad de este recurso y su influencia en un 
plan de manejo de cuencas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este trabajo presenta parte de los resultados preliminares de la investigación 
“Propuesta de Gestión integral de recursos hídricos para la ciudad de Encarnación” 
(14 INV 223), puntualmente relacionado al objetivo de identificar los puntos críti-
cos para un Sistema de Gestión de Recursos Hídricos de la ciudad de Encarnación. 
Dicha investigación se encuentra en ejecución por la Facultad de Ciencias y Tecno-
logía de la Universidad Nacional de Itapúa y cofinanciado por el Consejo Nacional 
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de Ciencia y Tecnología (CONACyT) a través del programa PROCIENCIA, con 
recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación (FEEI).

Para dar cumplimiento al objetivo de la investigación se tomaron como 
herramientas de análisis revisión bibliográfica de artículos científicos, informes 
institucionales y notas de investigación. Se abordó el análisis conceptual de gober-
nabilidad y sus características en Paraguay relacionando la gobernabilidad de la 
gestión de cuencas como base para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.

MARCO TEÓRICO

Acerca de la gobernabilidad en los recursos hídricos

En una primera aproximación, la gobernabilidad es “la capacidad de las 
instituciones y movimientos de avanzar hacia objetivos definidos de acuerdo 
con su propia actividad y de movilizar con bastante coherencia las energías de 
sus integrantes para proseguir esas metas previamente definidas. Lo contario, 
la incapacidad para obtener ese encuadramiento llevaría a la ingobernabilidad” 
[CITATION [Car]]. Por ello, para el desarrollo teórico del presente análisis se 
entenderá por gobernabilidad la capacidad de un sistema sociopolítico para 
gobernarse a sí mismo en el contexto de otros sistemas más amplios de los que 
forma parte, así como la forma en que se diseñan los esquemas de consenso para 
la toma de decisión en relación con asuntos de carácter colectivo. Ese concepto 
involucra, según Marañon Pimentel (2009), el establecimiento de políticas que 
apuntan a una distribución más imparcial de los recursos materiales de la so-
ciedad, implica el fortalecimiento de los medios de control de los ciudadanos 
sobre el modo como se administran y distribuyen dichos recursos, que incluye 
la forma en que se garantiza la provisión de servicios básicos, como salud, edu-
cación, vivienda y el derecho a un medio ambiente adecuado, sobre la base de 
principios de equidad, honestidad y transparencia, y que depende del control 
ejercido por los ciudadanos sobre los actos de sus gobernantes.

Con la gobernabilidad se busca el resguardo del ejercicio de gobierno sobre 
la base de determinadas prácticas públicas democráticas, éticas y transparentes, 
como las capacidades institucionales, públicas, sociales o privadas, así como el 
liderazgo, la participación social, la coordinación y cooperación, la prevención 
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y gestión de conflictos, el acceso a la información y al conocimiento útil. Es de-
cir, la gobernabilidad es una calidad, un atributo de una sociedad, que se infiere 
cuando se evalúan las capacidades existentes de acción colectiva en tanto que 
proporcionen una eficiente transición hacia el desarrollo sustentable y la gestión 
integral de los recursos naturales [CITATION [Bal]].

El concepto de gobernabilidad, para el caso de los recursos hídricos, se 
refiere a la forma en que interactúan en un espacio y tiempo determinados los 
procesos, la estructura de actores y las reglas formales e informales que per-
miten alcanzar la gestión integral y sustentable del agua. Por tanto, los temas 
de gobernabilidad tienen importantes implicaciones en la gestión del recurso 
hídrico en todos los niveles administrativos-global, nacional, regional y local, 
y son prerrequisito para la implementación exitosa de la gestión integrada de 
dicho recurso.

El Estado regula bajo un criterio jurídico formal que se impone en virtud 
de la autoridad. En tal medida, las relaciones de coordinación son reglas consti-
tutivas del modelo. Simultáneamente, pueden surgir relaciones horizontales de 
cooperación cuando diferentes instancias de gobierno deciden actuar de manera 
conjunta y armónica para el logro de un propósito común, a través de reglas de 
elección colectiva y reglas operativas que permiten el desarrollo de la autorregu-
lación y la autogestión. Las reglas en todos los niveles deberían ser fruto de un 
consenso entre los diferentes niveles de gobierno, asignando el presupuesto, el 
talento humano y los espacios de concertación necesarios para la participación 
comunitaria [CITATION [Ber14]]. Por ello, es indispensable incorporar a la dis-
cusión de la gestión integral y sustentable del agua, el concepto de gobernabili-
dad, ya que adentra en la temática de las capacidades organizativas, de gestión, 
política y social, necesarias para llevar a cabo un proceso de toma de decisión.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La gobernabilidad del agua en Paraguay

Según Monte Domecq (2004), “la Constitución de la República del Paraguay 
no contiene ninguna reseña explícita sobre los recursos hídricos en su función de 
elementos de los ecosistemas. Las bases constitucionales de la normativa hídrica 
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del Paraguay deben escudriñarse y derivarse de los artículos que se refieren a la 
calidad de vida (artículo 6), al derecho a vivir en un ambiente saludable y eco-
lógicamente equilibrado (artículo 7), y al derecho a la salud (artículo 68)”. Sin 
embargo, las reglas legales sobre el recurso hídrico se hallan dispersas en varios 
cuerpos normativos.

Figura 1 – Normativas paraguayas relativas a los recursos hídricos5

Fuente: Elaboración propia a partir de Bernal y otros (2014).

A partir de 2007 Paraguay cuenta con una ley específica para los recursos 
hídricos: la N° 3.239. Sin embargo, a pesar de muchos esfuerzos de diversos 
sectores de la sociedad, hasta la actualidad no cuenta con una reglamentación 
que facilite su aplicación. A pesar de ello, la Dirección de Protección y Conser-
vación de los Recursos Hídricos (DPCRH) de la SEAM6[CITATION [SEA04]]
por resolución Nº 170/06, aprueba la reglamentación del Consejo de Aguas por 
Cuencas Hídricas. La anteriormente mencionada ley establece la Política Nacio-
nal de los Recursos Hídricos, la cual delinea la gestión integral de los mismos, 
tomando como unidad de gestión a la cuenca hidrográfica.

Las normas legales vinculadas al agua carecen de coordinación entre sí y 
falta una visión integradora que refleje todos los usos. Separadamente de esta 
dispersión normativa también se observa una descoordinación temática ya que 
no hay normas que abarquen a los recursos hídricos en forma coherente y com-
plementaria, cada norma enfoca el tema desde su punto de interés particular por 
lo que se carece de criterios que reconcilien los distintos usos del agua.

5 CORPOSANA (Corporación de Obras Sanitarias), ESSAP (Empresa de Servicios Sanitarios del 
Paraguay), SENASA (Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental), SISNAM (Sistema Nacional de 
Ambiente), CONAM (Consejo Nacional del Ambiente), SEAM (Secretaría del Ambiente).

6 La Secretaria del Ambiente SEAM fue convertida por Ley Nº 6.123/18 en Ministerio del Ambiente y 
del Desarrollo Sostenible.
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Un aspecto notable que se presenta a la gobernabilidad del agua radica en 
la idea extendida de su gratuidad, que lleva a conductas y actitudes que hacen 
poco sostenible las soluciones institucionales que emanen del Estado. La crisis 
del agua y sus efectos en la gobernabilidad es una cuestión de carácter colectivo 
que como tal requiere de toma de decisiones que involucren al conjunto de la 
sociedad y que tengan como característica principal la transparencia y la demo-
cracia. Además, la gestión del agua en Paraguay se halla atomizada por sectores 
y es realizada por un conjunto de instituciones que trabajan sin coordinación y, 
en ocasiones, fragmentadamente. [CITATION [Rov06]]

Instituciones vinculadas

Las instituciones gubernamentales vinculadas directamente al sector hí-
drico son las siguientes:

Secretaría del Ambiente (SEAM): Su objetivo es la formulación, coordina-
ción, ejecución y fiscalización de la política ambiental nacional. Con relación a 
los recursos hídricos, la ley 1.561/00 fija la estructura de la Dirección General de 
Protección y Conservación de los Recursos Hídricos como la máxima instancia 
que debe delinear la política nacional del sector hídrico en Paraguay.

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS): Desarrolla varios 
programas sanitarios, incluyendo servicios públicos generales, salud pública, 
saneamiento básico ambiental, erradicación de vectores, ciencia y tecnología. 
Es la autoridad de aplicación del Código Sanitario. Como organismos depen-
dientes se citan SENASA y DIGESA.

Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA): Es un organismo 
técnico del MSPyBS entre cuyas principales funciones se incluyen la planificación, 
ejecución y supervisión de las actividades de saneamiento ambiental relaciona-
das con la provisión de agua potable, desagüe en zonas rurales y en poblaciones 
que tengan un número igual o menor a 10.000 habitantes, independientemente 
si éstas son urbanas o rurales.

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA): Es un organismo técnico 
del MSPyBS, a cuyo cargo está la implementación del Código Sanitario en todo 
lo referente a la calidad ambiental, disposición de residuos sólidos y excretas, 
higiene y seguridad ocupacional.
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Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP): Es una socie-
dad anónima formada en el 2002, en reemplazo de la Corporación de Obras 
Sanitarias (CORPOSANA). Entre sus objetivos se encuentran la provisión de 
servicios de agua potable para ciudades con población mayor a 10.000 habi-
tantes, incluyendo la captación y tratamiento de agua cruda, almacenamiento, 
transporte, conducción, distribución y comercialización de agua potable; ade-
más de la disposición de los residuos de tratamiento y la provisión de servicios 
de alcantarillado, incluyendo su recolección y tratamiento.

Ente Regulador de Servicios Sanitarios del Paraguay (ERSSAN): Es una en-
tidad autárquica con personería jurídica, dependiente del Poder Ejecutivo, que 
establece entre sus facultades y obligaciones regular la prestación del servicio 
de agua potable y alcantarillado sanitario, supervisar el nivel de calidad y de 
eficacia del servicio, proteger los intereses de la comunidad y de los usuarios, 
controlar y verificar la correcta aplicación de las disposiciones vigentes en lo que 
a su competencia se refiera. Es la autoridad de aplicación de la ley 1.614/00 del 
marco regulatorio y tarifario de los servicios de agua potable y alcantarillado.

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC): Es competente 
sobre temas de recursos hídricos por medio de la Dirección de Recursos Mine-
rales, Departamento de Recursos Hídricos; el Centro Multiuso de Monitoreo 
Ambiental, que cuenta con una red de monitoreo automatizado, encargado del 
manejo y control de datos hidrológicos; la Comisión Acueducto que gestiona 
proyectos de abastecimiento de agua para la región del Chaco.

Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP): Encargada del 
monitoreo hidrológico fluvial, que opera las redes de los recursos hídricos su-
perficiales, y la navegación fluvial.

Administración Nacional de Electricidad (ANDE): Administra y opera 
aprovechamientos hidroeléctricos nacionales y están a su cargo las redes de 
monitoreo hidrológico en las cuencas hidrográficas donde tienen embalses de 
aprovechamiento hidroeléctrico.

Dirección de Meteorología e Hidrología: Depende de la Dirección Nacional 
de Aeropuertos Civiles (DINAC) y es responsable, a nivel nacional, del monitoreo 
atmosférico y climático. Administra y opera redes meteorológicas en el territorio 
nacional y es nexo del Gobierno con la Organización Meteorológica Mundial.
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Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG): Cuenta con el programa de 
agro meteorología que administra redes de observación atmosférica con fines 
agro meteorológicos. Administra un programa de riego a nivel nacional.

Secretaría de Emergencia Nacional (SEN): Da respuestas a emergencias, 
entre ellas las vinculadas a los recursos hídricos, como sequías e inundaciones.

Ministerio de Relaciones Exteriores: Atiende proyectos y programas trans-
fronterizos, y realiza el seguimiento a los acuerdos internacionales, entre ellos, 
los vinculados a los recursos hídricos y al ambiente.

Gobiernos municipales omunicipalidades: Entre sus funciones se encuentra el 
aprovisionamiento de agua y alcantarillado sanitario en los casos en que estos servi-
cios no fueren prestados por otros organismos públicos, y el establecimiento de un 
régimen local de servidumbre y de delimitación de riberas de ríos, lagos y arroyos.

Gobiernos departamentales o gobernaciones: Están en proceso de organi-
zación institucional con la creación de secretarías de medio ambiente. Algunas 
gobernaciones coordinan y apoyan económicamente la perforación de pozos e 
instalación de sistemas de agua potable en compañías o barrios. En las activi-
dades de disposición de efluentes, coordinan acciones de monitoreo y control 
con las instituciones responsables del control ambiental.

Figura 2 – Listado de instituciones del Estado paraguayo vinculadas al sector hídrico

Fuente: Elaboración propia (2017).

A continuación se presenta un esquema de las relaciones entre las diferen-
tes instituciones vinculadas al sector de los recursos hídricos.
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Figura 3 – Interrelaciones de las instituciones vinculadas a los recursos hídricos

Fuente: Plan Estratégico MOPC, 2012.

Las instituciones gubernamentales emplean normativas sobre los distin-
tos usos del agua. La falta de conexión entre ellas dificulta la gobernabilidad en 
la gestión y permite que nuevas legislaciones se vayan creando sin aportar a la 
creación y fortalecimiento de una estructura institucional y un marco legal para 
una acción más concertada de los recursos hídricos.

Con respecto al agua potable, si bien la regulación de los servicios cae bajo la 
responsabilidad del ERSSAN, ESSAP es creado para la provisión de agua potable 
y alcantarillado sanitario. Por otro lado, la regulación del recurso es responsabi-
lidad de la SEAM, a través de la Dirección General de Recursos Hídricos, cuya 
función es la formulación e implementación de la política nacional de gestión 
de los recursos hídricos.

Gobernabilidad y gestión de cuencas

Existe un problema de gobernabilidad reflejado en una débil institucio-
nalidad. Los marcos institucionales son decisivos para la implementación de 
la Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH), para pasar del discurso a las 
acciones concretas y para dar cumplimiento efectivo a los objetivos, muchas 
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veces ambicioso, que se recogen en los planes nacionales sin los instrumentos 
necesarios o adecuados para lograrlos (ABED, 2007).

Un modelo de gestión basado en el manejo de cuencas coexiste ligado a 
intereses que parecen contrapuestos pero que necesitan la existencia de un equi-
librio entre ellos ya que coordinan acciones y concertan objetivos y planes para 
dar solución a los problemas asociados al aprovechamiento y uso del recurso.

Los problemas de gobernabilidad del agua se asocian a la administración 
del agua a partir de la unidad de ciclo hidrológico (aguas superficiales y aguas 
subterráneas) para gestionarse integralmente, la necesidad de ampliar y fortalecer 
las capacidades institucionales públicas, el establecimiento de regulaciones claras 
y efectivas para la provisión de servicios eficientes, la gestión coordinada de las 
cuencas compartidas, y la formulación e implementación de políticas efectivas, 
transversales, coordinadas, especialmente con las territoriales, y la acción sub-
sidiaria de los gobiernos cuando sea posible y la sensibilización y motivación 
de la población [CITATION [Dom10]].

Organizaciones de gestión de cuencas

Se puede destacar que las organizaciones existentes en el territorio nacio-
nal, al nivel de cuencas y microcuencas son incipientes, sin embargo la organi-
zaciónUnión Internacional para la Conservación de la Naturaleza [CITATION 
[UIC06]], en su informe “Gobernanza del agua en América del Sur”, menciona 
las presentadas en el cuadro 1.

Cuadro 1: Organizaciones de gestión de cuencas del Paraguay

Cuenca Nacional del 
río Pilcomayo

Que integra con la Argentina la Comisión Binacional, y con Bolivia 
la Comisión Trinacional del río Pilcomayo. Depende del MOPC y 
es responsable de las tareas de manejo del agua del río Pilcomayo 
en el territorio paraguayo.

Cuencas de los 
arroyos Rory y 
Rorymi (La Colmena)

Son administradas a través de una autoridad formada por los 
usuarios de las cuencas, que administra las cuencas altas, las 
tomas de agua, las represas, y la cantidad y uso del agua potable y 
para riego. Esta organización (colonia de inmigrantes japoneses 
y paraguayos) es considerada un referente de administración 
eficiente. Aunque está relacionada con la comunidad y el gobierno 
local, no lo está con los gobiernos departamental y central.
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Organización de la 
cuenca alta del río 
Tebicuary

Agremia a productores de arroz en el departamento de Misiones 
y fue creada a fin de aprovechar los recursos hídricos para la 
irrigación de rubros agrícolas con alta demanda de agua.

Juntas Vecinales de 
Conservación de 
Recursos Naturales

Son organismos civiles con personería jurídica. Se organizan por 
microcuencas con la intención de planificar conjuntamente las 
prácticas de manejo de recursos naturales y administrar fondos.

Organismos de cuenca 
implementados por la 
SEAM

A partir del 2006 y con la vigencia del reglamento de creación 
del Consejo de Aguas para la gestión de los recursos hídricos del 
Paraguay.

Fuente: Elaboración propia.

Organizaciones nacionales vinculadas al agua potable

Figura 4 – Instituciones vinculadas al agua potable

Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a los sistemas de abastecimiento de agua potable, las organi-
zaciones nacionales vinculadas son:

Juntas de Saneamiento Ambiental: Apoyadas por el gobierno a través del 
SENASA, son consideradas un modelo exitoso para comunidades urbanas 
menores y rurales, que sin subsidios no podrían garantizar el derecho de todo 
habitante de consumir agua potable. Las juntas son muy utilizadas en la zona 
rural y la experiencia ha sido galardonada en el ámbito internacional. Bajo esta 
modalidad de gestión, las comunidades reciben los sistemas de provisión de 
parte de SENASA, que luego son administrados por las Juntas de Saneamiento 
Ambiental, recayendo bajo su responsabilidad la operación y mantenimiento de 
los mismos. Debido al número creciente de juntas y comisiones de saneamiento 
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(cercano a los 2.000), se creó la figura de la Asociación de Juntas de Saneamien-
to Ambiental, de carácter departamental, con la intención de descentralizar las 
funciones del SENASA. Estas asociaciones potencian la ayuda mutua entre las 
juntas asociadas.

Sistemas privados: En la actualidad están registradas en ERSSAN aproxima-
damente 1.400 aguateras privadas que operan en diferentes municipios del país. 
Las aguateras cumplen un rol muy destacado en la ampliación de la cobertura 
de agua para abastecimiento humano donde no llega el Estado. Es importante 
apoyar esta iniciativa privada comunitaria y establecer las reglas de mercado y 
garantía en la calidad del servicio, esta última, en la actualidad, a cargo del ER-
SSAN. La participación de estas instituciones en la cobertura nacional es del 
17,4% de la población, según la Encuesta Permanente del Hogar (2005).

Cámara Paraguaya del Agua: Gremio que aglutina a servicios privados de 
agua potable, principalmente a prestadores de servicios que suministran agua 
a través de aguateras, contando con pozos tubulares profundos propios y redes 
de cañerías. Están regulados por el ERSSAN.

Asociación Paraguaya de Recursos Hídricos (APRH): Es una organización 
de profesionales multidisciplinarios del sector de los recursos hídricos.

Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS) – 
Capítulo Paraguay: Vincula a especialistas del sector hídrico y de saneamiento.

Sociedad Paraguaya de Agua Subterránea: Aglutina a especialistas de 
aguas subterrâneas.

Comité Nacional del Programa Hidrológico Internacional – UNESCO – 
Capítulo Paraguay: Vincula a representantes de temas hidrológicos, de diver-
sos sectores.

Corporación Agua para el Chaco: De reciente creación, es un modelo de 
participación público-privado orientado a la gestión integrada de los recursos 
hídricos del Chaco paraguayo.

Organizaciones no gubernamentales (ONGs): Existen numerosas organi-
zaciones no gubernamentales que trabajan en el área de recursos hídricos y el 
medio ambiente. Propician el desarrollo de proyectos sustentables con la parti-
cipación de la sociedad civil en la gestión del agua.
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Unidades académicas universitarias: Existen unidades académicas y labo-
ratorios que llevan a cabo investigaciones sobre los recursos hídricos en sus di-
versos aspectos, además de servicios de laboratorios sobre la calidad del agua.

CONCLUSIONES

Para la preservación de un recurso natural como el agua y su fuerte inter-
dependencia con los demás recursos naturales, en su gestión debe considerarse 
la incorporación a la gestión de la dimensión ambiental y territorial. La gestión 
de cuencas propone desafíos en cuanto a las diversas actividades que se desarro-
llan en la misma y que conviven ligadas en intereses que parecen contrapuestos. 
Los mismos necesitan un equilibrio entre ellos, de tal manera que el hombre no 
puede llevar a cabo un desarrollo sin que este sea sustentable.

Por ello, la búsqueda de una mayor descentralización de la gestión del re-
curso hídrico a través de ámbitos de participación social, intersectorial e inte-
rinstitucional, a niveles nacionales, regionales y locales, son el principal instru-
mento para una gobernabilidad y gestión eficaz. De esta manera se atienden no 
solo los intereses individuales, sino un interés general más importante: proteger 
la fuente que nos provee los insumos para sobrevivir.

Es notable la necesidad de datos y mapas de criticidad ambiental en el uso 
de los recursos hídricos en Paraguay, como también de un sistema de informa-
ción relacionada con los recursos hídricos de uso público, y de un Plan Nacional 
de Recursos Hídricos en el cual se defina la estrategia y los pasos para la gober-
nabilidad y el uso sostenible de los recursos del agua en el país.

Con la gobernabilidad se busca el resguardo del ejercicio de gobierno so-
bre la base de determinadas prácticas públicas democráticas, éticas y transpa-
rentes. Entre ellas se incluyen las capacidades institucionales, públicas, socia-
les o privadas, así como el liderazgo, la participación social, la coordinación y 
cooperación, la prevención y gestión de conflictos, el acceso a la información y 
al conocimiento útil. Entre los retos que plantea la gobernabilidad del agua, tal 
como explican Solanes y Jouralev (2005), está la definición de intereses sobre el 
recurso desde una perspectiva que incluya a todos los usuarios por igual, con o 
sin derechos formalizados. Aspectos como éste, así como la distribución y, por 
ende, la competitividad y conflictividad entre grupos de interés, no admiten una 
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solución única, sino que requieren de soluciones diferenciales acordes con cada 
contexto socioeconómico.

El logro de la gobernabilidad local del agua comprende, en definitiva, un 
paquete de medidas que van más allá de la aprobación de leyes o la creación de 
instancias nacionales. Una buena gobernabilidad hídrica está también condicio-
nada por el ejercicio equitativo de los derechos y deberes sobre los recursos por 
parte de todos los actores sociales, y la consideración de los diferentes intereses 
y poderes sectoriales de los usuarios del agua.
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