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PARTE VII

DESENVOLVIMENTO E 
POLÍTICAS PÚBLICAS

A sétima parte deste livro compreende oito capítulos que se constituem de 
apresentações no grupo temático “Desenvolvimento e políticas públicas”. O tema 
das políticas públicas e sua relação com os processos de desenvolvimento está 
presente desde o primeiro seminário da Rede, mas passou a constituir um gru-
po específico de trabalho a partir deste VIII Simpósio. Trata-se de apresentar as 
pesquisas que abordam o papel do Estado e sua atuação nas dinâmicas de desen-
volvimento, quer por ações diretas ou de forma integrada com a sociedade civil.

As políticas públicas assumiram papel preponderante nos processos de de-
senvolvimento das sociedades a partir do início do século XX, com a crise das 
propostas de políticas econômicas com base no liberalismo clássico, que estão 
na base das duas guerras mundiais e da crise de 1929. A ação do Estado, quer 
de forma direta ou em associação com organizações da sociedade civil, passou 
a ser vista como essencial para dinamizar, organizar, regulamentar e controlar 
processos econômicos e sociais, gerando certa estabilidade necessária para a 
construção de propostas de desenvolvimento.

O primeiro capítulo analisa a Política Nacional de Resíduos Sólidos en-
quanto uma política pública, confrontando-a com os atributos relevantes para 
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projetos de desenvolvimento, teoria produzida por Luís Roque Klering, para 
verificar se há, nessa relação entre a legislação e a teoria acadêmica, algum ho-
rizonte estratégico que possibilite o desenvolvimento sustentável, a partir das 
práticas reguladas pela referida norma jurídica. O segundo busca identificar o 
perfil das agroindústrias familiares gaúchas que usam o selo Sabor Gaúcho em 
seus produtos, verificando a possível influência da Política Estadual da Agroin-
dústria Familiar no funcionamento e desenvolvimento desses empreendimentos 
na percepção dos gestores. O terceiro reflete sobre as políticas públicas e o ensi-
no superior no Brasil, evidenciando que as políticas públicas voltadas à descen-
tralização das instituições, democratização do acesso e melhoria das condições 
do sistema federal de ensino superior somente são criadas a partir da primeira 
década do século XXI, incluindo-se a implantação da Universidade Federal da 
Fronteira Sul (UFFS). As políticas sociais, enquanto políticas públicas essenciais 
nos processos de desenvolvimento que buscam a inserção social e a qualida-
de de vida dos cidadãos, a partir da análise do cenário brasileiro, constituem o 
quarto capítulo. O quinto propõe-se a uma reflexão a respeito de dois momen-
tos marcantes de implantação de propostas desenvolvimentistas no Brasil, o de-
senvolvimentismo clássico (1930 a 1980) e o novo/social desenvolvimentismo 
(2003-2014), e suas percepções do papel do Estado e das Políticas Públicas. O 
sexto capítulo estabelece uma reflexão a respeito da relação entre propostas de 
desenvolvimento em disputa no cenário da crise da modernidade e as possibi-
lidades que apontam para a compreensão dos direitos humanos, tendo presente 
um contexto contraditório e até paradoxal, no qual, ao mesmo tempo, convi-
vem tendências de defesa extremada dos direitos com tendências extremadas de 
atentados a esses direitos. O sétimo texto analisa a aplicação do fundo público 
em políticas sociais na região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (RS), 
de 1997 a 2015, e suas possíveis inflexões nos indicadores de desenvolvimento 
dos municípios. A questão do saneamento básico na região do COREDE Mis-
sões é tema do último capítulo, que analisa a problemática da coleta e da desti-
nação final dos resíduos sólidos urbanos, apontando os desafios enfrentados e 
as experiências alternativas em curso na região.



CAPÍTULO 1

A POLÍTICA NACIONAL DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS E OS TRIBUTOS 

RELEVANTES DE PROJETOS DE 
DESENVOLVIMENTO DE KLERING

Luís Henrique Teixeira Franqui1

INTRODUÇÃO

No momento em que a sociedade busca alternativas para promover o de-
senvolvimento sustentável, o planejamento estratégico de políticas públicas é 
fundamental para que haja êxito em iniciativas neste sentido, tanto do poder 
público, como da iniciativa privada, com vistas a solucionar os chamados pro-
blemas públicos.

Conforme leciona Ricardo Abramovay, desenvolvimento sustentável

1 Mestre em Desenvolvimento e Políticas Públicas (UFFS – Campus Cerro Largo. Graduado em Direito 
(IESA, 2015). Jornalista. Advogado. Contato: lhfranqui@hotmail.com

mailto:lhfranqui@hotmail.com
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é o processo de ampliação permanente das liberdades substantivas dos indiví-
duos em condições que estimulem a manutenção e a regeneração dos serviços 
prestados pelos ecossistemas às sociedades humanas. Ele é formado por uma 
infinidade de fatores determinantes, mas cujo andamento depende, justamente, 
da presença de um horizonte estratégico entre seus protagonistas decisivos. O 
que está em jogo nesse processo é o conteúdo da própria cooperação humana 
e a maneira como, no âmbito dessa cooperação, as sociedades optam por usar 
os ecossistemas de que dependem. (2010, p. 97).

Para Secchi (2016, p. 5), “dois conceitos são fundamentais para entender 
o campo da política pública: o problema público e a política pública. O primei-
ro trata do fim ou da intenção de resolução. O segundo trata do meio ou me-
canismo para levar a cabo tal intenção”. O problema público aqui retratado é o 
universo dos resíduos sólidos urbanos (RSU) no Brasil, incluindo coleta, reuti-
lização, reciclagem e destinação final, entre outras práticas, enquanto a política 
pública escolhida é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, um estatuto legal 
elaborado para fazer frente a este problema.

Em 2 de agosto de 2010, foi sancionada e entrou em vigor a Lei nº 12.305, 
que instituiu a PNRS, passando a ser um marco regulatório na área de resíduos 
sólidos no país. A lei distingue o resíduo (que pode ser reaproveitado ou reci-
clado) do rejeito (sem possibilidade de reaproveitamento) e entre seus princi-
pais objetivos estão a não geração, a redução, a reutilização e o tratamento dos 
resíduos sólidos, a destinação final adequada dos rejeitos, o incentivo aos pro-
cessos de reciclagem, a intensificação de ações de educação ambiental, a gera-
ção de trabalho e renda aos agentes de reciclagem2 e a consequente promoção 
da inclusão social, entre outros (BRASIL, 2010).

A PNRS trouxe uma série de princípios, como prevenção e precaução, po-
luidor-pagador e protetor-recebedor, visão sistêmica na gestão dos resíduos só-
lidos, desenvolvimento sustentável, ecoeficiência, cooperação entre as diferen-
tes esferas do poder público, responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 
dos produtos, razoabilidade e proporcionalidade, entre outros. O princípio da 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos3, envolvendo 

2 Agentes de reciclagem é uma denominação acadêmica para os populares “catadores de lixo”.
3 “Ciclo de vida dos produtos”, nos termos da referida legislação, é uma “série de etapas que envolvem 

o desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o 
consumo e a disposição final” (art. 3º, IV).
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consumidores e prestadores de serviços públicos de limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos, procura estimular a chamada logística reversa4, para que os 
resíduos retornem aos fabricantes e, dessa forma, sejam reaproveitados ou te-
nham a destinação final ambientalmente adequada.

Nesse sentido, este estudo se propõe a analisar a Política Nacional de Resí-
duos Sólidos enquanto uma política pública, confrontando-a com os atributos 
relevantes para projetos de desenvolvimento, teoria produzida por Luís Roque 
Klering, para verificar se há, nessa relação entre a legislação e a teoria acadêmi-
ca, algum horizonte estratégico que possibilite o desenvolvimento sustentável, 
a partir das práticas reguladas pela referida norma jurídica.

O procedimento metodológico terá enfoque qualitativo, com utilização dos 
métodos descritivo e dedutivo, sendo a revisão bibliográfica a principal técni-
ca de coleta de dados. O estudo descritivo tem o “objetivo de construir teorias, 
por meio da descrição e explicação dos tipos de políticas públicas, do compor-
tamento dos atores e das instituições nas diversas fases do processo de políticas 
pública” (SECCHI, 2016, p. 8), enquanto o método dedutivo é aquele em que o 
pesquisador inicia sua empreitada investigativa partindo de axiomas, hipóteses 
e teorias abstratas (SECCHI, 2016, p. 8).

O presente capítulo propõe-se a fazer uma discussão teórica e, além da 
introdução e da conclusão, está dividido em três partes. Na primeira aborda o 
campo da política pública e a implantação da PNRS; na segunda apresenta, de 
forma sucinta, os atributos relevantes para projetos de desenvolvimento; e, na 
terceira, faz a comparação entre a PNRS e tais atributos, analisando e avaliando 
quais deles são contemplados ou não pela legislação.

A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ENQUANTO 
POLÍTICA PÚBLICA

“O processo de formulação de política pública é aquele através do qual 
os governos traduzem seus propósitos em programas e ações, que produzirão 

4 “Logística reversa”, nos termos da PNRS, é o “instrumento de desenvolvimento econômico e social 
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e 
a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em 
outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada” (art. 3º, XII).
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resultados ou as mudanças desejadas no mundo real” (SOUZA, 2003, p. 13). E 
o propósito de uma política pública é a confrontação, redução e até mesmo a 
solução dos chamados problemas públicos (SECCHI, 2016, p. 5).

A PNRS, no que se refere ao protagonismo da constituição de políticas pú-
blicas, se encaixa na abordagem estatista ou estadocêntrica, “que considera as 
políticas públicas, analiticamente, monopólio de atores estatais” (SECCHI, 2013, 
p. 2), enquanto a chamada abordagem multicêntrica, ou policêntrica, “considera 
organizações privadas, organizações não governamentais, organismos multilate-
rais, redes de políticas públicas, juntamente com os atores estatais, protagonistas 
no estabelecimento de políticas públicas”. (SECCHI, 2013, p. 3). Na abordagem 
estadista, até se admite a influência de atores não estatais na formulação e im-
plementação de políticas públicas, porém, sem o privilégio de liderar o processo.

Aprovada após 21 anos de tramitação no Congresso Nacional, a PNRS é 
um estatuto legal que procura organizar de maneira vertical o modo como o país 
lida com o lixo5, impondo aos setores públicos e privados uma série de obriga-
ções, inclusive maior transparência no gerenciamento dos resíduos. Redução de 
resíduos/rejeitos, responsabilidade compartilhada e logística reversa estão entre 
os principais pontos da lei.

O processo de elaboração de políticas públicas também é conhecido 
como ciclo de políticas públicas e, apesar de haver várias versões, basicamen-
te é constituído por sete fases principais: identificação do problema, formação 
de agenda, formulação de alternativas, tomada de decisão, implementação, 
avaliação e extinção (SECCHI, 2016, p. 43). No caso da PNRS, numa rápida 
análise, nota-se que esse lapso temporal de 21 anos entre a identificação do 
problema e a tomada de decisão pode ter causado impacto no processo de im-
plementação, que enfrenta uma série de obstáculos, seja pela falta de recursos 
financeiros, especialmente aos municípios, que não conseguem se adequar à 
legislação, seja pela falta de uma cultura de gestão pública compartilhada, en-
tre os entes federativos do país.

Passados sete anos da entrada em vigor, o objetivo central da PNRS previs-
to no art. 54, que era acabar com os lixões num prazo de quatro anos (a data-li-
mite expirou em 2 de agosto de 2014), não foi plenamente atingido. Em 2014, o 

5 Lixo é entendido, aqui, no sentido amplo, correspondendo a todos os resíduos gerados pela atividade 
humana e considerados sem utilidade.
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Ministério do Meio Ambiente (MMA) publicou um texto exaltando “resultados 
significativos” obtidos pela PNRS “em apenas quatro anos”:

Entre 2010 e 2014, o Governo Federal, por meio do Ministério do Meio 
Ambiente, Ministério das Cidades e Fundação Nacional de Saúde (Funasa) 
destinou R$ 1,2 bilhão para implantar a PNRS e o número de municípios 
atendidos dobrou.

Em 2008, a disposição final ambientalmente adequada era uma realidade 
apenas em 1.092 dos 5.564 municípios então existentes, segundo dados da 
Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Já no final de 2013, esse número, de acordo 
com levantamento do MMA junto aos estados, era de 2,2 mil municípios. 
(MMA, 2014).

O Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2014, produzido pela As-
sociação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 
(ABRELPE), mostra que a geração de RSU no Brasil, em 2014, foi de aproxi-
madamente 78,6 milhões de toneladas, um aumento de 2,9% em relação ao ano 
anterior. No tocante à destinação final de RSU, manteve-se uma estabilidade 
em comparação a 2013, com um índice de 58,4% de destinação final adequa-
da. Mesmo sendo um resultado significativo, a quantidade de RSU destinada 
a locais inadequados totaliza quase 30 milhões de toneladas/ano (ABRELPE, 
2014, p. 28-30).

O relatório de pesquisa, publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA) em 2012, com um diagnóstico dos resíduos sólidos urbanos, 
demonstrou que “a quantidade de resíduos encaminhados para destinação final 
aumentou, em média, 35% em um intervalo de oito anos. Quanto à distribui-
ção por estrato populacional, apenas os municípios de grande porte apresenta-
ram redução significativa do total de resíduos encaminhados para um destino 
final” (IPEA, 2012).

Esses dados demonstram que a PNRS, enquanto política pública, tem um 
longo caminho a percorrer até que seus objetivos sejam alcançados, principal-
mente no sentido de minimizar as limitações encontradas pelos pequenos mu-
nicípios na sua implementação.
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ATRIBUTOS RELEVANTES DE PROJETOS 
DE DESENVOLVIMENTO

Luís Roque Klering, professor pesquisador do Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), desenvolveu 20 atributos rele-
vantes6 na implementação de projetos de desenvolvimento, sucintamente apre-
sentados a seguir:

1) Introdução de mudanças, qualitativas e quantitativas, em relação a práti-
cas anteriores;

2) Melhoria da qualidade de vida do público-alvo;

3) Autossustentabilidade;

4) Viabilidade técnica, gerencial, econômica e financeira;

5) Credibilidade pública;

6) Accountability7;

7) Desenvolvimento de tecnologia e responsabilidade na utilização de recur-
sos e oportunidades;

8) Consolidação e ampliação do diálogo com a sociedade civil;

9) Articulação com diferentes setores sociais;

10) Articulação entre diferentes atores, grupos, coletivos e segmentos sociais;

11) Articulação entre governos de mesmo nível;

12) Articulação entre governos de diferentes níveis;

13) Transferibilidade;

14) Ampliação do número de beneficiários;

15) Permeabilidade ao público-alvo;

16) Simplificação da vida dos cidadãos;

17) Inclusão de minorias sociais;

18) Incorporação de tecnologias facilitadoras da ação pública;

19) Fortalecimento do poder de gerenciamento para governos;

20) Enfoque sistêmico. (KLERING, 2003).

6 No trabalho original do autor, a ordenação dos atributos é feita por letras (“a” a “r”), enquanto aqui 
se opta por ordenar com a utilização de numeração cardinal (1 a 20).

7 Accountability é um termo em inglês que pode ser traduzido para a língua portuguesa como 
responsabilidade com ética, fazendo referência à obrigação de membros de um órgão administrativo 
ou representativo de prestar contas para as instâncias controladoras ou a seus representados.
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Klering apud Mallmann (2014, p. 70) leciona que “o desenvolvimento das 
organizações e das sociedades depende da adoção adequada de programas e 
projetos, métodos ou padrões de trabalho. Padrão tem a conotação de consen-
so a respeito de procedimento, medida, maneira de pensar, dirigir, controlar e 
avaliar os objetivos propostos”.

Com efeito, o trabalho de Klering procura estabelecer aspectos muito im-
portantes para serem observados na construção de projetos de desenvolvimen-
to, visando indicar padrões mínimos de inovação, transparência, ética, credibi-
lidade, responsabilidade e viabilidades técnica e financeira, que proporcionem 
uma melhor qualidade de vida à coletividade.

A PNRS E OS ATRIBUTOS RELEVANTES DE KLERING

1) Introdução de mudanças, qualitativas e quantitativas, em relação a práticas 
anteriores: um projeto deve introduzir novos modos ou modelos de provisão de 
bens e serviços, ser capaz de mudar hábitos ou costumes de trabalho, desenvolver 
produtos e serviços, tanto novos, quanto renovar antigos; (KLERING, 2003).

O primeiro atributo apresentado por Klering, “introdução de mudanças, 
qualitativas e quantitativas, em relação a práticas anteriores”, vem ao encontro 
de um dos objetivos principais da Lei nº 12.302/2010, que instituiu a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), pois o artigo 1º, ao dispor os princípios, 
objetivos e instrumentos, bem como as diretrizes relativas à gestão integrada 
e ao gerenciamento de resíduos sólidos, atualiza a legislação então em vigor e 
passa a ditar as normas para serem seguidas a partir de sua vigência, impondo 
uma série de alterações nos procedimentos que eram realizados para a desti-
nação final dos resíduos sólidos urbanos no país, buscando implantar um novo 
modelo para superar os problemas envolvendo os RSU.

2) Melhoria da qualidade de vida do público-alvo: um projeto deve ser capaz 
de gerar novas fontes de renda, ou melhorar a habitação, saneamento, saúde, 
educação do público-alvo; aumentar os cuidados com o meio-ambiente, as 
relações com as comunidades, a segurança, a liberdade de expressão, a autoes-
tima dos cidadãos; (KLERING, 2003).
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O artigo 3º, inciso XIII, comunica-se com o segundo atributo, “melhoria 
da qualidade de vida do público-alvo”, uma vez que define que a produção e o 
consumo de bens e serviços devem ser feitos de forma a atender as necessidades 
das atuais gerações e permitir melhores condições de vida, sem comprometer 
a qualidade ambiental e o atendimento das necessidades das gerações presen-
tes e futuras8, numa clara associação com o termo “desenvolvimento sustentá-
vel”, consolidado a partir da publicação, em 1987, do Relatório Brundtland9, ou 
Nosso Futuro Comum (Our Common Future), elaborado pela Comissão Mun-
dial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento da Organização das Nações 
Unidas (ONU).

3) Autossustentabilidade: um projeto deve ser capaz de vir a sustentar-se de 
forma própria ou autônoma, tendo em vista seu enfoque no desenvolvimento 
das pessoas e instituições envolvidas, evitando práticas paternalistas;

4) Viabilidade técnica, gerencial, econômica e financeira: um projeto deve ser 
exequível em termos técnicos, gerenciais, econômicos e financeiros, ou seja, 
dispor de tecnologia e recursos suficientes e adequados para sua implemen-
tação, e proporcionar adequada relação custo-benefício; (KLERING, 2003).

A “autossustentabilidade” e a “viabilidade técnica, gerencial, econômica 
e financeira”, terceiro e quarto atributos apresentados pelo autor, são questões 
bem problemáticas na PNRS, principalmente no que tange aos aspectos econô-
mico-financeiros, pois mais uma vez elabora-se uma legislação de abrangência 
nacional passando muitas responsabilidades aos demais entes da Federação (Es-
tados, Distrito Federal e Municípios), sem garantia de dotações orçamentárias 
ou mecanismos de financiamento que possibilitem sua exequibilidade. Os arti-
gos 42 e 46 preveem que “o poder público poderá instituir medidas indutoras e 
linhas de financiamento para atender” várias das iniciativas previstas e, por ou-
tro lado, que o atendimento ao disposto no Capítulo “Dos Instrumentos Econô-
micos” deve se adequar à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 

8 Meio ambiental equilibrado e sustentável para “as presentes e futuras gerações” está relacionado com 
o desenvolvimento sustentável, encontrado na parte final do caput do art. 225 da Constituição da 
República Federativa do Brasil (1988), artigo basilar do Direito Ambiental, e amparado na Declaração 
da Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente (Estocolmo, 1972).

9 Documento publicado pela ONU em abril de 1987, que integra uma série de iniciativas que reafirmam 
uma visão crítica do modelo de desenvolvimento adotado pelos países industrializados e reproduzido 
pelas nações em desenvolvimento, e que ressaltam os riscos do uso excessivo dos recursos naturais 
sem considerar a capacidade de suporte dos ecossistemas.
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101, de 2000) e às “diretrizes e objetivos do respectivo plano plurianual, as me-
tas e as prioridades fixadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e no limite das 
disponibilidades propiciadas pelas leis orçamentárias anuais”. O artigo 44 prevê 
que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão conceder 
incentivos fiscais ou creditícios para indústrias, projetos relacionados à respon-
sabilidade pelo ciclo de vida dos produtos e empresas dedicadas à limpeza ur-
bana. E o artigo 45 garante prioridade aos consórcios públicos na obtenção dos 
incentivos instituídos pelo Governo Federal. O fato de existirem tais previsões 
não significa uma viabilidade real, pois se sabe que, muitas vezes, os governos 
elaboram orçamentos “fictícios”, que não se realizam completamente em seus 
respectivos exercícios.

5) Credibilidade pública: um projeto deve merecer das instituições envolvidas 
na sua implantação suficiente importância e visibilidade interna, e oferecer 
pronta-resposta a demandas do público-alvo; (KLERING, 2003).

O quinto atributo, “credibilidade pública”, é buscado no artigo 46, em que 
a PNRS é submetida aos rigores da Lei de Responsabilidade Fiscal e aos instru-
mentos orçamentários disponíveis ao Poder Público.

6) Accountability: um projeto deve ter suas contas e seu funcionamento apre-
sentado de forma clara, objetiva e transparente aos seus apoiadores e à sociedade 
em geral, com prestações regulares de contas; (KLERING, 2003).

O “accountability”, sexto atributo, que zela pela ética e pela transparência, 
está contemplado no inciso X do artigo 6º, garantindo “o direito da sociedade à 
informação e ao controle social” da PNRS.

7) Desenvolvimento de tecnologia e responsabilidade na utilização de recur-
sos e oportunidades: um projeto deve melhorar a gestão de recursos sociais, 
criando novas tecnologias, desenvolvendo novas habilidades de ação, dentro 
de critérios de ética, correção e justiça; (KLERING, 2003).

O sétimo atributo é o “desenvolvimento de tecnologia e responsabilidade 
na utilização de recursos e oportunidades” e, nesse sentido, a PNRS estimula 
diversas práticas inovadoras, como o incentivo à logística reversa, a reciclagem 
e a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.
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8) Consolidação e ampliação do diálogo com a sociedade civil: um projeto 
deve melhorar a comunicação, interação e envolvimento de uma comunidade, 
em relação a assuntos de seu interesse, criando uma maior “massa crítica” e 
consciência social, assim como maior responsabilidade pelas coisas públicas;

9) Articulação com diferentes setores sociais: um projeto deve melhorar a 
comunicação, a interação e envolvimento entre os diferentes setores e atores 
sociais: o setor público, o setor privado, e o chamado “terceiro setor”, em rela-
ção a demandas e assuntos de interesse real e potencial da sociedade, criando 
maior responsabilidade e solidariedade social, formulando e implementando 
soluções, principalmente via redes de ações;

10) Articulação entre diferentes atores, grupos, coletivos e segmentos sociais: 
um projeto deve melhorar a comunicação, participação e comprometimento 
de diferentes atores, grupos de interesse, coletivos e segmentos sociais, em re-
lação a demandas e assuntos de interesse real e potencial da sociedade, criando 
maior responsabilidade social, engajamento cívico e solidariedade social, via 
atuação preferencial em redes; (KLERING, 2003).

A “consolidação e ampliação do diálogo com a sociedade civil”, “arti-
culação com diferentes setores sociais” e “articulação entre diferentes atores, 
grupos, coletivos e segmentos sociais”, respectivamente oitavo, nono e décimo 
atributos, estão interligados na redação da PNRS, aprovada após 21 anos de 
tramitação no Congresso Nacional e resultante de ampla discussão com os ór-
gãos governamentais, organizações não governamentais (ONGs), instituições 
privadas e sociedade civil. O artigo 6º, incisos VI e IX, exorta a “cooperação 
entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais seg-
mentos da sociedade” e “o respeito às diversidades locais e regionais”. O arti-
go 7º, VIII, quer a “articulação entre as diferentes esferas do poder público, e 
destas com o setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira 
para a gestão integrada de resíduos sólidos”. Já o artigo 25 estipula que “o po-
der público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetivi-
dade das ações voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta 
Lei e em seu regulamento”.

11) Articulação entre governos de mesmo nível: um projeto deve melhorar o 
entendimento e a busca de soluções conjuntas entre governos de mesmo nível, 
via formação de parcerias, associações ou redes de atuação conjunta, de grupos 
de municípios ou grupos de Estados;
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12) Articulação entre governos de diferentes níveis: um projeto deve melho-
rar o entendimento e a busca de soluções conjuntas entre governos de dife-
rentes níveis, via formação de parcerias para atuação conjunta, em que cada 
ente federativo cumpre determinado papel, como parte de um sistema ou de 
uma rede, visando alcançar objetivos comuns entre municípios e Estados e a 
União; (KLERING, 2003).

O artigo 4º da PNRS reúne “o conjunto de princípios, objetivos, instru-
mentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal, isoladamen-
te ou em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou 
particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente 
adequado dos resíduos sólidos” e se amolda com tranquilidade aos atributos 11 
e 12, que visam à “articulação entre governos do mesmo nível” e “articulação 
entre governos de diferentes níveis”.

13) Transferibilidade: um projeto deve criar condições e tecnologias trans-
feríveis e aproveitáveis em outras áreas, contextos, administrações e regiões; 
(KLERING, 2003).

A “transferibilidade”, que vem a ser o atributo 13, “deve criar condições e 
tecnologias transferíveis e aproveitáveis em outras áreas”, ou seja, tem tudo a ver 
com reciclagem de resíduos sólidos urbanos e o desenvolvimento de tecnolo-
gias para a logística reversa e o ciclo de vida do produto, práticas amplamente 
previstas na PNRS.

14) Ampliação do número de beneficiários: um projeto deve gerar impactos 
não apenas sobre o público-alvo principal, mas também sobre outros cidadãos 
e segmentos localizados ao redor, passíveis de serem sensibilizados e benefi-
ciados de forma indireta; (KLERING, 2003).

A “ampliação do número de beneficiários”, que é o atributo 14, dialoga com 
o § 1º do artigo 1º, que determina que “estão sujeitas à observância desta Lei as 
pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta 
ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações 
relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos”, dan-
do um caráter amplo e geral a essa norma jurídica.
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15) Permeabilidade ao público-alvo: um projeto deve aproximar-se do públi-
co-alvo, ser entendível e compreensível, suficientemente simples, informal e 
coerente com o modo de vida prevalente, para ser facilmente contatado, assi-
milado e adotado na vida cotidiana dos cidadãos; (KLERING, 2003).

O atributo de número 15, “permeabilidade ao público-alvo”, com o proje-
to devendo ser entendível e compreensível, é mais um problema encontrado na 
PNRS. Apesar do artigo 6º, inciso X, garantir o direito da sociedade à informa-
ção, a prática tem demonstrado a falta de efetivação deste aspecto, que poderia 
ser revertida com iniciativas de educação ambiental, por exemplo, previstas no 
artigo 8º, inciso VIII.

16) Simplificação da vida dos cidadãos: um projeto deve facilitar e simplificar 
o acesso dos cidadãos a bens e serviços públicos e sociais; deve racionalizar 
ações, visando maior eficácia, sem desconsiderar aspectos de tradições, de 
afeições e de valores do público-alvo;

17) Inclusão de minorias sociais: um projeto deve estimular a inclusão ou (re)
inclusão de minorias desfavorecidas historicamente na sociedade, privilegian-
do maior integração e participação social de segmentos étnicos, de gênero, de 
idade e de classes sociais que foram historicamente desfavorecidos ou preju-
dicados; (KLERING, 2003).

“Simplificação da vida dos cidadãos” e “inclusão de minorias sociais”, atri-
butos 16 e 17, respectivamente, também estão no rol de perspectivas buscadas 
pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. O primeiro, no estabelecimento de 
rotinas envolvendo a destinação final dos resíduos, tornando-as práticas coti-
dianas e, portanto, incorporadas no modo de vida da população, e o segundo, 
por exemplo, garantindo mais oportunidades de trabalho e renda aos agentes 
de reciclagem.

18) Incorporação de tecnologias facilitadoras da ação pública: um projeto 
deve estimular a introdução de novas tecnologias (como internet, sistemas de 
acompanhamento informatizado e outros) que facilitem e tornem mais eficaz 
a ação pública, rompendo ou quebrando paradigmas de ação mais antigos e 
menos eficazes; (KLERING, 2003).

A “incorporação de tecnologias facilitadoras da ação pública”, atributo 18, 
encontra-se presente nos incisos IV e VI do artigo 7º, que preveem “adoção, 
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desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de mi-
nimizar impactos ambientais” e “incentivo à indústria da reciclagem, tendo em 
vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais re-
cicláveis e reciclados”.

19) Fortalecimento do poder de gerenciamento para governos: um projeto 
deve fortalecer e até devolver capacidade de gerenciamento efetivo ao setor 
público; ao mesmo tempo que delega ações, deve fortalecer a capacidade de 
planejar, definir estratégias amplas e gerais, visando articular melhor as ações 
de diferentes atores e setores da sociedade; (KLERING, 2003).

O “fortalecimento do poder de gerenciamento para governos” é o penúlti-
mo atributo elencado por Klering, devendo “fortalecer a capacidade de geren-
ciamento efetivo ao setor público” e “fortalecer a capacidade de planejar, defi-
nir estratégias amplas e gerais”, sendo mais um aspecto relevante de projetos de 
desenvolvimento encontrado na PNRS, que projeta não apenas ações gover-
namentais isoladas, com vistas ao gerenciamento de RSU, mas também ações 
conjuntas entre diferentes entes da Federação, além da conjugação de esforços 
com consórcios públicos, empresas privadas, ONGs e diversos atores da socie-
dade civil organizada.

20) Enfoque sistêmico: um projeto deve ter enfoque sistêmico, em que as par-
tes desempenham um papel integrativo para o alcance de objetivos comuns; se 
aceita caminhos ou opções alternativas (ao invés de lineares e únicas); consi-
dera-se o sistema focado como contendo partes e, ao mesmo tempo, fazendo 
parte de um sistema maior; se aceitam constantes prevenções, reavaliações e 
reajustes; se enfatiza mais perspectivas dinâmicas e integrativas, do que está-
ticas e pontuais. (KLERING, 2003).

O “enfoque sistêmico”, que vem a ser o vigésimo e último atributo, tem pon-
tos positivos e negativos na PNRS. O fato de buscar “que as partes desempenhem 
um papel integrativo para o alcance de objetivos comuns” vem ao encontro dos 
principais princípios e orientações definidos na legislação. Mas, por outro lado, 
a previsão de “reavaliações e reajustes periódicos” não aconteceu. O artigo 54 
foi claro ao determinar que “a disposição final ambientalmente adequada dos 
rejeitos, observado o disposto no § 1º do art. 9º, deverá ser implantada em até 4 
(quatro) anos após a data de publicação desta Lei” (2 de agosto de 2010). Findo 
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o prazo10, um número muito grande de municípios ainda não conseguiu subs-
tituir os lixões por aterros sanitários.

Em 2015, a presidenta Dilma Rousseff vetou projeto que estendia a data-
-limite e, no momento, a Câmara dos Deputados analisa proposta do Senado 
Federal11 que altera a Lei de Resíduos Sólidos para prorrogar o prazo para que 
estados e municípios acabem com os lixões. O projeto do Senado estabelece no-
vos prazos para o fim dos lixões, que vão de julho de 2018 a julho de 2021, con-
forme o tamanho da população.

Como a legislação é falha, ao não prever um período para reavaliação e ajus-
tes, a sociedade fica à mercê dos governantes e legisladores darem conta de co-
locar em prática tudo que foi estabelecido em 2010, quando esta política pública 
foi aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo objetivou verificar se a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
contempla os atributos relevantes na implementação de projetos de desenvolvi-
mento, de Klering. Dos 20 atributos, ficou evidenciado que a PNRS contempla 
um total de 16. A “autossustentabilidade” e a “viabilidade técnica, gerencial, eco-
nômica e financeira”, terceiro e quarto atributos do autor, são questões problemá-
ticas na norma, principalmente no que tange aos aspectos econômico-financei-
ros, pois o fato de existirem previsões legais não significa uma real viabilidade. 
A “permeabilidade ao público-alvo”, atributo de número 15, ou seja, o projeto 
deve ser compreensível, é outro problema encontrado na PNRS, pois apesar de 
garantir o direito da sociedade à informação, a prática tem demonstrado a falta 
de efetivação desse aspecto, que poderia ser revertida com iniciativas de educação 

10 Dois anos depois do prazo final, pouco mais da metade do lixo produzido nas cidades brasileiras está 
indo para o lugar adequado, que são os aterros sanitários, e seis de cada dez municípios ainda não 
elaboraram planos de gestão dos resíduos sólidos. O plano é condição para que o governo federal repasse 
recursos para a construção de aterros. Fonte: Câmara dos Deputados. Disponível em: http://www2.
camara.leg.br/camaranoticias/noticias/MEIO-AMBIENTE/513266-ESPECIALISTAS-ALERTAM-
QUE-POLITICA-DE-RESIDUOS-SOLIDOS-AINDA-NAO-ATINGIU-OBJETIVO.html.

11 PLS 425/2014: aprovado no plenário do Senado em 1º de julho de 2015, prorroga, de forma escalonada, 
o prazo para as cidades se adaptarem à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010). 
A matéria foi a primeira de uma lista sugerida pela Comissão Especial do Pacto Federativo, com 
projetos de interesse dos Municípios. O texto seguiu para análise da Câmara dos Deputados, onde 
atualmente tramita.
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ambiental, igualmente previstas na lei. E o último atributo, “enfoque sistêmi-
co”, tem pontos positivos e negativos na PNRS, pois a busca para “que as partes 
desempenhem um papel integrativo para o alcance de objetivos comuns” vem 
ao encontro de vários princípios normativos elencados no texto legal, enquan-
to a meta de acabar com os lixões num prazo de quatro anos não foi realizada.

Como ocorre na maioria dos planejamentos estratégicos, foi estabelecida 
uma meta principal na PNRS, de que a disposição final ambientalmente ade-
quada dos rejeitos, com o fim dos chamados “lixões” e a instalação de aterros 
sanitários e/ou controlados12, deveria ser implantada em até quatro anos. Essa 
meta não foi cumprida em sua totalidade e, no momento, os debates no campo 
político e na sociedade civil organizada ocorrem em duas principais frentes: via-
bilizar o cumprimento imediato do estabelecido ou dilatar os prazos, por meio 
de projeto de lei, dando mais tempo para que estados e municípios possam ade-
quar-se às disposições legais.

Como a adequação à legislação, especialmente em relação à destinação fi-
nal dos resíduos sólidos urbanos, tem um alto custo de implantação, dificulda-
de ainda maior para os pequenos municípios, que é a realidade da maioria das 
cidades da região Noroeste do Rio Grande do Sul, uma possível solução seria a 
gestão compartilhada. Por exemplo, por meio da implantação de consórcios pú-
blicos intermunicipais, a partir de um planejamento estratégico regional, tema 
que fica para futuros estudos.
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base familiar. No entanto, o atual sistema agrícola brasileiro está abarcado por 
inúmeras externalidades, sendo uma de suas principais características a gran-
de dependência de recursos exógenos ao domicílio, o que acaba por confirmar 
o desenvolvimento capitalista na agricultura e a apropriação industrial de suas 
atividades (WESZ JUNIOR, 2009).

Esse processo se torna cada vez mais aparente, pois se depende tanto das 
indústrias para a produção de insumos e maquinários, como dos complexos 
agroindustriais para o processamento e beneficiamento da produção. Segundo 
Goodman, Sorj e Wilkinson, essa divisão social do trabalho, aliada à entrada do 
capital no campo, foi baseada na introdução de um melhoramento tecnológi-
co e genético, que criou a dependência do uso, em larga escala, de fertilizantes 
e agrotóxicos. Contudo, após a implementação desse modelo, o que ficou cada 
vez mais visível foram os problemas de ordem social e ecológica, aliados a uma 
redução da utilização da mão de obra e a uma maior necessidade de investimen-
tos. Isto se refletiu em um aumento da produtividade e em um maior custo de 
produção, o que resultou em menores índices de lucratividade (GOODMAN; 
SORJ; WILKINSON, 1990).

Muitos agricultores familiares viram-se impossibilitados de seguir exclusi-
vamente nessas cadeias tradicionais de commodities. Em decorrência desse con-
junto de fatores e pela dificuldade desses atores em obter lucratividade suficiente 
para sua reprodução social, tem aumentado o número de famílias que deixaram 
de depender exclusivamente do setor agropecuário e de seus riscos e passaram 
a buscar uma fonte de renda complementar em outras atividades, não necessa-
riamente agrícolas. Com isto, tem sido crescente a implantação de empreendi-
mentos direcionados ao processamento e beneficiamento da produção no meio 
rural, as agroindústrias familiares (WESZ JUNIOR, 2009).

A agroindústria é uma forma de organização em que a família rural pro-
duz, processa e/ou transforma parte de sua produção agrícola e/ou pecuária, 
visando, sobretudo, à produção de valor. Ela também se caracteriza por fatores, 
como a localização no meio rural, a utilização de máquinas e equipamentos em 
escalas menores, procedência própria da matéria-prima em sua maior parte ou 
de vizinhos, assim como da mão de obra da família. Pode ainda ser represen-
tada como uma rede envolvendo agricultores e suas famílias, vizinhos, peque-
nos comerciantes urbanos e consumidores (MIOR, 2008; PREZOTTO, 2002).
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Diante desse contexto, o estudo que constitui este capítulo tem como ob-
jetivo identificar o perfil das agroindústrias familiares gaúchas que usam o selo 
Sabor Gaúcho em seus produtos e verificar a possível influência da Política Es-
tadual da Agroindústria Familiar no funcionamento e desenvolvimento desses 
empreendimentos na percepção dos gestores.

Dessa forma, o capítulo organiza-se em cinco seções: a primeira consti-
tui-se da introdução, que apresenta a contextualização e o objetivo. Na seção 
seguinte, é feito um breve resgate histórico sobre as AFs, discutem-se alguns 
mecanismos de especialização das atividades nas AFs e apresentam-se alguns 
pontos mais relevantes sobre o PEAF. Na terceira seção, são descritos os as-
pectos metodológicos da pesquisa; na quarta seção, é feita a apresentação e 
discussão dos resultados. E, como fechamento do capítulo, apresentam-se as 
considerações finais do estudo.

A AGROINDÚSTRIA FAMILIAR: UM BREVE RESGATE

Uma das primeiras tentativas teóricas de caracterizar a agroindustrializa-
ção ocorreu com Marx (1987), Kautsky (1945) e Lênin (1992), quando defini-
ram a agroindústria rural como sendo todas as atividades de manufatura reali-
zadas nas unidades de produção camponesa e que, depois, com o aumento da 
divisão social do trabalho, passaram a ser desenvolvidas na cidade. Mas, com a 
subordinação do camponês ao capital através da separação entre a manufatura 
e a agricultura, os estudos sobre a agroindústria perdem espaço no meio acadê-
mico (WESZ JUNIOR, 2009).

Nas últimas décadas do século XX, as discussões a partir da temática co-
meçaram a se reformular tendo por base os novos contextos que haviam se cons-
tituído. Mesmo que o tema da agroindustrialização no meio rural não tenha se 
apresentado de modo majoritário no debate acadêmico sobre agricultura cam-
ponesa/familiar durante a década de 1980 e início dos anos 1990, deve-se ad-
vertir que essa discussão estava presente em alguns poucos estudos dedicados 
ao contexto latino-americano (REQUIER-DESJARDINS, 1999).

O surgimento das agroindústrias rurais em várias regiões do país pode 
se dar como parte dos processos mais amplos de reconfiguração dos sistemas 
agroalimentares. Essas transformações, de acordo com Waquil et al. (2012), estão 
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ligadas a aspectos como a revalorização dos produtos locais e especialidades, a 
crescente importância social e econômica das atividades rurais não agrícolas, a 
crise dos processos de modernização da agricultura, os consumidores mais exi-
gentes em termos alimentares, a volta dos habitantes urbanos ao espaço rural, 
entre outros. Inserida em um mercado bastante competitivo, a agricultura neces-
sita de forte diversificação na produção e diferenciação de seus produtos. Uma 
das formas de diferenciação, de acordo com Neumann et al. (2007), é a agroin-
dústria familiar, que surgiu como uma alternativa para incrementar a renda da 
família e um meio de utilização dos produtos excedentes.

As agroindústrias familiares como mecanismos de estímulo à 
especialização das atividades em pequenas propriedades rurais

O tema de pesquisa das agroindústrias familiares vem sendo inserido nas 
discussões das transformações mais recentes do sistema agroalimentar e da agre-
gação de valor aos produtos agropecuários. De acordo com Gazolla e Pelegrini 
(2011), nos últimos anos, as transformações no agronegócio têm sido intensas, 
especialmente em questões que passam pelo meio ambiente, incrementos tec-
nológicos e a necessidade de maior agregação de valor aos produtos voltados 
aos mercados interno e externo.

Para os autores, na agricultura familiar, a agregação de valor é uma neces-
sidade manifestada tanto pelos agricultores, através de suas iniciativas, como 
por agentes de desenvolvimento e pelas próprias políticas públicas, tanto em 
nível nacional como estadual e local. Com o objetivo de melhorar as condições 
de inserção socioeconômica e a competitividade dos agricultores familiares no 
mercado, surgiram inúmeras organizações de agricultores ou de grupos de em-
preendimentos – as redes de cooperação nas suas diversas modalidades (ESTE-
VAM; MIOR, 2014). Elas têm contribuído decisivamente na superação de im-
portantes gargalos na comercialização de produtos da AF para o mercado formal 
de alimentos, particularmente aqueles relacionados à legislação sanitária, fiscal, 
previdenciária e às escalas mínimas de produção e logística.

Essas iniciativas, de acordo com Wilkinson (2008), operam com base nos 
mercados locais de proximidade e de relacionamentos continuados, em que as-
pectos como o prévio conhecimento entre os atores, a confiança e as transações 
frequentes geram lealdades e diminuem o oportunismo, que, de acordo com 
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Williamson (1985), é um comportamento antiético que ocasiona custos para 
os agentes que estão transacionando.

Para melhorar as oportunidades para os pequenos agricultores em merca-
dos modernos, precisamos entender os principais fatores institucionais que in-
fluenciam a sua inclusão ou exclusão e, além disso, procurar compreender como 
as instituições podem ser influenciadas ou modificadas para criar os incentivos 
adequados para uma maior inclusão (VERMEULEN et al., 2008). A política 
pública é uma dimensão institucional importante, no entanto, existem muitas 
outras. É preciso estar sempre atento, pois a política pública pode não atingir 
seus objetivos se não levar em conta tudo o que envolve o contexto institucional.

Muitas instituições, em particular as mais informais, fazem parte da nossa 
vida e são embutidas no que regularmente fazemos e que são facilmente acei-
tas. Para Vermeulen et al. (2008), a mudança social, econômica e política trata 
essencialmente das mudanças das instituições. Assim, para promover e permitir 
a mudança, como a inclusão de pequenos produtores nos mercados modernos, 
é primordial analisar atentamente as instituições envolvidas. Para esclarecer um 
pouco melhor isso, abordam-se, na seção seguinte, alguns aspectos das AFs de 
pequeno porte e a instituição de políticas públicas em nível estadual.

As agroindústrias de pequeno porte e a política estadual da 
agroindústria familiar

A agroindústria familiar rural define “uma forma de organização em que a 
família rural produz, processa e/ou transforma parte de sua produção agrícola 
e/ou pecuária, visando, sobretudo, a produção de valor de troca que se realiza 
na comercialização” (MIOR, 2005, p 190). A partir dessa definição, o autor dis-
tingue a atividade do processamento de alimentos e matérias-primas que “visa 
prioritariamente à produção de valor de uso que se realiza no autoconsumo”. Ao 
mesmo tempo, o autor sustenta que, “enquanto o processamento e a transforma-
ção de alimentos ocorrem geralmente na cozinha das agricultoras, a agroindús-
tria familiar rural se constitui num novo espaço e num novo empreendimento 
social e econômico” (MIOR, 2005, p. 191).

Ao encontro dos argumentos anteriores, Mior (2008, p. 13) afirma que 
dois aspectos são centrais na viabilização da agregação de valor na agroindús-
tria rural. O primeiro decorre do fato de os agricultores utilizarem seus próprios 
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recursos, força de trabalho, processos artesanais e a pequena escala de produção 
para viabilizar a atividade de processamento. O segundo diz respeito ao uso do 
saber-fazer enraizado em uma cultura regional. Esse conhecimento dos agricul-
tores é importante para a elaboração de produtos agroindustriais diferenciados, 
os quais obtêm junto aos consumidores uma representação de qualidade distin-
tiva, sobretudo se comparados aos produtos da grande distribuição agroalimen-
tar. Essa diferenciação constitui um fator estratégico para esses alimentos se be-
neficiarem comercialmente de uma imagem artesanal, colonial, agroecológica, 
local, dentre vários outros atributos que lhes proporcionam acesso a mercados 
específicos que garantem maior margem de valor adicionado.

Segundo dados da EMATER/RS, a atividade do agroprocessamento nas 
propriedades rurais de agricultores familiares do Estado do Rio Grande do Sul 
é muito intensa e, conforme dados do Censo Agropecuário 2006, realizado pelo 
IBGE, alcança 82.220 estabelecimentos. Desses, 30.255 declararam ter renda com 
a atividade, o que resultou, no ano de 2007, em um valor bruto de produção de 
aproximadamente R$ 231.391.000,00 somente no Estado do Rio Grande do Sul. 
No Brasil, esse valor chegou a aproximadamente R$ 3 bilhões (EMATER/RS).

A eficácia dessa atividade tem levado os governos a discutir e implantar 
políticas públicas que propiciem a formalização desses empreendimentos e que 
ampliem o seu mercado de comercialização. No RS essa contribuição do po-
der público se deu através da criação da Lei estadual 13.921, de 17 de janeiro 
de 2012, que instituiu a Política Estadual da Agroindústria Familiar (PEAF) e 
estabeleceu um conceito legal definindo em seu Artigo 2º, inciso II – como as 
“agroindústrias familiares de pequeno porte de processamento artesanal” sendo 
os estabelecimentos agroindustriais com pequena escala de produção dirigidos 
diretamente por agricultor(es) familiar(es) com meios de produção próprios ou 
mediante contrato de parceria, cuja produção abranja desde o preparo da ma-
téria-prima até o acabamento do produto. Para dar continuidade ao processo 
de formalização dessas unidades, o governo ainda instituiu o Decreto 49.341, 
de 05 de julho de 2012, que criou o Programa de Agroindústria Familiar para 
novamente institucionalizar o selo “Sabor Gaúcho”. Contudo, para que o poder 
público atingisse tal objetivo, houve a necessidade da criação do Decreto 49.948, 
de 12 de dezembro de 2012, para que fosse regulamentada a PEAF no Rio Gran-
de do Sul, instituída pela Lei 13.921.
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O objetivo principal do programa é possibilitar aos agricultores familiares a 
agregação de valor à produção primária, melhorando a renda e as condições gerais 
de vida de suas famílias, bem como contribuir para o desencadeamento de um pro-
cesso de desenvolvimento socioeconômico em nível municipal, regional e estadual. 
As agroindústrias que são incluídas no PEAF têm a possibilidade de usar um selo de 
certificação (o Sabor Gaúcho). A concepção desse selo partiu da necessidade de tra-
duzir graficamente uma marca mista nominativo-figurativa, que denomina a origem 
do produto, com procedência alicerçada na produção artesanal, estando em con-
formidade com as exigências sanitárias e ambientais e com responsabilidade social.

Na economia globalizada, as informações fluem de diversas partes do mun-
do, por meio dos canais de comunicação, e têm forte poder de induzir mudanças 
no comportamento dos consumidores. As campanhas que evidenciam os riscos à 
saúde causados por determinado produto têm o poder de afetar economicamente 
toda a cadeia produtiva. Nessa linha, as certificações de qualidade, como os selos 
de produtos orgânicos, certificação de origem e de identificação, vêm sendo muito 
valorizadas pelo consumidor final, e esse é um dos objetivos do selo Sabor Gaúcho.

Em 2015, o PEAF fechou o mês com mais de 800 agroindústrias formal-
mente habilitadas a acessar o selo Sabor Gaúcho e, com isso, aptas a comerciali-
zar sua produção em mercados institucionais, participar de eventos e feiras com 
promoção e apoio da Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Coopera-
tivismo (SDR) e vender para o consumidor final (para os microprodutores ru-
rais, há a possibilidade de venda pelo bloco de produtor rural, com isenção de 
ICMS) (SDR, 2015). Para o secretário da SDR, o Programa Estadual de Agroin-
dústria Familiar tem se consolidado cada vez mais. Prova disso é a grande pro-
cura e interesse do público beneficiário, apresentando números significativos de 
inclusões. Acreditando promover o desenvolvimento local por meio da oferta 
de produtos diferenciados, saudáveis e de qualidade, fortalece a produção ar-
tesanal e familiar das agroindústrias e incentiva a permanência das famílias no 
meio rural, com qualidade de vida e geração de renda (SDR, 2015).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa se classifica como descritiva e quantitativa e teve como ob-
jetivo identificar o perfil das agroindústrias familiares gaúchas que usam o selo 
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Sabor Gaúcho em seus produtos e verificar a possível influência da Política Es-
tadual da Agroindústria Familiar no funcionamento e desenvolvimento desses 
empreendimentos na percepção dos gestores. Para tanto, o método utilizado foi 
o levantamento, ou survey, que, segundo Gil (2007), se caracteriza pela interro-
gação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer.

Com base nos modelos propostos pelo GRI (2006), Callado (2010) e Valla-
dares (2012), foi desenvolvido o questionário, que é composto por sete questões 
relacionadas ao perfil do respondente, quinze de caracterização e perfil das AFs 
e ainda algumas questões abertas e um espaço para os entrevistados falarem so-
bre as condições dos seus empreendimentos e questões relacionadas às políticas 
públicas e ao Selo Sabor Gaúcho.

A coleta de dados foi realizada durante o período que compreende os me-
ses de maio a outubro de 2016. Foram contatadas todas as AFs usuárias do Selo 
Sabor Gaúcho, por e-mail, telefone ou, ainda, pessoalmente, em feiras regionais 
e também por meio de visitas in loco nas propriedades. Nesse sentido, a amostra 
foi composta pelas empresas que efetivamente receberam e retornaram o ins-
trumento de coleta de dados preenchido.

Tendo em vista a obtenção de 128 questionários, de uma população de 
655 AFs certificadas, o índice de retorno obtido representa 19,5%. O número 
de questionários obtidos permitiu a realização de testes estatísticos que possi-
bilitam alcançar os objetivos do estudo, entretanto, por tratar-se de uma amos-
tra não representativa, não é possível que os resultados sejam inferidos para o 
universo da pesquisa.

De acordo com Santos (2016), para uma amostra representativa, seria 
desejável obter pelo menos duzentos e quarenta e três (243) respondentes, re-
presentando um grau de confiança 95% e um erro amostral de 5%. Os dados 
coletados foram tabulados com o auxílio dos softwares Microsoft Excel e Statis-
tical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 22, analisados por meio da 
adoção de técnicas de análise univariadas. Para Babbie (1999), a análise uni-
variada visa à descrição dos casos considerando as variáveis individualmente. 
Ao final desta seção, pode-se conhecer a classificação da pesquisa, bem como 
os procedimentos metodológicos seguidos para alcançar os objetivos do estu-
do. Dessa forma, permite-se avançar em direção à apresentação e análise dos 
resultados da pesquisa.
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ANÁLISE DOS RESULTADOS

Esta seção permite-nos conhecer o perfil das pessoas que representaram 
as agroindústrias familiares estudadas. A maioria dos respondentes possui vín-
culo com as AFs na faixa de 2 a 5 (31,25%) e de 6 a 10 anos (31,25%). Há ain-
da um percentual considerável de pessoas (28,13%) que trabalha há mais de 10 
anos na AF, o que se considera um período razoável para ter conhecimento do 
funcionamento e das atividades da agroindústria, respondendo a pesquisa com 
qualidade e dando confiabilidade aos resultados. O tempo médio de atuação dos 
respondentes nas AFs é de 7,82 anos, com um tempo mínimo de 5 meses e um 
tempo máximo de 20 anos de atuação. A Tabela 1 apresenta a idade e escolari-
dade dos respondentes. Pode-se observar que o maior grupo está na faixa entre 
26 a 35 anos. A média de idade dos respondentes é de 41,34 anos, com a idade 
mínima e máxima de 17 e 71 anos, respectivamente.

Tabela 1 – Idade e escolaridade dos respondentes

Idade dos respondentes Frequência % Escolaridade Frequência %

Até 25 anos 12 9,4 Ensino fundamental 
incompleto

30 23,4

26 a 35 anos 35 27,3 Ensino fundamental 
completo

16 12,5

36 a 45 anos 30 23,4 Ensino médio 
incompleto

3 2,3

46 a 55 anos 33 25,8 Ensino médio 
completo

34 26,6

Mais de 55 anos 16 12,5 Ensino superior 
incompleto

12 9,4

Total 126 98,4 Ensino superior 
completo

22 17,2

Não resposta 2 1,6 Pós-graduação 5 3,9

- - - Ensino técnico 6 4,7

TOTAL 128 100 128 100

Fonte: Elaborada pelos autores.

Observa-se que o maior grupo (26,6%) possui o ensino médio completo, 
seguido do grupo que cursou apenas o ensino fundamental incompleto (23,4%). 
Menos de 5% da amostra afirma ter formação em nível de pós-graduação. Em 
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relação aos cargos ou funções ocupadas pelos respondentes nas AFs, observa-se 
que 96 respondentes (71,6%) são proprietários ou sócios de alguma AF, 17 pessoas 
(12,7%) ocupam o cargo de administrador, diretor ou presidente, outros 17 respon-
dentes (12,7%) são estagiários, vendedores ou representantes comerciais, 3 pessoas 
(2,2%) ocupam o cargo de responsável técnico e 1 respondente (0,7%) é assessor 
da Emater ou de alguma Cooperativa. Obteve-se um total de 134 respostas nesta 
questão, pois alguns entrevistados ocupam duas ou mais funções dentro da orga-
nização, podendo ter marcado mais de uma opção de resposta no questionário.

A partir da apresentação do perfil dos respondentes, pode-se destacar que 
a maioria (mais de 90%) trabalha nas agroindústrias há mais de dois anos, tendo 
bastante conhecimento sobre o empreendimento. Ao mesmo tempo, mais de 70% 
são proprietários ou sócios, conferindo credibilidade aos resultados da pesquisa, 
na medida em que possuem vasto conhecimento e experiência em relação à ges-
tão e aos processos de suas agroindústrias. Identificou-se, além disso, a presença 
de profissionais com baixo nível de escolaridade, o que pode ser reflexo da ati-
vidade que essas pessoas desenvolvem, do local em que vivem ou da faixa etária 
em que a maior parte dos respondentes se encontra (61,7% tem mais de 36 anos).

A maioria dessas pessoas vive no interior, em lugares afastados, conforme 
elas mesmas relataram, e “o acesso ao ensino superior até poucos anos não era 
algo tão comum e facilitado como é nos dias de hoje”. Entretanto, isso não é im-
pedimento para que essas pessoas tenham um empreendimento bem-sucedi-
do, o administrem de maneira profissional e, com isso, consigam gerar renda e 
promover o sustento das suas famílias.

Na sequência, são apresentadas as principais características das agroindús-
trias participantes da pesquisa, com o objetivo de conhecer seu perfil em termos 
de tempo de atuação, associados, número de trabalhadores, produtos ofertados, 
faturamento e localização.

Em relação ao tempo de atuação, observou-se que os empreendimentos 
possuem em média 11,3 anos. Verifica-se, contudo, uma grande variação, pois 
a agroindústria com menor tempo de atuação no mercado tem menos de um 
ano e aquela que possui mais tempo está em atividade há 86 anos. Salienta-se 
que todas as AFs pesquisadas fazem parte do PEAF e usam o selo Sabor Gaúcho 
no rótulo de seus produtos. A maior parte das AFs (55,5%) usa o selo em seus 
produtos entre 2 e 4 anos. As que usam há mais tempo já o fazem há 14 anos, e 
as que usam o selo há menos tempo o fazem desde meados de 2016.
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Ainda se pode destacar que o maior grupo de AFs está na faixa que foi fun-
dada entre 6 a 10 anos atrás. Essa variabilidade em relação ao tempo de existência 
das AFs pode demonstrar uma maior probabilidade de percepções mais tradi-
cionais e conservadoras por parte das mais antigas, assim como de concepções 
mais modernas e empreendedoras das organizações mais recentes. Quanto ao 
número de associados, a maior parte das agroindústrias é formada por apenas 
uma família (53,9%), mas também foram entrevistadas agroindústrias com até 
50 associados. Em média, as agroindústrias pesquisadas têm 3 famílias associa-
das. Pelos relatos obtidos nas entrevistas, geralmente são pessoas que moram 
próximas, em uma mesma localidade, e já têm alguma atividade em comum, “aí 
se juntam para agregar ainda mais valor aos seus produtos”.

Quanto à mão de obra, em 45,3% das AFs trabalham de 3 a 4 pessoas, exe-
cutando as mais diversas atividades. Dos 128 empreendimentos pesquisados, 
49 contratam mão de obra. Em 67,3% destas AFs, são contratadas até 2 pessoas. 
O número mínimo e máximo de indivíduos empregados é de 1 e 12, respecti-
vamente. Em relação aos produtos ofertados pelas AFs pesquisadas, tem-se um 
rol bastante diversificado e, por isso, se optou por separá-los em classes. Essa 
classificação foi baseada na (atualizada pela IN RE n° 062/16), que permite a 
comercialização como microprodutor rural desses produtos, desde que devida-
mente acondicionados e rotulados, registrados no órgão de Vigilância Sanitária 
competente e portando selo de identificação do programa.

Percebe-se uma diversidade muito grande de produtos ofertados e não 
há apenas um que se destaque como sendo o mais produzido ou vendido. Os 
que mais apareceram na pesquisa foram: geleias e doces; conservas e compotas 
de hortaliças, verduras e frutas; pães, bolos, cucas, biscoitos e massas frescas. 
Quando questionados sobre processos inovadores, 44% dos entrevistados afir-
maram que produzem alguns produtos ou usam processos inovadores nas AFs. 
Mas salientam que essa inovação é, muitas vezes, apenas local ou regional, pois 
produtos ou processos parecidos já são desenvolvidos por grandes indústrias.

Entre os produtos inovadores citados, podemos destacar: cerveja artesanal 
orgânica; salame sem gordura; geleias sem açúcar; geleias de caipirinha e erva-
-mate; cerveja de mel; vinagre de mel; produtos orgânicos, sem açúcar, light, sem 
glúten e sem lactose. Para preparar esses produtos, é necessária uma infinidade 
de insumos, produzidos, em grande parte, pelos próprios agricultores. Das 128 
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AFs entrevistadas, 25% afirmaram que elas próprias ou seus associados conse-
guem produzir 100% da matéria-prima utilizada nos seus processos produtivos. 
Daquelas que adquirem uma parte dos insumos de terceiros, 84% afirmam que 
não realizam nenhum contrato formal de fornecimento, comprando de parcei-
ros, vizinhos, mercados ou onde conseguirem negociar melhores preços. Isso 
ocorre muitas vezes pois os custos contratuais não conseguem ser facilmente 
internalizados pelas organizações.

Questionados sobre as dificuldades que possam vir a enfrentar pela falta de 
realização de contratos, a maioria afirma que não tem tido problemas. Eles asse-
guram que preferem “perder um pouco de tempo procurando por insumos mais 
baratos, do que ter que garantir preços antes da safra através de contratos”, o que 
poderia levá-los a ter prejuízos maiores do que se ficassem sem a matéria-prima 
por alguns dias. Essa opção se torna possível e é bastante recorrente nesse tipo de 
empreendimento, uma vez que os insumos utilizados não são considerados ati-
vos específicos e são facilmente encontrados no mercado, evitando, assim, maio-
res perdas e oportunismo por parte dos fornecedores. Se houvesse a presença 
de ativos específicos, as relações assumiriam uma configuração semelhante à de 
monopólio bilateral (WILLIAMSON, 1985), visto que a aproximação das partes 
é necessária para justificar o investimento em ativos de forte interesse comum. A 
partir daí as partes se exporiam a ações de barganha ou oportunismo que resul-
tam da tentativa de apropriar-se do valor econômico associado ao ativo, acima do 
acertado inicialmente, o que não ocorre na maioria das AFs estudadas, uma vez 
que não há presença ou utilização de ativos específicos nos processos produtivos.

Dando continuidade, quando se fala em classificação relativa à receita ope-
racional bruta, há um predomínio de micro e pequenas empresas no rol das pes-
quisadas, porém nem todas elas são registradas como tal, uma vez que a maio-
ria das agroindústrias familiares não tem CNPJ e comercializam seus produtos 
por meio do bloco de produtor rural, o que é permitido, desde que o produtor 
esteja incluso no PEAF. A Lei Estadual 10.045, de 29 de dezembro de 1993, es-
tabelece tratamento diferenciado às microempresas, microprodutores rurais e 
às empresas de pequeno porte.

Dos 128 pesquisados, apenas 111 informaram a receita e aproximadamen-
te 35% têm uma receita bruta de até R$ 5.000,00 por mês. A receita mínima e 
máxima dessas AFs são R$ 150,00 e R$ 100.000,00 mensais, respectivamente.
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A partir da Figura 1, pode-se evidenciar que a pesquisa contemplou as AFs 
de várias regiões do estado do RS.

Figura 1 – Localização das agroindústrias familiares pesquisadas

Fonte: Dados da pesquisa (elaborada pelos autores).
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No total, pesquisaram-se 128 empreendimentos familiares, distribuídos em 
88 diferentes municípios, que estão destacados em diversas cores no mapa que 
constitui a Figura 1. O máximo de AFs participantes em um mesmo município 
foi três. Buscou-se efetivar a pesquisa no maior número possível de municípios 
e nas mais diversas regiões, trabalhando com grupos distintos de AFs, pessoas, 
culturas, religiões e costumes. Percebe-se uma maior concentração de partici-
pantes próximo à região metropolitana e na serra, região em que há também 
um maior agrupamento de municípios. Na Tabela 2, apresenta-se o resumo do 
perfil predominante das AFs investigadas, de acordo com a apresentação e aná-
lise dos dados realizada anteriormente.

Tabela 2 – Síntese do perfil das agroindústrias familiares estudadas

Perfil das agroindústrias familiares

Tempo de atuação das AFs 6 a 10 anos (25,78% da amostra)

Tempo de uso do Selo Sabor Gaúcho 2 a 4 anos (55,5% das AFs)

Nº de famílias associadas 1 família (54% das AFs)

Nº total de pessoas que trabalham nas AFs 3 a 4 pessoas (em 45,3% das AFs)

Nº de contratados além da família Até 2 pessoas (em 67,3% das AFs)

Produtos Geleias e doces (15,46%)

Produção de matéria-prima 100% produzida na propriedade (25% das AFs)

Receita mensal bruta Até R$ 5.000,00 (34,4% das AFs)

Fonte: Dados da pesquisa (elaborada pelos autores).

Visto isso, questionou-se os gestores a respeito do uso do selo Sabor Gaú-
cho no rótulo de seus produtos e da influência das políticas públicas no desem-
penho e no desenvolvimento das AFs. Sobre o uso do selo, mais de 50% dos res-
pondentes afirmou que traz vantagem competitiva aos seus empreendimentos e 
produtos, tornando-os mais confiáveis quando comparados a produtos similares 
que não tem um certificado. Sabe-se que um selo desenhado na embalagem de 
um produto pode não ser garantia de segurança e qualidade, no entanto, traz 
uma certa confiabilidade aos consumidores.

Alguns produtores ainda afirmaram que, depois do uso do Sabor Gaúcho, 
as vendas aumentaram, mas não souberam informar qual o percentual. Contudo, 
vários gestores reclamaram do aumento significativo de cobranças por parte dos 
órgãos de fiscalização e vigilância após o uso do selo Sabor Gaúcho. Conforme 
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explicou o diretor do Departamento de Agroindústria Familiar, Comercializa-
ção e Abastecimento (DACA), isso ocorre, pois o Sabor Gaúcho é um certifi-
cado de origem e, em função dele, os empreendimentos recebem assistência e 
também são fiscalizados com certa periodicidade, o que traz certa segurança e 
confiabilidade do produto para os consumidores.

No que se refere à participação dos empreendedores no PEAF, os agricul-
tores familiares em geral fizeram um balanço positivo, pois através do progra-
ma conseguem incentivos, assistência técnica e facilidade de acesso a financia-
mentos e recursos financeiros a baixo custo. A Emater tem papel fundamental 
na vida desses empreendedores familiares. De acordo com o gestor do DACA, 
ela passa a acompanhar todas as AFs cadastradas periodicamente, pois a maio-
ria delas têm dificuldade em conseguir os documentos para ter a liberação de 
uso do selo ou em questões mais burocráticas, e é nessa hora que os técnicos da 
Emater conseguem auxiliar e encaminhar a maioria das questões para as AFs.

[...] a gente sabe que isso é muito difícil, pois quando bate na questão sanitária 
e na questão ambiental tem muitos problemas, é preciso implantar projetos, 
precisa de recursos para isso. A Secretaria disponibiliza linhas de crédito tanto 
via consulta popular, para que os Coredes possam fazer o financiamento ou até 
mesmo de forma direta para os empreendimentos, fazendo um financiamen-
to que tem 80% de subsídio [...] o agricultor pode também buscar um crédito 
pra muitas vezes fazer algum tipo de reforma, algum tipo de aquisição de um 
equipamento melhor, um processamento para se enquadrar muitas vezes na 
questão sanitária, às vezes é comprar pias, balcões e mesas de inox, freezer, 
geladeira, enfim, tudo o que for necessário para dar um caráter sanitário para 
o empreendimento. Às vezes também se investe no projeto sanitário, se preci-
sa fazer um sistema de drenagem, um sistema de controle sanitário, também 
pode ser acessado esse recurso para isso (Relato de entrevista).

A partir do momento que a AF é cadastrada, ela usufrui de algumas van-
tagens, como assistência técnica e acesso a algumas linhas de crédito. Depois 
de ser inclusa e receber o certificado, passa a fazer parte de toda a rede de co-
mercialização do PEAF. Desse momento em diante os empreendimentos conse-
guem liberação para ir a feiras regionais e estaduais, como a Expointer, Fenado-
ce, Expodireto, entre outras, e comercializar seus produtos com o aval do PEAF.

Quanto aos investimentos no setor da AF, o gestor do DACA informou 
que a Secretaria tem designado anualmente um percentual bem interessante de 
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recursos. Em 2015, foram mais de 7 milhões de reais investidos conforme defi-
nido por meio da consulta popular, que é uma votação realizada nos Coredes, 
que decidem quais municípios serão beneficiados. Em 2016, foram em torno 
de 6 milhões de reais.

[...] nós temos também através própria Secretaria algumas capitalizações do 
BNDES. Há um fomento de captação de recursos que é feito do BNDES, que 
repassa ao Estado, que o Estado faz a execução e presta contas. Então nós temos 
também algum tipo de recursos que se faz de forma direta, onde a agroindús-
tria faz uma solicitação via prefeitura ou via instituição (Relato de entrevista).

Para conseguir esses financiamentos, as AFs precisam recorrer principalmen-
te a agentes financeiros que operam o PRONAF, a prefeituras ou ainda à própria 
Emater, que consegue auxiliar, dar os encaminhamentos e as informações neces-
sárias. Uma das linhas mais utilizadas atualmente pelas AFs é o Fundo Estadual 
de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais (FEAPER). 
Nesse financiamento, o empreendedor pode ter até um ano de carência e, se pagar 
as parcelas em dia, consegue um subsídio de até 80% do valor financiado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste estudo avançou no entendimento sobre o perfil 
das AFs gaúchas e a possível influência da Política Estadual da Agroindústria 
Familiar no funcionamento e desenvolvimento desses empreendimentos na 
percepção dos seus gestores ou proprietários. Os resultados permitem concluir 
que, nas AFs analisadas, o uso do selo Sabor Gaúcho e a participação no PEAF 
têm uma importância significativa no funcionamento e desenvolvimento e até 
na concepção de alguns empreendimentos que nasceram a partir dos incenti-
vos desse programa.

Mais de 50% dos entrevistados consideram o selo Sabor Gaúcho como 
algo importante e acreditam que, por meio do seu uso, o produto e a até mesmo 
a AF ganham credibilidade e confiança diante dos consumidores. Além disso, 
quando cadastradas no PEAF, as AFs têm uma série de vantagens, como acesso 
ao crédito, facilidade para realizar financiamentos, períodos de carência e ta-
xas de juro especiais, subsídios, assistência técnica gratuita, entre outras. Essas 
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vantagens são fundamentais para que as AFs consigam desenvolver-se e per-
manecer no mercado que está cada vez mais competitivo, não havendo espaço 
para amadorismo. É preciso que os empreendimentos se profissionalizem, im-
plantando novos processos, tecnologias, aumentando sua escala de produção e, 
principalmente, melhorando a qualidade dos produtos e serviços que oferecem.

Os gestores das AFs compreendem a importância da inovação para o su-
cesso e continuidade do seu empreendimento, porém destacam que os incenti-
vos dos órgãos de fomento e do governo ainda são insuficientes. Dessa forma, 
com a renda gerada e os financiamentos disponíveis, ainda não é possível rea-
lizar todos os investimentos que gostariam e que seriam necessários. “[...]sobra 
só o necessário para manter a produção, deixar as contas em dia e realizar pe-
quenos reparos. Não dá para fazer milagres ou grandes obras. A gente sabe que 
é importante e gostaria de fazer mais e melhor, mas infelizmente não tem como 
[...]” (Relato de entrevista).

Deve-se ressaltar, entretanto, as limitações desta pesquisa. Por tratar-se de 
uma amostragem relativamente pequena, em face da amplitude do setor de AFs 
no estado e no país, os resultados obtidos não podem ser extrapolados e infe-
ridos para todas as AFs. Assim, os resultados apresentados referem-se apenas 
à realidade dos empreendimentos pesquisados. Nesse sentido, como sugestão 
para trabalhos futuros está o aprofundamento das relações verificadas em um 
conjunto mais amplo de AFs do setor, inclusive não só aquelas que usam o Selo 
Sabor Gaúcho, mas também as demais que fazem parte do PEAF, que atualmen-
te é um programa muito amplo e completo do governo estadual e beneficia inú-
meros agricultores familiares do RS.
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INTRODUÇÃO

Na América Latina, a desigualdade é uma constante. Além das nações se-
rem desiguais entre si, todos os países apresentam diferenças internas entre pro-
víncias, estados, regiões, municípios, localidades ou qualquer forma de escala 
e dimensão que se venha a utilizar. Essa ausência de equilíbrio se manifesta em 
muitas dimensões, sejam econômicas, sociais, políticas ou institucionais. Como 
exemplos, podem-se citar a distribuição de renda, o acesso ao mercado de tra-
balho, o acesso aos serviços de saúde, à segurança e à educação.

O relatório da CEPAL, publicado em 2015, apresenta um panorama do de-
senvolvimento territorial na América Latina e no Caribe e descreve alguns me-
canismos determinantes do desenvolvimento e das desigualdades territoriais. 
Entre esses mecanismos estão: as diferenças nas estruturas produtivas ocasiona-
das por esquemas do tipo centro-periferia; a transferência geográfica de receitas 
das periferias para os principais centros internos ou para o exterior; o processo 
de migrações seletivas de população jovem e qualificada das periferias para as 
áreas centrais; e, finalmente, um conjunto de fatores endógenos aos territórios 
cuja ativação e promoção poderiam gerar processos de crescimento e desenvol-
vimento (CEPAL, 2015).

A educação, notadamente a de nível superior, constitui-se em um desses 
fatores que impulsionaram os desequilíbrios regionais. No Brasil, além de ter 
surgido em momento posterior a muitos dos países sul-americanos, as institui-
ções públicas historicamente apresentaram características centralizadoras e elitis-
tas. Assim, fomentou desigualdades tanto sob o aspecto geográfico, privilegian-
do regiões com investimentos e recursos públicos, quanto sob o aspecto social, 
restringindo o acesso de classes sociais ou de grupos específicos da população.

Este capítulo apresenta a evolução do ensino superior público no Brasil e 
como essas concentrações espaciais ocorreram. Mostra ainda a morosidade do 
poder público, em qualquer um de seus níveis, em interferir nessas distorções. 
As políticas públicas, ao menos no século passado, limitaram-se a ações pontuais 
com a criação de uma ou outra instituição. Políticas públicas voltadas à descen-
tralização das instituições, democratização do acesso e melhoria das condições 
do sistema federal de ensino superior foram observadas apenas neste século.
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A criação da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), no ano de 
2009, é uma das ações do governo brasileiro resultante do conjunto de políti-
cas públicas estabelecidas após a vigência do Plano Nacional de Educação, em 
2001, e do Plano de Desenvolvimento da Educação, editado em 2007. É objeto 
deste estudo acompanhar o processo de criação da instituição e observar um 
de seus campi e a sua sede na cidade de Cerro Largo, a partir de alguns indica-
dores e informações quantitativas que contextualizem o desenvolvimento local.

A EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL

No Brasil, como consequência da política portuguesa de evitar a forma-
ção de quadros intelectuais nas colônias, o ensino superior surgiu tardiamente. 
Durante todo o período colonial, enquanto a América Hispânica já apresenta-
va um número considerável de instituições, o Brasil nada construíra em relação 
ao ensino superior. Apenas em 1808, com o translado da corte portuguesa para 
o Brasil, houve iniciativas nesse sentido. Embora muitas instituições tenham 
sido criadas nos primeiros anos da Coroa portuguesa no Brasil, era evidente a 
ausência de preocupação e interesse com a criação de universidades. O objeti-
vo da época era formar profissionais necessários ao funcionamento do estado 
ou de interesse das elites locais. Ainda, e de forma diferente das colônias espa-
nholas, também não se transferiu à igreja a responsabilidade dessas atividades 
(DURHAM, 1998).

Até o final do século XIX, a situação pouco mudou no cenário da educa-
ção superior. A expansão foi extremamente lenta e, até a Proclamação da Repú-
blica, em 1889, existiam apenas 24 instituições com as mesmas características 
iniciais (TEIXEIRA, 1989, apud DURHAM, 1998). Teixeira (1989, apud SAM-
PAIO, 1991) apresenta treze instituições para o período de 1900 a 1910 e 34 ins-
tituições de 1910 a 1920. Embora o incremento no número de instituições e a 
mudança no perfil das suas mantenedoras, algumas de cunho religioso e tam-
bém da iniciativa privada, o foco continuava sendo a formação de profissionais 
liberais em cursos de Direito, Medicina e Engenharia.

A década seguinte, de 1920 a 1930, começa a apresentar um crescimento no 
incremento do número de instituições. Neste período foram criadas 86 escolas 
de ensino superior. Começam a surgir, nesta época, as primeiras universidades, 
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o que mais uma vez evidencia o atraso brasileiro em relação aos demais países 
latino-americanos. No Estado Novo, período que vai de 1930 a 1945, são 95 no-
vas instituições (SAMPAIO, 1991).

A redemocratização do país, a partir de 1945 até o final dos anos 50, apre-
sentou o desenvolvimento de um sistema federal de ensino superior. A federa-
lização de algumas universidades estaduais criadas na década de 1930, somada 
à ênfase de que cada Estado brasileiro deveria ter, pelo menos, uma universida-
de federal e, até mesmo, a criação da primeira Universidade Católica, fizeram 
com que 223 instituições de ensino superior fossem criadas (SAMPAIO, 1991). 
Esse mesmo nível de crescimento, isto é, 375 instituições, verifica-se na déca-
da seguinte, pelo menos até o ano de 1968, quando da reforma universitária.

O IBGE (2003) divulga em “Estatísticas do Século XX” informações referen-
tes às instituições de ensino superior, de acordo com sua organização acadêmi-
ca e dependência administrativa, a partir do ano de 1971. É possível, a partir do 
relatório, fazer algumas observações sobre a evolução do ensino superior nesse 
período. No ano de 2002, por exemplo, são 1.637 instituições, das quais apenas 
162 são universidades. Essa proporção é relativamente constante em todos os 
anos observados. O relatório mostra, também, a quase inexistência de variações 
no número de instituições no período que inicia em 1975 até o ano de 1998. Um 
extraordinário avanço, entretanto, pode ser verificado no período seguinte, de 
1998 a 2002. O número total de instituições pulou de 973, em 1998, para 1.637 
instituições em 2002. A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB), aprovada em 1996, em conjunto com as políticas educacionais dos oito 
anos de governo FHC, pode ter influenciado o surgimento da quase totalidade 
desses novos estabelecimentos, que pertencem ao setor privado e se constituem 
em instituições isoladas de ensino superior.

Em 2002, o Brasil possuía 43 universidades federais. Destas, 28 estavam 
localizadas em capitais estaduais e quinze instaladas em cidades do interior 
dos estados. Em relação às interioranas, duas instituições estavam localizadas 
na região Nordeste, dez na região Sudeste e três na região Sul do Brasil, todas 
no estado do Rio Grande do Sul (RS). Isto é pouco mais do que uma unida-
de por estado da federação, mesmo considerando as instaladas nas capitais. 
Fica evidente, dessa forma, a má distribuição desse importante recurso pú-
blico. As dificuldades de acesso ao ensino superior, dessa forma, iam além do 
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reduzido número de vagas comparadas à precária preparação de candidatos 
de classes sociais e econômicas menos favorecidas. Percebem-se grandes re-
giões desprovidas de instituições federais de ensino superior e uma significa-
tiva parcela da população residente em locais nem sempre muito próxima aos 
campi dessas universidades.

AS POLÍTICAS PÚBLICAS RECENTES PARA O 
ENSINO SUPERIOR

As políticas públicas relacionadas ao ensino superior, neste século, são de-
correntes, em parte, do Plano Nacional de Educação de 2001. Dentre os diver-
sos objetivos e metas deste plano constam o estabelecimento de uma política 
de expansão que diminua as desigualdades de oferta existentes entre diferentes 
regiões do país e a criação de políticas que facilitem o acesso à educação supe-
rior às minorias, vítimas de discriminação. Por outro lado, o Plano de Desen-
volvimento da Educação, editado em 2007, complementa o primeiro por meio 
da intenção de expandir tanto a oferta quanto o acesso ao ensino superior, prin-
cipalmente na rede pública. Desses planos, e visando tanto ao ensino superior 
público quanto ao privado, resultaram medidas para a criação de programas de 
incentivo ao acesso e à permanência do estudante na universidade. Nesse senti-
do, três grandes programas foram construídos e direcionados às universidades 
federais, ao ensino profissional e tecnológico e à educação a distância.

O Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (RE-
UNI), estabelecido pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, no qual o Go-
verno Federal reconhece o papel estratégico das universidades, principalmente 
as públicas, para o desenvolvimento econômico e social do país, promoveu uma 
retomada do crescimento do ensino superior público, favorecendo a expansão 
física, acadêmica e pedagógica das universidades federais.

O segundo é o Programa de Expansão da Educação Superior e Profissional 
e Tecnológica, que tem como objetivo democratizar o acesso à educação supe-
rior e tecnológica, criado pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Este 
programa foi responsável pela reforma da educação profissional na educação 
superior, estabelecendo novo formato para a rede federal de educação profissio-
nal e tecnológica existente até então no Brasil.
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Finalmente o Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), criado em 
2005, contempla a expansão e interiorização da oferta de cursos e programas 
de educação superior, por meio de parcerias entre as esferas federais, estaduais 
e municipais do governo (BRASIL, 2016; BRASIL, 2016a).

A expansão da Rede Federal de Educação Superior teve início com a in-
teriorização dos campi das universidades federais. Com isso, o número de mu-
nicípios atendidos pelas universidades passou de 114, em 2003, para 237, até o 
final de 2011. Desde o início da expansão, foram criadas quatorze novas uni-
versidades e mais de cem novos campi que possibilitaram a ampliação de vagas 
e a criação de novos cursos de graduação. Também são 38 Institutos Federais, 
presentes em todos os estados, cada um com diversos campi, oferecendo cur-
sos de qualificação, ensino médio integrado, cursos superiores de tecnologia e 
licenciaturas. Dados do INEP, do Censo da Educação Superior de 2014, com-
parados aos de 2002, apontam para um incremento de 121,97% no número de 
matrículas neste período. Observa-se também um aumento de 82,9% no número 
de funções docentes no intervalo 2003-2014 na rede pública de ensino superior.

Tabela 1 – Instituições de ensino superior por categoria administrativa – Brasil – 2014

Categoria administrativa Instituições %

Pública federal 107 4,52

Pública estadual 118 4,98

Pública municipal 49 2,07

Privada sem fins lucrativos 1.072 45,27

Privada com fins lucrativos 998 42,15

Especial* 24 1,01

Total 2.368 100,00
Fonte: Dados do INEP – elaborada pelos autores.

* Encontram-se nessa categoria as instituições oficiais, criadas por lei estadual ou municipal, existentes 
na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, que não sejam total ou preponderantemente 

mantidas com recursos públicos, portanto, não gratuitas.

Segundo o Censo da Educação Superior, realizado pelo Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no ano de 
2014, o Brasil contava com 2.368 instituições de ensino superior. Elas estão 
organizadas em diversas categorias administrativas como pode ser observado 
na Tabela 1. Algumas observações são evidentes. Apenas 12,58% das institui-
ções de ensino superior no Brasil são mantidas, total ou parcialmente, pelo 
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poder público, das quais os estados e municípios respondem pela parcela ma-
joritária. Por outro lado, 87,42% são de responsabilidade da iniciativa privada.

A Tabela 2 apresenta a distribuição das instituições de acordo com sua or-
ganização acadêmica.

Tabela 2 – Instituições de ensino superior por organização acadêmica – Brasil – 2014

Organização acadêmica Instituições %

Universidade 195 8,23

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 38 1,60

Centro Universitário 147 6,21

Centro Federal de Educação Tecnológica 2 0,08

Faculdade 1986 83,88

Total 2.368

Fonte: Dados do INEP – elaborada pelos autores.

É bastante visível que a grande maioria das instituições se dedica unicamen-
te às atividades de ensino. De outro modo, incluindo-se os Institutos Federais, 
menos de 10% das instituições, além do ensino, também realizam atividades de 
pesquisa e extensão. As universidades, por sua vez, correspondem a 8,23% do 
total das instituições de ensino superior.

A Tabela 3 mostra as diferentes categorias administrativas que podem 
ser observadas.

Tabela 3 – Universidades por categoria administrativa – Brasil – 2014

Categoria administrativa Universidades %

Pública federal 63 32,30

Pública estadual 38 19,49

Pública municipal 1 0,51

Privada sem fins lucrativos 64 32,82

Privada com fins lucrativos 20 10,26

Especial* 9 4,62

Fonte: Dados do INEP – elaborada pelos autores.
* Encontram-se nessa categoria as instituições oficiais, criadas por lei estadual ou municipal, existentes 
na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, que não sejam total ou preponderantemente 

mantidas com recursos públicos, portanto, não gratuitas.
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Nesse recorte das instituições de ensino superior – das universidades – a 
situação é bastante diferente. Mais da metade, 56,92%, são instituições públi-
cas. Se forem desconsideradas as instituições privadas sem fins lucrativos – na 
sua maioria, confessionais e comunitárias – apenas 10,26% são controladas por 
pessoas físicas ou grupos empresariais. Assim, quase 90% das universidades são 
instituições sem fins lucrativos e se estabeleceram nas suas sedes e campi por 
motivos diversos que não sejam de ordem financeira. 

Desse modo, é conveniente verificar quais são os motivos ou fatores que 
provocaram essa configuração. São, evidentemente, elementos históricos, mas 
que são importantes para o entendimento da questão.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS)

A Universidade Federal da Fronteira Sul foi criada por meio da Lei n.º 
12.029, de 15 de setembro de 2009. A sede está localizada no município de Cha-
pecó, em Santa Catarina (SC). A Lei estabelece que a UFFS tenha por objetivo 
ministrar ensino superior, desenvolver pesquisas e promover a extensão univer-
sitária, caracterizando sua inserção regional. A UFFS tem atuação multicampi, 
abrangendo o norte do Rio Grande do Sul, com campi nos municípios de Cerro 
Largo, Erechim e Passo Fundo, o oeste de Santa Catarina, com campus em Cha-
pecó, e o sudoeste do Paraná e seu entorno, com campi em Laranjeira do Sul e 
Realeza (BRASIL, 2009).

A criação da UFFS ocorreu durante a execução do Programa de Apoio ao 
Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). Não 
faz parte, contudo, das ações previstas para o programa, embora o MEC a con-
sidere como sua parte integrante. A UFFS partilha dos princípios de democra-
tização e do objetivo de criar novas universidades no interior do país (COSTA 
et al., 2011). De acordo com Pereira (2014), a UFFS é produto da mobilização 
social nos três estados do Sul, aliada à intencionalidade governamental, mani-
festada em políticas como o REUNI.

A mesorregião Grande Fronteira do Mercosul compreende 396 municí-
pios do norte do Rio Grande do Sul, do oeste de Santa Catarina e do sudoeste 
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do Paraná. Essa região possui área total de 139 mil quilômetros quadrados e 
grau de urbanização relativamente baixo em relação ao restante do País, em 
torno de 65%, concentrando parcela significativa da população na zona ru-
ral (MESOMERCOSUL, 2016). Essa significativa área do Brasil não possuía 
nenhuma universidade federal. É neste espaço, então, que a UFFS está inseri-
da, sendo para a população dessa região que suas ações e seus programas são 
prioritariamente direcionados.

Ofereceu, no ano de 2016, 2.022 vagas distribuídas em 45 cursos de 
graduação. As atividades de pós-graduação são realizadas nos seis campi, 
tanto lato quanto stricto sensu. Na Pós-Graduação Stricto Sensu são 11 cur-
sos de mestrado, dois doutorados, estes no formato interinstitucional, além 
de residências médicas e multiprofissionais. Para o atendimento dos 8.656 
alunos atualmente matriculados, a UFFS conta com 651 servidores técni-
co-administrativos e 661 docentes, dos quais 628 em regime de Dedicação 
Exclusiva (UFFS, 2016).

O CAMPUS CERRO LARGO

O Campus Cerro Largo conta com 167 servidores, dos quais 96 são docen-
tes e 71 são técnico-administrativos. Dos docentes, 68 têm titulação em nível 
de Doutorado, enquanto os 28 restantes são mestres, sendo que muitos desses 
estão realizando seu doutoramento. A tendência é que em um curto espaço de 
tempo a totalidade dos docentes sejam doutores. Em relação aos servidores téc-
nico-administrativos, treze são mestres, 36 são especialistas, dezesseis possuem 
curso superior e seis cursaram apenas o ensino médio.

Sete cursos de graduação são ofertados pelo campus Cerro Largo. No tur-
no diurno, os cursos de Administração, Agronomia, Licenciatura em Ciências 
Biológicas e Engenharia Ambiental. No turno da noite são oferecidos os cursos 
de Licenciatura em Física, Licenciatura em Química e Letras: Português e Es-
panhol. A Tabela 4 apresenta o número de alunos matriculados, por curso, no 
primeiro semestre de 2016.
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Tabela 4 – Alunos matriculados por curso – Campus Cerro Largo – 2016/1

Curso Alunos Matriculados

Administração 193

Agronomia 274

Ciências Biológicas – Licenciatura 218

Engenharia Ambiental 208

Física – Licenciatura 90

Letras: Português e Espanhol 136

Química – Licenciatura 108

Total 1.227

Fonte: Secretaria Geral dos Cursos – Campus Cerro Largo.

Esses alunos são oriundos de mais de cem diferentes localidades. Em-
bora os dados se apresentem bastante dispersos, como destacado na Figura 3. 
Somente no estado do Rio Grande do Sul são 77 municípios. Mais da metade 
das cidades pertencem à Região Funcional de Planejamento 7, que compreen-
de os COREDES Celeiro, Missões, Fronteira Noroeste e Noroeste Colonial, as 
quais estão incluídas na região prioritária de atuação da UFFS, especialmente 
do Campus Cerro Largo. Essas cidades representam, por sua vez, mais de 95% 
dos alunos. Aproximando um pouco mais, considerando apenas Cerro Largo e 
seu entorno, nos municípios do COREDE Missões, os estudantes são oriundos 
de 23 municípios, totalizando 978 alunos, quase 80% do total.
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Figura 3 – Procedência dos alunos – Campus Cerro Largo – 2016/1

Fonte: Dados da Secretaria Geral dos Cursos – Campus Cerro Largo – elaborada pelos autores.

O Campus Cerro Largo oferece dois programas de Pós-Graduação Stricto 
Sensu. O primeiro, implantado em 2014, é o Mestrado em Desenvolvimento e 
Políticas Públicas. O segundo é o Mestrado em Ambiente e Tecnologias Susten-
táveis. Ainda, de acordo com o Relatório de Gestão Pró-Tempore (2015), que 
abrange o período de 2010 a 2015, foram constituídos dez grupos de pesquisa 
certificados. Concederam-se 140 bolsas de iniciação científica e 131 bolsas para 
extensão. Também, considerando editais internos e de órgãos financiadores ex-
ternos, o valor captado no campus é superior a R$ 1.700.000,00.
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OS REFLEXOS NO MUNICÍPIO DE CERRO LARGO

Cerro Largo é um município com 177,674 km2, situado na região das 
Missões no Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, distante 498 km de Por-
to Alegre, capital gaúcha. Sua economia está baseada principalmente no setor 
de prestação de serviços, comércio, indústrias e setor agrícola com as culturas 
de soja, trigo, milho, além da suinocultura e gado de leite (Cerro Largo, 2016).

Florax (1992, apud TORRES et al., 2010) apresenta diversos efeitos externos à 
presença de uma universidade em um determinado território. Esses reflexos, para 
o autor, podem ser de ordem política, demográfica, econômica, de infraestrutu-
ra, cultural, educacional e social. Lopes (2003), por sua vez, define esses impactos 
como diretos e indiretos. Os primeiros estão relacionados aos investimentos em 
obras, equipamentos, infraestrutura e despesas de custeio da Instituição, aos gas-
tos realizados por servidores docentes e servidores técnico-administrativos e às 
despesas dos alunos, principalmente aqueles oriundos de outros municípios. Já os 
impactos indiretos dizem respeito aos serviços prestados pela Universidade, prin-
cipalmente os educacionais, à economia local pelos empregos indiretos gerados e 
pela disponibilidade de recursos humanos qualificados, formados pela instituição.

Alguns investimentos diretos podem ser facilmente quantificados. A aquisição 
de imóveis e a edificação da estrutura física exigiram consideráveis investimentos do 
governo federal a partir do ano de 2010. A Tabela 5 ilustra o volume desses recursos.

Tabela 5 – Investimentos na estrutura física – Campus Cerro Largo – 2010-2015

Objeto Ano de conclusão Valor (em R$)

Aquisição Seminário São José 2010 2.740.000,00

Reforma ginásio de esportes 2011 612.773,55

Reforma Seminário 2013 845.829,76

Bloco A 2013 7.228.145,06

Laboratórios didáticos 2013 7.922.466,99

Restaurante Universitário 2014 5.180.820,17

Almoxarifado Central de Reagentes 2014 231.088,53

Galpão de maquinário agrícola 2014 230.020,85

Bloco de Professores 2015 4.545.000,00

Infraestrutura 6.431.843,32

Fonte: Santos (2015) – adaptada pelos autores.
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Mesmo considerando os valores históricos, sem qualquer atualização, a 
soma total ultrapassa, em cinco anos, 35 milhões de reais. Boa parte desses va-
lores pode ter sido direcionada para outras regiões, em função das sedes das 
construtoras envolvidas e da aquisição dos insumos necessários. Por outro lado, 
a maior parte da mão de obra empregada nas edificações é radicada na região.

Dados obtidos no Portal da Transparência (2016) permitem estimar o valor 
mensal dos salários dos docentes e técnicos administrativos em R$ 1.300.000,00. 
Esses recursos, ao ano, significam um valor próximo dos 18 milhões de reais 
injetados na economia regional. Segundo informações da Assessoria de Gestão 
de Pessoas do Campus Cerro Largo, vinculada à Pró-Reitoria de Gestão de Pes-
soas, além de Cerro Largo, muitos servidores residem em municípios próximos, 
como Guarani das Missões, Salvador das Missões, Santa Rosa, Santo Ângelo, 
São Luiz Gonzaga, Giruá, Cruz Alta, Ijuí, entre outros.

Algumas evidências de impactos ocasionados indiretamente podem ser 
apresentadas. Esses números, por certo, não se apresentam dessa forma apenas 
em função do campus. O PIB, por exemplo, divulgado pelo IBGE, passou de 
aproximadamente 274 milhões de reais, em 2009, para 590 milhões de reais em 
2013. O valor bruto adicionado da agropecuária, da indústria e de serviços está 
na mesma direção, se comparados os valores dos anos de 2009 e 2013. O pri-
meiro passou de 28,5 milhões de reais para 40,5 milhões de reais. O valor bruto 
adicionado da indústria foi de 36,2 milhões de reais para 48,4 milhões de reais. 
Por fim, o valor bruto adicionado referente aos serviços passou de 170 milhões 
de reais para 340 milhões de reais. A Fundação de Economia e Estatística, por 
meio do seu serviço on-line FEEDADOS (http://feedados.fee.tche.br) mostra o 
valor dos impostos arrecadados no mesmo período. Em 2009, o valor corres-
pondeu a aproximadamente 39 milhões de reais enquanto que, em 2013, este 
valor foi de 110,5 milhões de reais.

Alguns indicadores são de difícil obtenção, como os relativos aos aspectos 
demográficos, de infraestrutura, políticos, culturais e sociais. Não existem infor-
mações demográficas além das relativas ao censo populacional de 2010. Mesmo 
as estimativas populacionais não são adequadas, pois não refletem os fenôme-
nos específicos como é o caso da implantação de um campus universitário em 
tão curto espaço de tempo.
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Ainda na área econômica, a Confederação Nacional do Comércio (CNC), 
em 2016, apresenta dados referentes às empresas existentes em Cerro Largo, 
principalmente às micro e às pequenas empresas. Os 517 empreendimentos 
ativos no ano de 2009, dos quais 478 são micro e pequenas empresas (MPEs), 
passaram no ano de 2015, para 1.203, sendo 1.154 classificadas como MPEs. A 
Tabela 6 apresenta a distribuição das MPEs por ramo de atividade.

Tabela 6 – Micro e Pequenas Empresas – Cerro Largo – 2009-2015

Ramo de atividade 2009 2015

Comércio; reparação de veículos 259 482

Indústria de transformação 70 135

Alojamento e alimentação 47 115

Transporte, armazenagem e correio 33 74

Atividades profissionais, científicas e técnicas 16 34

Outras atividades de serviços 13 101

Construção 9 115

Atividades administrativas e serviços complementares 7 29

Educação 6 22

Outros 18 47

Fonte: Confederação Nacional do Comércio (2016).

Por sua vez, as questões referentes às estruturas físicas mais importantes, 
em razão de que a maioria dos estudantes reside em municípios vizinhos, são 
aquelas que dizem respeito ao acesso a Cerro Largo. O transporte público des-
sas cidades para Cerro Largo é extremamente deficiente, pois são poucas em-
presas, linhas e horários disponíveis. Nesses seis anos de existência do campus, 
nenhuma mudança foi verificada em relação a isso.

Os aspectos políticos, culturais e sociais, por si só, não são quantificáveis. 
Contudo, esperam-se melhorias na organização dos processos políticos com 
o aumento da participação cidadã. Ambiciona-se também uma maior oferta e 
demanda de produtos e serviços culturais e que, finalmente, produzam efeitos 
sobre a qualidade de vida da população, sobre a imagem e identidade da loca-
lidade e da região.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Avaliar a implantação de uma instituição de ensino superior, como de qual-
quer outra organização, é uma tarefa complexa. Em primeiro lugar, porque nem 
todos os reflexos são mensuráveis. Há uma série de elementos envolvidos, prin-
cipalmente os aspectos sociais e culturais, dos quais apenas se podem perceber 
as modificações ocorridas. A realização de um trabalho de investigação com me-
todologia diversa poderia apresentar de maneira mais categórica tais mudanças.

O período em que se realizou esta avaliação é um período muito curto. 
Muitas informações, como o número de habitantes, que poderiam evidenciar o 
poder de atração da Universidade não foram ainda produzidas. Somente com o 
próximo Censo Populacional, em 2020, esta informação poderá ser obtida. As-
sim, neste capítulo, foram apresentados indicadores cuja série envolve um menor 
período de tempo, os quais, na sua grande maioria, evidenciaram uma signifi-
cativa melhoria, ou crescimento, do município de Cerro Largo. Como já men-
cionado, a instalação de um empreendimento não é, necessariamente, a causa 
definitiva do crescimento de uma localidade, contudo contribui decisivamente 
para isso. Da mesma forma, não há como comparar o mesmo local com e sem 
essa instituição, no mesmo período de tempo.

Certamente os principais objetivos buscados, quando da criação e instala-
ção de instituições públicas de ensino superior, não são os de ordem econômi-
ca. As atividades de ensino, pesquisa e extensão, voltadas à formação de capital 
humano na região são, possivelmente, o maior benefício que a Universidade Fe-
deral da Fronteira Sul – Campus Cerro Largo pode proporcionar. Os sete cursos 
de graduação, com suas 300 vagas anuais, já formaram suas primeiras turmas. 
Conforme mostrado anteriormente, a origem desses alunos é predominante-
mente da região e é admissível que se presuma que nela permaneçam. Cabe 
lembrar que quatro desses cursos são de licenciatura, quase não contemplados 
nas instituições de ensino superior privadas.

Houve, nos últimos dez anos, um incremento considerável da oferta de va-
gas no ensino superior para suprir uma crescente necessidade de alunos matricu-
lados no ensino superior público e privado no país. Como estratégias principais 
do governo para permitir o acesso, a expansão e a equidade no ensino superior, 
destacam-se algumas ações e programas como o Programa Universidade para 
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Todos (PROUNI) e o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expan-
são da Rede Pública Federal (REUNI). Esses programas, aliados a políticas de 
democratização de acesso e condições de permanência no ensino superior, oca-
sionaram, ao menos na UFFS, um contexto em que mais de 90% de seus alunos 
são oriundos de escolas públicas. Vale destacar que a maioria deles representa 
o primeiro membro da família a cursar o ensino superior.
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POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS 
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INTRODUÇÃO

O campo do conhecimento sobre políticas públicas é ligado, preferencial-
mente, à ciência política e pode ser entendido “como o conjunto de políticas, pro-
gramas e ações do Estado, diretamente ou por meio de delegação, com objetivo 
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de enfrentar desafios e aproveitar oportunidades de interesse coletivo” (CAS-
TRO; OLIVEIRA, 2014, p. 22). Notadamente, não existe uma única ou melhor 
definição do que seja política pública. Souza (2006, p. 12) elenca diversos auto-
res e as mais variadas definições para o termo:

Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da política que analisa 
o governo à luz de grandes questões públicas e Lynn (1980), como um con-
junto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos. Peters (1986) 
segue o mesmo veio: política pública é a soma das atividades dos governos, 
que agem diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos 
cidadãos. Dye (1984) sintetiza a definição de política pública como “o que o 
governo escolhe fazer ou não fazer”. A definição mais conhecida continua sen-
do a de Laswell (1936/1958), ou seja, decisões e análises sobre política pública 
implicam responder às seguintes questões: quem ganha o quê, por que e que 
diferença faz (SOUZA, 2006, p. 12-13).

Em suma, trata-se do campo do conhecimento que busca colocar o governo 
em ação e/ou analisar essa ação e, quando necessário, propor mudanças no cur-
so/rumo dessas ações (SOUZA, 2003). Ainda, conforme a autora, nos governos 
democráticos, a formulação de políticas públicas é um estágio no qual os gover-
nos “traduzem seus propósitos em programas e ações, que produzirão resultados 
ou as mudanças desejadas no mundo real” (SOUZA, 2003, p. 13). Os propósitos 
dos governos vão sendo analisados e ajustados no decorrer do tempo, conforme 
os resultados esperados não sejam alcançados ou o cenário econômico se altere.

Souza (2006) menciona que, nas últimas décadas, registrou-se o ressurgi-
mento da importância do campo de conhecimento denominado políticas públi-
cas, assim como também o estudo sobre as instituições, as regras e os modelos 
que regem seus processos de elaboração, implementação e avaliação. A origem 
da retomada de estudos neste campo decorre dos novos cenários que questio-
nam as políticas keynesianas, hegemônicas no pós-Segunda Guerra Mundial, 
e também da emergência de propostas alinhadas ao ideário neoliberal, restriti-
vas de gastos (SOUZA, 2003). Essa retomada coloca as políticas públicas diante 
de um debate emblemático: avançar na consolidação de direitos ou seguir na 
direção de garantir os processos de reprodução do capital. Na maioria dos paí-
ses da América Latina, nos quais ainda não se conseguiu construir hegemonias 
políticas e econômicas capazes de desenhar políticas públicas que viabilizem o 
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desenvolvimento econômico e a inclusão social, é importante que se realizem 
reflexões integradas desses campos.

Castro e Oliveira (2014) destacam que “as políticas públicas e os proces-
sos de desenvolvimento têm aspectos bastante dinâmicos, uma vez que, em sua 
trajetória histórica, cada sociedade reconhece problemas e propõe soluções de 
acordo com suas capacidades” (p. 22). O resultado das alterações, decorrentes 
da proposição desejada, se dará de maneira diferente, considerando-se a histó-
ria de cada país.

Nos países em desenvolvimento e que chegaram recentemente a ser demo-
cracias, em especial os países da América Latina, apenas nas últimas décadas 
se tem buscado equacionar a questão de como impulsionar o desenvolvimento 
econômico e promover a inclusão social (SOUZA, 2003, p. 12). É atribuído ao 
sistema das Nações Unidas e suas agências o crédito da retomada, reconceitua-
ção e disseminação da tese de que a política social constitui condição do desen-
volvimento econômico (BRAIDE, 2014).

Visando refletir sobre as políticas sociais, enquanto políticas públicas es-
senciais nos processos de desenvolvimento que buscam a inserção social e a 
qualidade de vida dos cidadãos, organiza-se este capítulo em duas partes. Na 
primeira, reflete-se sobre a caracterização das políticas públicas e, nestas, as po-
líticas sociais, que as são por excelência. Na segunda parte, busca-se relacionar 
as políticas públicas sociais com os processos de desenvolvimento, dando acen-
to especial ao cenário brasileiro.

POLÍTICAS PÚBLICAS E POLÍTICAS SOCIAIS: TECENDO OS 
FIOS DE SUA INTEGRAÇÃO

A formulação e condução das políticas públicas pelo governo “compreen-
de um conjunto de procedimentos destinados à resolução pacífica de conflitos 
em torno da alocação de bens e recursos públicos” (RUA, 2009). A alocação dos 
recursos pode ser realizada adotando-se o critério “setor de atividade” ao qual 
se vincula a política pública, conforme a seguinte classificação:
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a) Políticas Sociais: aquelas destinadas a prover o exercício de direitos sociais 
como educação, seguridade social (saúde, previdência e assistência), habita-
ção, etc.;

b) Políticas Econômicas: aquelas cujo intuito é a gestão da economia interna e 
a promoção da inserção do país na economia externa. Ex.: política monetária, 
cambial, fiscal, agrícola, industrial, comércio exterior, etc.;

c) Políticas de Infraestrutura: aquelas dedicadas a assegurar as condições para 
a implementação e a consecução dos objetivos das políticas econômicas e so-
ciais. Ex.: política de transporte rodoviário, hidroviário, ferroviário, marítimo 
e aéreo (aviação civil); energia elétrica; combustíveis; petróleo e gás; gestão 
estratégica da geologia, mineração e transformação mineral; oferta de água; 
gestão de riscos e resposta a desastres; comunicações; saneamento básico; mo-
bilidade urbana e trânsito, etc.;

d) Políticas de Estado: aquelas que visam garantir o exercício da cidadania, a 
ordem interna, a defesa externa e as condições essenciais à soberania nacional. 
Ex.: política de direitos humanos, segurança pública, defesa, relações exteriores, 
etc. (RUA; ROMANINI, 2013, p. 10).

Muitas outras classificações existem para tipificar as políticas públicas, 
como aquelas que envolvem alocação de recursos em maior ou menor volume, 
conforme a classificação4 por “expectativa dos atores”:

a) Políticas Distributivas: aquelas que alocam bens ou serviços a frações espe-
cíficas da sociedade (categorias de pessoas, localidades, regiões, grupos sociais, 
etc.) mediante recursos provenientes da coletividade como um todo. Podem 
relacionar-se ao exercício de direitos, ou não, podem ser assistencialistas, ou 
não, podem ser clientelistas, ou não. Ex.: implementação de hospitais e escolas, 
construção de pontes e estradas, revitalização de áreas urbanas, salário-de-
semprego, benefícios de prestação continuada, programas de renda mínima, 
subsídios a empreendimentos econômicos, etc.;

b) Políticas Redistributivas: aquelas que distribuem bens ou serviços a seg-
mentos particularizados da população por intermédio de recursos oriundos 
de outros grupos específicos. São conflituosas e nem sempre virtuosas. Ex.: 
reforma agrária, distribuição de royalties do petróleo, política de transferência 
de recursos inter-regionais, política tributária, etc.;

c) Políticas Regulatórias: aquelas que estabelecem imperativos (obrigatorieda-
des), interdições e condições por meio das quais podem e devem ser realizadas 

4 As classificações são tipologias que possibilitam o enquadramento das políticas públicas em uma ou 
outra moldura, ao observar suas características (variáveis). É possível classificar e examinar as políticas 
públicas com base em diferentes combinações de distintas variáveis, que constituem as diversas 
tipologias encontradas na literatura. Não há tipologia que seja exaustiva, pois nenhuma delas é capaz 
de dar conta de todos os aspectos das políticas públicas. Algumas tipologias podem ser consultadas 
em RUA e ROMANINI (2013).
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determinadas atividades ou admitidos certos comportamentos. Seus custos e 
benefícios podem ser disseminados equilibradamente ou podem privilegiar 
interesses restritos a depender dos recursos de poder dos atores abarcados. 
Elas podem variar de regulamentações simples e operacionais a regulações 
complexas, de grande abrangência. Ex.: Código de Trânsito, Lei de Eficiência 
Energética, Código Florestal, Legislação Trabalhista, etc.;

d) Políticas Constitutivas ou Estruturadoras: aquelas que consolidam as regras 
do jogo político. São as normas e os procedimentos sobre as quais devem ser 
formuladas e implementadas as demais políticas públicas. Ex.: regras constitu-
cionais diversas, regimentos das Casas Legislativas e do Congresso Nacional, 
etc. (LOWI, 1964, 1972, apud RUA; ROMANINI, 2013, p. 3-4).

Assim como a conceituação das políticas públicas, sua classificação também 
não é exaustiva, pois existe uma infinidade de variáveis que podem ser conside-
radas para classificá-las. Buscando políticas públicas voltadas à oferta de bens 
e serviços à população e que atendam em grande medida as áreas de políticas 
sociais, teremos as políticas públicas distributivas e redistributivas.

Nos processos de reconhecimento de que existem problemas sociais (ou 
econômicos, ambientais, dentre outros) e de que há necessidade de se propor 
soluções, as políticas públicas, na maior parte do tempo, estão sendo construí-
das ou reformadas (CASTRO; OLIVEIRA, 2014).

Nesses processos de reconhecimento de problemas e definições de polí-
ticas, o Estado está mais próximo de uma “autonomia relativa” nos espaços de 
atuação, permeado por influências externas e internas (EVANS; RUESCHME-
YER; SKOCPOL, 1985). Sendo a sociedade um sistema complexo e o governo, 
em suma, um enorme sistema eclético, tão variado quanto a própria vida, nas 
palavras de Mintzberg (1998), ambos são permeados por interesses, preferên-
cias, ideologias, grupos e interações.

Como atores principais no desenvolvimento das políticas públicas, figu-
ram os governos, lócus onde se desenvolvem os embates em torno de interes-
ses, preferências e ideias. Entretanto, como pano de fundo das formulações das 
políticas públicas e suas reivindicações, figuram as coalizões que integram es-
ses governos, assim como os grupos de interesse, movimentos sociais, agências 
multilaterais e outros segmentos, que influenciarão o tipo de política pública a 
ser formulada (SOUZA, 2003, p. 13-15).
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O processo de planejamento do setor público está longe de ser apenas 
uma atividade técnica, estritamente objetiva e neutra, pois durante as fases de 
implantação de uma política pública podem ocorrer mudanças, resistências, 
embates corporativos ou político-partidários entre diferentes esferas de poder, 
e isso não pode ser desprezado, por ser legítimo e fazer parte do jogo político 
(JANUZZI, 2002).

Muito embora as dimensões da “questão social” ainda não estejam inscri-
tas no imaginário público nacional e apenas figurem como um qualificativo de 
reivindicação, são constantemente um ponto de embate teórico e político (CAR-
DOSO JÚNIOR, 2014). Netto (2000) chega a afirmar que, historicamente, se 
tem relegado o enfrentamento das diversas manifestações da “questão social”, 
tratando-a de forma subsidiária à economia ou de outros interesses relaciona-
dos à reprodução do capital.

Os embates, quando se tratam de políticas sociais, muitas vezes são em 
torno do entendimento de qual poderá ser a via de ação estatal, se ocorrerá de 
maneira mais abrangente e integrada ou conduzida de forma restritiva, pontual 
e seletiva. Outro aspecto delicado, nesta mesma direção, é o relativo à alocação 
do orçamento, que põe as políticas sociais “constantemente no centro do debate 
político, entre outros motivos porque responde por uma fração considerável do 
gasto público, o que a torna alvo de disputas acirradas na divisão dos recursos 
orçamentários” (CASTRO, 2013, p. 167).

A alocação de recursos em políticas sociais compreende a oferta de bens e 
serviços básicos, destinados às áreas da educação, saúde, alimentação, trabalho, 
moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternida-
de e à infância, e assistência aos desamparados (BRASIL, CF, 1988).

A formulação, alteração ou implementação dos tipos de políticas sociais em 
um país depende muito das características do sistema político vigente (CARVA-
LHO, 2007). Como as políticas sociais são, em sentido mais restrito, formas de 
intervenção do Estado na sociedade civil, a configuração política do país interfere 
na maneira de concebê-las e implantá-las. Esping-Andersen (1996, apud BRAI-
DE, 2014) criou tipologias de regimes de bem-estar, cada qual correspondendo 
a um modelo de política pública social e sistema político adotado pelos países:

a. regime liberal: seus atributos são o mercado como lócus de uma solidarie-
dade de base individual e a predominância do mercado na provisão social, 
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da qual participam, com menos peso, a família e o Estado. Nesse regime se 
enquadrariam países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Ze-
lândia, Irlanda e Reino Unido;

b. regime conservador-corporativo: fundado em uma solidariedade de base 
familiar, caracteriza-se por uma provisão social na qual a família desem-
penha papel central em relação ao caráter marginal do mercado e à ação 
subsidiária do Estado, tendo ainda por referência o status, o mérito e a san-
ção de autores coletivos e corporativos diferenciados. Nesse regime estão a 
Alemanha, Itália, França e outros da Europa continental;

c. regime social-democrata: fundado na solidariedade de base universal, sen-
do o Estado o seu lócus principal, caracterizado por uma composição da 
provisão social em que o Estado desempenha papel em relação às posições 
marginais da família e do mercado. Integram esse grupo os países nórdi-
cos, Suécia, Dinamarca, Noruega e Finlândia.
Essas configurações dos sistemas de proteção social são tipologias que uti-

lizam conceitos típicos-ideais5. Contudo, houve necessidade de se desenvolver 
categorias intermediárias que possibilitassem analisar países que se moderniza-
ram tardiamente, como Japão, outros países do leste Asiático e países latino-a-
mericanos (BRAIDE, 2014, p. 32). Passou-se, então, a ser considerados critérios 
de distinção dos regimes de bem-estar, sendo eles: “relação público-privada na 
provisão social, o grau de desmercantilização (de-commodification6) dos bens 
e serviços sociais e seus ‘efeitos na estratificação social’”, assim como “o grau de 
‘desfamiliarização’ (de-familiarisation)7”, dentre outros8, que foram sendo in-
corporados, de maneira a permitir que se tenha uma compreensão mais abran-
gente e sofisticada dos modelos intermediários de configurações, nos diversos 

5 São regimes encontrados nos países desenvolvidos e são usados como instrumento de comparação 
das possíveis configurações do Estado de Bem-Estar nos países que se modernizaram tardiamente.

6 Foi livremente traduzida por desmercantilização. O conceito designa o grau em que o Estado de 
Bem-Estar debilita o vínculo monetário, garantindo o direito independentemente da participação 
no mercado (ver estudo de Esping-Endersen: Social Foundations of Postindustrial Economies, 1999).

7 Livre tradução como desfamiliarização, conceito que expressa o grau de redução da dependência do 
indivíduo em relação à família, ou inversamente, o aumento da capacidade de comando do indivíduo 
sobre recursos econômicos, independentemente das reciprocidades conjugais ou familiares (ESPING-
ANDERSEN, 1999).

8 Esping-Andersen, 1999; Gouch, 1999; Sainsbury, 1999; Walby, 2001.



494

países que se modernizaram tardiamente (ESPING-ANDERSEN, 1999, apud 
BRAIDE, 2014, p. 34-35).

Muito embora o sistema político possa ser considerado para se estabelecer 
a tipologia das políticas sociais como visto no texto anterior, Maigón (1998, apud 
CARVALHO, 2007, p. 80) apresenta outra tipologia para as políticas sociais, na 
qual considera as formas de Estado e sua relação com a sociedade:

a) tipo liberal ou neoliberal – define as políticas sociais como compensatórias 
e complementares das políticas econômicas de ajuste e se apóia na idéia geral 
de que o Estado é ineficiente e ineficaz;

b) tipo neo-estruturalistas – que considera as políticas sociais como fator que 
determina fortemente o bem-estar social e a qualidade de vida dos setores 
menos privilegiados da população. Reconhece que o Estado tem um papel 
prioritário como coordenador e regulador da relação Estado-sociedade civil 
e que a busca de equidade social é o principal objetivo das políticas sociais;

c) tipo economia social de mercado – trata de combinar as premissas dos tipos 
anteriores, reconhecendo que o foco ou sujeito das políticas sociais deve ser 
o setor mais pobre da população. Implica numa modificação da estrutura do 
gasto social, de forma mais seletiva, o que contribuirá para elevar a eficácia e 
a eficiência dos serviços públicos.

De tendências entre um enfoque que responsabiliza mais o Estado na pro-
moção de justiça social e redistribuição dos bens econômicos (orientação mar-
xista) ao que privilegia a oferta de serviços sociais pelo mercado, com mais efi-
cácia e eficiência (orientação liberal) e um terceiro, que corresponde a uma via 
mediadora, que propõe políticas sociais apenas para setores menos privilegia-
dos da população, de forma subsidiária e transitória, existe uma série de outras 
tipologias que procuram “enquadrar as políticas sociais de acordo com a forma 
como são concebidas e praticadas. Como por exemplo: a distributiva e a redis-
tributiva; e a universalista e a particularista (ou corporativa)”, concebidas como 
variações de tipologias sobre o mesmo tema, que “são complementares, como 
nos parece ser o caso brasileiro, mescla dos três tipos” (CARVALHO, 2007, p. 80).

Sendo as políticas públicas parte da ação estatal, Castro (2012) define as po-
líticas sociais como a composição de um conjunto de programas e ações, carac-
terizadas pela garantia da oferta de bens e serviços, transferências de renda e re-
gulação de elementos do mercado, buscando realizar dois objetivos conjuntos: a 
proteção social e a promoção social. A proteção social caracteriza-se pelo tipo de 
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ação vinculada à seguridade social e à solidariedade aos indivíduos, às famílias e 
aos grupos em determinadas situações de dependência ou vulnerabilidade, como: 
a) incapacidade de ganhar a vida por conta própria em decorrência de fatores ex-
ternos, que independem da vontade individual; b) vulnerabilidade devido ao ciclo 
vital do ser humano (ex: crianças e idosos); c) situações de risco e contingências, 
como em caso de acidentes (invalidez por acidente) (CASTRO, 2012, p. 1014-1015).

Entende-se a promoção social pela geração de igualdades, oportunidades e 
resultados para indivíduos e/ou grupos sociais. A ação de geração de igualdades 
relaciona-se com a expansão da oferta de bens e serviços sociais, enquanto bens 
equalizadores providos pelo poder público, sendo o acesso à saúde e educação 
elementos centrais na geração de habilidades e capacidades para indivíduos e/ou 
grupo social. Outras políticas públicas são necessárias para o exercício das capa-
cidades, como as de inclusão produtiva de diversos tipos e padrões. Tais políticas 
permitem a ampliação de oportunidades e obtenção de melhores resultados pes-
soais e coletivos, que, ao atingirem a universalização, possibilitam às populações 
mais pobres o acesso a bens e serviços de boa qualidade (CASTRO, 2012, p. 1015).

Muita responsabilidade se atribui às políticas públicas na área social, mes-
mo que elas sozinhas não sejam capazes de impulsionar o desenvolvimento eco-
nômico e promover a inclusão social. Mas se considera que seu desenho e suas 
regras, assim como seus mecanismos e gestão pelo governo, podem contribuir 
para o enfrentamento ou o agravamento dos problemas, para os quais as políti-
cas públicas são dirigidas (SOUZA, 2003).

Muitas discussões destacam o formato e a potencialidade da ação social 
governamental, dadas as características socioeconômicas do Brasil, como a per-
sistência da pobreza e imensas desigualdades sociais, que ampliam tensões e im-
põe novos desafios às políticas sociais (JACCOUD, 2005, p. 9). Na sequência, 
abordam-se alguns desses desafios no cenário brasileiro.

POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E PROCESSOS DE 
DESENVOLVIMENTO: CENÁRIO BRASILEIRO

Por muito tempo o conceito desenvolvimento esteve vinculado ao progresso 
econômico e tecnológico, mas, a partir de 1990, passou-se a incorporar os adjeti-
vos humano e sustentável, reconhecendo-se que o desenvolvimento econômico, 
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por mais indispensável e estratégico que seja, precisa estar vinculado a finali-
dades sociais, preocupações estas trazidas ao debate pelo Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) (DEMO, 1995).

A tradição de análise integrada da economia com as políticas públicas na 
área social não é recente, possuindo uma longa trajetória:

Constitui o eixo analítico das grandes vertentes da moderna sociologia histó-
rica e dos estudos do desenvolvimento econômico, de Marx a Weber, a Dur-
kheim e a Polanyi. No campo da teoria econômica, ela pode ser identificada 
nos postulados do pensamento neoclássico, que relaciona a política social a 
seus efeitos redistributivos e de inversão em capital humano. Seguramente sua 
formulação mais sofisticada encontra-se no pensamento keynesiano, que captou 
com precisão o efeito virtuoso com que o econômico e o social se inscrevem 
na dinâmica do crescimento econômico e desenvolvimento social, visível no 
capitalismo regulado do pós-guerra (BRAIDE, 2014, p. 29).

Essas correntes intelectuais, mesmo distintas, conforme Braide (2014), 
não perderam de vista a relação entre políticas sociais e desenvolvimento eco-
nômico. Na maioria dos países desenvolvidos, o processo de desenvolvimento 
contou com forte e permanente atuação Estatal, consolidando estruturas na so-
ciedade e no mercado, dentre as quais está a proteção social (CASTRO; OLI-
VEIRA, 2014, p. 21).

No Brasil, somente “a partir do início do presente século é que o país passou 
a experimentar a formulação e a implementação de políticas públicas voltadas 
para a promoção do desenvolvimento num sentido socialmente mais inclusivo 
do que o praticado anteriormente” (CASTRO; OLIVEIRA, 2014, p. 21). Para os 
autores, “em geral, as Constituições e demais instituições adotadas procuram 
se estruturar em torno de um projeto de desenvolvimento – fruto das disputas 
políticas e correlações de forças entre diferentes segmentos sociais […] sendo 
as políticas públicas um dos meios mais importantes de concretização dos di-
reitos e dos deveres […]” (CASTRO; OLIVEIRA, 2014, p. 21).

No caso brasileiro, a Constituição Federal (CF) de 1988 traz, dentre os 
princípios fundamentais, o desenvolvimento nacional e a preocupação com as 
desigualdades sociais, como objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil, conforme art. 3º:

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;
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II – garantir o desenvolvimento nacional;

III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais 
e regionais;

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 
e quaisquer outras formas de discriminação (BRASIL, CF, 1988, grifo nosso).

Mesmo estando previstas na CF, a preocupação com as desigualdades so-
ciais não eram prioridade do projeto de desenvolvimento brasileiro (DELGADO; 
THEODORO, 2005), destacava-se a questão econômica. No entanto, a partir 
de 1988, com a retomada do regime democrático, os direitos sociais foram se 
consolidando e houve expansão da cidadania. Para os autores, “a política social 
brasileira, desenvolvida a partir da Constituição de 1988, realiza de maneira 
restrita, mas condizente, algumas dessas dotações para o desenvolvimento com 
justiça” (DELGADO; THEODORO, 2005, p. 409).

É na CF que se encontram referências importantes para a questão social 
brasileira, pois no art. 6º estão elencados os direitos sociais, dentre os direitos 
e garantias fundamentais da pessoa, sendo eles a educação, a saúde, a alimen-
tação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados 
(BRASIL, CF, 1988).

Para além dos direitos sociais, consagraram-se na CF/88 também os direi-
tos trabalhistas, sindicais e um sistema de proteção social, inspirados em alguns 
valores dos regimes de Estado de Bem-Estar Social, como igualdade, direitos, 
universalidade e seguridade, mesmo que na prática ocorra um certo distancia-
mento entre direitos estabelecidos e exercício dos direitos (FONSECA; FAG-
NANI, 2013). Para os autores, a importância efetiva das políticas públicas na 
área social centra-se na preocupação com o enfrentamento das desigualdades 
e o exercício da cidadania, com fornecimento de bens e serviços sociais bási-
cos (saúde, educação, previdência, assistência, segurança alimentar, habitação, 
saneamento, transporte público, entre outros), pois o desenvolvimento envol-
ve a cidadania social assegurada para o conjunto da sociedade, que inclui seus 
membros mais vulneráveis.

As políticas públicas na área social, no Brasil, como parte da ação estatal, 
têm forte influência sobre o processo de desenvolvimento, pois, devido à sua 
diversidade (políticas setoriais ou transversais), são elementos irradiadores de 
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uma série de relações e dependência, que estão ligadas ao campo social (justiça 
e coesão social), ao campo econômico (inter-relações que potencializam o cres-
cimento e a produtividade), às mudanças no aparato institucional e ambiental 
(CASTRO, 2012).

Estudos desenvolvidos por Castro (2012) apontam o alcance dessas po-
líticas na contribuição com o processo de desenvolvimento, nos quais anali-
sou algumas variáveis quantificáveis, centrando a análise nos fatores social e 
econômico, entre os anos de 1995 e 2010. O autor argumenta que experiências 
bem-sucedidas em diversos países, na condução do desenvolvimento nacional, 
contaram com “a consolidação e permanência no largo prazo de forte ação Es-
tatal, a qual está, em parte, conectada ao processo de ampliação e melhoria de 
benefícios envolvidos nos diversos elementos constituintes das políticas sociais” 
(CASTRO, 2012, p. 1012).

Para Castro (2012, p. 1016 et seq.), é possível estabelecer conexão entre as 
políticas sociais e os fatores econômicos, “quando o gasto autônomo com as po-
líticas sociais se torna elemento importante a ser considerado para o ritmo de 
expansão da atividade econômica, o que vai depender muito de sua dimensão 
e forma de distribuição”, qualificando e dimensionando até que ponto afetam 
a demanda agregada e a produtividade da economia. Relativamente à deman-
da agregada, os gastos públicos com políticas sociais permitem a ampliação do 
sistema de garantia de renda, sendo um elemento importante na geração de um 
determinado tipo de distribuição pessoal e funcional da renda e no padrão de 
consumo de indivíduos, famílias ou grupos.

O autor ressalta que, em sociedades heterogêneas, quanto mais amplas 
forem as rendas distribuídas às camadas mais carentes, maior a capacidade de 
alteração do padrão e ampliação da demanda agregada, com geração de amplo 
mercado interno de consumo. Referindo-se à garantia de oferta de bens e ser-
viços sociais, é destacada sua importância para a economia, pois sua implemen-
tação contribui para o aumento de gastos de contratação de pessoal, constru-
ção, compra de livros, medicamentos, insumos, manutenções diversas nas áreas 
educacionais, da saúde, entre outras (CASTRO, 2012).

Relativamente à produtividade, o mesmo autor entende que as políticas so-
ciais contribuem com a ampliação das habilidades, capacidades e inclusão produ-
tiva dos cidadãos, fator necessário para a ampliação da inovação e produtividade 
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no trabalho e crescimento econômico, contribuindo para elevar o nível salarial 
e reduzir a pobreza, até mesmo para a melhoria da distribuição de renda e di-
minuição da desigualdade (p. 1017).

Analisando a política social brasileira deste início do século XXI e sua relação 
com o processo de desenvolvimento do país, fica a evidência de que se estruturou 
um “amplo e diversificado conjunto de mecanismos de proteção e promoção so-
cial, fundamentais para ampliar a justiça e a coesão social, com melhorias substan-
ciais nas condições básicas de vida da população” (CASTRO, 2012, p. 1038). Para 
tanto, foi implantado um conjunto de políticas, programas e ações do Estado no 
sentido de garantir a proteção e a promoção social em resposta aos direitos sociais, 
às situações de contingência, às necessidades e aos riscos que afetam vários dos 
componentes das condições de vida da população. Essas políticas e ações foram 
direcionadas para a garantia da oferta de bens e serviços, transferências de renda 
e regulação de elementos do mercado. Com isso, a política social se transformou 
em “poderoso instrumento”, não apenas para a transferência de renda e prestação 
de serviços, mas também para a ampliação da demanda agregada, o fortalecimen-
to do mercado interno, o estímulo ao emprego, a multiplicação da renda, a redu-
ção da pobreza e a diminuição das desigualdades. De acordo com Castro (2012, 
p. 1038), “Os resultados apresentados permitem afirmar que a política social tem 
papel estratégico como alavancadora do desenvolvimento nacional”.

A análise dos fatores mencionados conjunturalmente e suas inter-relações 
e implicações são encadeamentos teóricos, “mas precisam ser coadunados com 
o mundo real, observando-se o estágio de cada país e das trajetórias históricas, 
pois cada sociedade, dependendo das lutas políticas, irá incorporar o reconhe-
cimento de determinadas necessidades sociais e igualdades desejáveis” (CAS-
TRO, 2012, p. 1018).

Estudos sobre desenvolvimento econômico em um quadro mais amplo 
de relação entre Estado, economia e sistemas de proteção social, em que a di-
nâmica é examinada a partir dos efeitos dos sistemas de políticas sociais sobre 
o crescimento econômico – não somente ao contrário, como tradicionalmente 
se postulou – favorecem a abertura de novos e valiosos cursos de investigação 
(BRAIDE, 2014, p. 29).

As políticas sociais buscam melhorar o nível geral das condições de vida 
da população como fim último, equalizando as interações entre mercado e 
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sociedade, para que haja desenvolvimento econômico e equidade social, via ação 
estatal prioritariamente, para reduzir vulnerabilidades e riscos sociais, redução 
da pobreza e garantia de acesso aos serviços de saúde, educação, segurança, sa-
neamento, habitação, dentre outros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento econômico, aliado à preocupação com o desenvolvi-
mento social, foi relevante para condução de políticas públicas na área social no 
Brasil, mas é a partir das últimas décadas que o Estado tem buscado equacio-
nar a questão de como impulsionar o desenvolvimento econômico e promover 
a inclusão social.

Questões sociais no decurso do desenvolvimento de cada país vão sendo 
incorporadas, à medida que cada país reconhece a necessidade de atender seto-
res menos privilegiados, mas coube às Nações Unidas e suas agências a impor-
tante tarefa da difusão do entendimento de que o desenvolvimento econômico 
é uma das facetas do desenvolvimento e de que é preciso conceber formas para 
atendimento da problemática social, podendo elas ser via políticas públicas e, 
em especial, políticas sociais.

A implementação de políticas públicas no âmbito social, como visto, de-
pende muito do sistema político do país, pois em um regime liberal existe a 
predominância do mercado na provisão social, na qual o Estado participa com 
menor interferência. Em regimes conservadores-corporativos existe maior soli-
dariedade de base familiar, uma vez que se caracterizam por uma provisão social 
na qual a família desempenha papel central em relação ao mercado e ao Esta-
do. Nos regimes sociais-democratas, o Estado figura com maior provisão social. 
Portanto, a condução das políticas sociais se dá com maior ou menor grau de 
responsabilidade do Estado na promoção da justiça social, a depender do mo-
mento político vivido pelo país.

Castro e Oliveira (2014) reiteram que as políticas públicas não são algo 
formulado de maneira definitiva. Elas estão sendo criadas e reformuladas cons-
tantemente, devido à dinamicidade das mudanças sociais, por estarem na arena 
de disputa por recursos ou embates ideológicos de entendimento de qual seja a 
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via de atuação estatal, se mais conservadora ou liberal, e, em se tratando de po-
líticas sociais, se a ação estatal se dará de maneira mais abrangente ou restritiva.

A abrangência e diversidade das políticas sociais, com seu conjunto de 
mecanismos de proteção e promoção sociais, são fundamentais para ampliar a 
justiça e a coesão social, que possibilitam melhorias substanciais nas condições 
básicas de vida da população, contribuem para o enfrentamento das mais di-
versas situações de contingência, necessidades e riscos que afetam a população.

Muito além da oferta de bens e serviços sociais, transferências de renda e 
regulação de elementos do mercado, o estudo conjunto da economia, do Esta-
do e do sistema de proteção social possibilita a análise da capacidade das po-
líticas sociais em alavancar o desenvolvimento nacional, como a ampliação da 
demanda agregada, que impulsiona a economia, fortalece o mercado interno, 
estimula o emprego, a multiplicação da renda, a redução da pobreza e a dimi-
nuição das desigualdades.
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CAPÍTULO 5
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BRASIL: O ESTADO E AS POLÍTICAS 
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INTRODUÇÃO

O processo de reestruturação capitalista, realizado a partir das últimas 
décadas do século XX, sob a hegemonia do referencial teórico neoliberal, in-
tensificou a disputa pelo controle dos diferentes espaços de influência sobre o 
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processo de reprodução do capital, entre os quais se pode situar o Estado e, no 
seu contexto, as políticas públicas. As forças ligadas ao capital produzem uma 
ideologia de culpabilização do Estado Social, exigindo sua redefinição na dire-
ção do “Estado mínimo”. Porém, ao referir o mercado como o lócus de referência 
para a definição de todas as relações econômicas e sociais, a proposta neoliberal 
sinaliza, portanto, advogar um “Estado máximo” para o capital e um “Estado 
mínimo” para o social (NETTO, 2012). Ou seja, um Estado que restrinja suas 
ações na área das políticas públicas sociais em nome do “ajuste fiscal” e da re-
dução de seu “peso” sobre a estrutura econômica, mas que continue forte para 
garantir as estratégias de valorização do capital.

Entende-se o Estado como uma condensação de relações sociais, perpas-
sado pelo conjunto das relações de classe presentes na formação histórica con-
creta (GRAMSCI, 1968). O Estado incorpora e responde aos conflitos presen-
tes na dinâmica das relações que os indivíduos estabelecem entre si no proces-
so de produção e reprodução social. O Estado não é uma entidade autônoma, 
atemporal, acima e além do embate entre as forças sociais, como apregoam os 
liberais. Também não é apenas objeto privilegiado da dominação dos interesses 
de uma classe ou fração de classe sobre as demais, atuando como um “comitê 
executivo da burguesia”, como apregoam os marxistas mais ortodoxos e redu-
cionistas (MENDONÇA, 2007). O Estado é “um aparato jurídico-político cuja 
organização e intervenção varia de acordo com a organização social, política, 
econômica e cultural da sociedade, mediadas pelas correlações de forças entre 
as frações de classes vigentes” (SILVA, 2015, p. 10).

Em sociedades e estados complexos, como os predominantes no cenário 
atual, o processo de definição das políticas públicas tende a ser perpassado pela 
multiplicidade de interesses e contextos históricos concretos, tanto em nível in-
terno quanto externo. O Estado possui “uma autonomia relativa”, “um espaço 
próprio de atuação”, porém permeável a estas influências internas e externas 
(SOUZA, 2006).

É nessa perspectiva de dinâmica de relações que se propõe a análise de dois 
momentos específicos da história brasileira nos quais se constituem como hege-
mônicas propostas desenvolvimentistas: o período 1930-1970, tido como o nas-
cimento e a implantação do desenvolvimentismo; e o período que se dá a par-
tir da primeira década do século XXI, quando um governo de centro-esquerda 
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conquista a Presidência da República e se mantém no poder por mais de três 
mandatos consecutivos (13 anos e meio), implantando o que parte da literatura 
tem denominado de “novo-desenvolvimentismo”.

Estrutura-se esta reflexão da seguinte maneira: no primeiro tópico trata-
-se o desenvolvimentismo, em suas bases teóricas e seus projetos concretos de 
governo, centrando a análise no Plano de Metas, tido como ápice deste “mode-
lo”. No segundo, caracteriza-se a retomada do desenvolvimentismo, a partir da 
crise das formulações fundadas no ideário neoliberal e a emergência do “novo-
-desenvolvimentismo” e do “social-desenvolvimentismo”, com acento especial 
no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O DESENVOLVIMENTISMO CLÁSSICO E O PLANO DE METAS

Os primórdios da experiência desenvolvimentista brasileira podem ser en-
contrados nas primeiras décadas do século XX, em especial a partir da “Revolu-
ção de 1930”. Porém, é consenso entre os pesquisadores da área que ela se efetiva, 
de forma mais estruturada, na década de 1950, encontrando seu apogeu com o 
Programa de Metas (mais conhecido como Plano de Metas), atravessando mo-
mentos de oscilações ao longo das décadas de 1960 e 1970, para enfrentar sua 
crise mais profunda na década de 1980 (BIELSCHOWSKY, 2011; CARNEIRO, 
2012; FONSECA, 2014).

A proposta desenvolvimentista nasce em um contexto de crise do modelo 
agrário exportador, hegemônico no Brasil desde a sua independência. A crise 
esteve relacionada às transformações do cenário internacional (1º Guerra Mun-
dial, crise de 1929, crise das propostas liberais, emergência do socialismo, en-
tre outras) e nacional (crise econômica, emergência dos movimentos sociais e 
culturais, crise política, desigualdades regionais, crescimento das cidades, entre 
outras), que evidenciaram a situação de “atraso estrutural” em que o país se en-
contrava e para a qual precisava buscar alternativas (ROTTA, 2007).

A “Revolução de 1930” representou, de certa forma, a construção de uma 
nova hegemonia, assentada na aliança entre a incipiente burguesia industrial, as 
camadas médias urbanas e as elites rurais descontentes com a tradicional política 
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do “café com leite”3. Esse novo arranjo hegemônico que passou a ser constituí-
do encontrou no ideário positivista um de seus pilares básicos de estruturação 
e sustentação. O positivismo era uma versão capitalista aceitável para as elites 
locais, pois seu projeto de “modernidade e reforma social” efetivava uma mu-
dança econômica e cultural, sem grandes alterações na estrutura de classes e 
de poder presentes no Brasil (ROTTA, 2007); trazia a compreensão do futuro 
construído, a partir de etapas progressivas, que podem ser aceleradas pela ação 
intervencionista do Estado, no sentido de enfrentar e superar as barreiras que 
se antepõem ao progresso; e afirmava a centralidade da política, precedendo 
a economia, como o espaço por excelência da ação humana capaz de alterar o 
curso da história (FONSECA, 2014).

Além do ideário positivista, os articuladores do desenvolvimentismo nas-
cente incorporaram as contribuições dos “nacionalistas” – defesa do mercado 
interno, do protecionismo, do capital nacional e da industrialização, dos “pape-
listas” – no que concerne a admitir o crédito, o déficit público e os empréstimos 
como indispensáveis para alavancar a economia, e dos defensores da indústria 
– no que concerne à criação de incentivos, inclusive tarifários e fiscais, porém 
sem prejudicar a relação com o mercado comprador e fornecedor, considerados 
indispensáveis ao desenvolvimento da indústria nacional (FONSECA, 2014).

Esse “arranjo” ideológico e de interesses permitiu: estabelecer uma política 
de proteção à indústria nacional contra a concorrência externa; mobilizar re-
cursos que o empresariado nacional não possuía para criar uma infraestrutura 
adequada ao desenvolvimento industrial; apoiar a expansão do setor privado, 
através de subsídios creditícios e incentivos fiscais; criar uma legislação traba-
lhista e previdenciária que atraísse mão de obra do meio rural para os centros 
urbanos; reordenar a estrutura agrária, incentivando a produção de alimentos 
a baixos custos para os trabalhadores urbanos e buscando novas inserções no 
mercado externo; mobilizar o país em torno de “um projeto de Nação” que su-
perasse as desigualdades regionais; realizar uma série de investimentos na in-
dústria de base, fundamental para a alavancagem de um processo efetivo de 
industrialização; ampliar a diversificação econômica; desenvolver os meios de 
transporte; incorporar gradativamente o proletariado à sociedade; fortalecer 

3 Acordo estabelecido entre as oligarquias paulista e mineira no sentido de viabilizar a alternância entre 
elas na definição e apoio de candidatos para o cargo de Presidente do país durante a República Velha.
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uma camada média de proprietários imbuídos de um sentimento patriótico de 
amor ao trabalho e de respeito às leis estabelecidas; introduzir novas técnicas 
capazes de aumentar a produtividade do trabalho. Para implantar essa política, 
utilizavam-se estratégias que alternavam coerção, consenso e “autonomia con-
trolada”, marcas da “Era Vargas” (ROTTA, 2007).

A “Era Vargas” estabeleceu as bases iniciais de construção da proposta de-
senvolvimentista que se consolidou com o governo Juscelino Kubitscheck de 
Oliveira (JK, 1956-61). Beneficiando-se da estrutura já constituída em termos 
de administração pública, assim como de ambiente político favorável à conso-
lidação de propostas desenvolvimentistas, JK propõe substituir o “nacionalis-
mo getulista” pelo “desenvolvimentismo” (CARDOSO, 1977). Com a proposta 
dos “Cinquenta anos em Cinco” e o “Plano de Metas, “o pensamento sobre a 
transformação se tornou hegemônico em relação ao pensamento sobre a con-
juntura” (BIELSCHOWSKY, 2011, p. 19). A aliança entre o Estado, a iniciativa 
privada, o capital internacional, as forças militares, as elites agrárias e os traba-
lhadores constituíam ampla base de sustentação, que permitia levar adiante a 
proposta (ROTTA, 2007).

O núcleo central da proposta de desenvolvimento apresentada por Jusce-
lino foi o Programa de Metas, ou “Plano de Metas”, como ficou conhecido. Um 
plano alicerçado em 30 metas4 e mais uma tida como “meta síntese”, que foi a 
construção de Brasília e transferência da capital federal. A elaboração do Plano 
esteve sob a responsabilidade de uma equipe, coordenada pelo engenheiro Lu-
cas Lopes (nomeado Ministro da Fazenda em 1958) e pelo economista Rober-
to Campos (Superintendente do BNDE), que aproveitaram experiências ante-
riores de planejamento e de diagnósticos da situação socioeconômica do país, 
tais como a Missão Cooke, a Missão Abbink, a Comissão Mista Brasil-Estados 
Unidos (CMBEU), o Grupo Misto BNDE-CEPAL, o Plano SALTE, entre outras 
(DIAS, 1996; LAFER, 2002). O plano visava superar os pontos de “estrangula-
mento interno e externo” que dificultavam o processo de desenvolvimento do 
país, via industrialização (LAFER, 2002).

O Plano de Metas foi estruturado a partir de cinco áreas fundamentais: 
energia, transportes, alimentação, indústrias de base e educação. Para cada área 
definiu-se um conjunto de metas, que se desdobravam em projetos específicos, 

4 Descrição detalhada das metas pode ser encontrada em Dias (1996) e Lafer (2002).
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a serem executados pela integração de ações entre o Estado (em suas diferen-
tes esferas e através das empresas e instituições públicas) e a iniciativa privada 
(nacional e internacional). A área de energia (elétrica, nuclear, carvão mineral, 
produção e refino de petróleo) foi a que mobilizou o maior contingente (43,4%) 
de recursos previstos, pois foi identificada como o maior estrangulamento exis-
tente no país para o desenvolvimento da indústria. Na sequência vem a área de 
transportes (reaparelhamento ferroviário, construção de ferrovias e de rodovias, 
pavimentação de rodovias, serviços portuários e de dragagem, marinha mer-
cante e transporte aéreo), com previsão de 29,6% dos investimentos, e as indús-
trias de base (siderúrgica, alumínio, cimento, álcalis, papel e celulose, borracha, 
metais não ferrosos, construção naval, automóveis, mecânica, material elétri-
co e exportação de minério de ferro), com 20,4% dos investimentos previstos. 
Nessas três áreas concentravam-se 93,4% dos recursos a serem aplicados, em 23 
metas, dando a dimensão de uma proposta centrada na dimensão econômica 
e respondendo, predominantemente, aos interesses do capital industrial (BRA-
SIL, 1958; DIAS, 1996).

As metas (seis no total) para a área de alimentação (produção de trigo, silos 
e armazéns, matadouros e frigoríficos, mecanização da agricultura e fertilizantes) 
previam a aplicação de 3,2% dos recursos, amplamente dominadas por projetos 
de cunho nitidamente econômico e voltados para o processo de modernização 
da agricultura e aumento da capacidade de produção e armazenamento. A meta 
voltada para a educação (formação de pessoal técnico e orientação da Educação 
para o Desenvolvimento) previa a aplicação de 3,4% dos recursos projetados, 
concentrando-se em projetos de atuação do Estado nos três níveis de educação: 
primário, médio e superior. Entre as ações, destacam-se a expansão da oferta do 
ensino primário, a criação de classes especiais, a extensão do ano letivo, a cons-
trução e o reaparelhamento de escolas, a qualificação dos professores, a aquisi-
ção de equipamentos, a realização de cursos técnicos, a concessão de bolsas de 
estudo para alunos de nível médio em cursos profissionalizantes, a ampliação 
da oferta de cursos de engenharia, a instituição do regime de tempo integral dos 
professores, a criação de cursos de pós-graduação e aperfeiçoamento, a reforma 
do ensino superior e a criação de 14 Institutos de Pesquisas, Ensino e Desen-
volvimento nos principais centros do país, voltados para os setores de química, 
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economia, tecnologia rural, mecânica, eletro técnica, mineração, metalurgia, 
mecânica agrícola, matemática, física e geologia (BRASIL, 1958; DIAS, 1996).

A meta-síntese, além das trinta referidas no Plano, era a construção de Bra-
sília e a transferência da capital federal. Meta que envolveu, praticamente, a mes-
ma quantidade de recursos aplicada no conjunto das outras trinta, em torno de 
300 bilhões de cruzeiros5, para valores de 1961. Em regra, Brasília representou 
uma dimensão simbólica e outra ideológica, de síntese do projeto desenvolvi-
mentista de Juscelino (COSTA; STEINKE, 2014). Simbólica, no sentido de mo-
bilização dos brasileiros, de todas as classes sociais e matizes ideológicas, para 
um projeto de futuro, capaz de desviá-los dos problemas econômicos e sociais 
do cotidiano e projetá-los para um cenário de modernização e desenvolvimento. 
Ideológica, ao trabalhar com a ideia da interiorização do poder historicamente 
localizado no litoral e projetá-lo para o interior do país, integrando e articulando 
o mercado nacional, associado ao capital estrangeiro, sob o comando econômi-
co do setor industrial. “O governo desenvolvimentista neobismarckiano cruzou 
os ideais das organizações econômicas com os ideais das organizações políticas, 
derrubando barreiras para o controle do território e a integração essencialmen-
te capitalística do Brasil” (COSTA; STEINKE, 2014, p. 16).

Para garantir a implantação do Plano de Metas, Juscelino tomou um con-
junto de iniciativas visando superar as dificuldades políticas no Congresso e na 
burocracia pública. No Congresso, ele negociou uma coalizão de centro-esquer-
da (PSD, PTB e PSP), a partir da constituição do seu ministério, capaz de dar 
sustentação ao governo e garantir a aprovação de seus projetos fundamentais. 
Com base em um amplo consenso, com distintas origens teóricas e políticas, 
vai se forjar uma base política importante para o projeto desenvolvimentista, na 
implantação do novo padrão de acumulação de capital” (RABELO, 2003, p. 47). 
Em termos de administração pública, criou mecanismos e estratégias visando 
assegurar o funcionamento das empresas estatais e constituiu uma estrutura de 
administração capaz de dar agilidade e integração nas decisões e medidas toma-
das. “Nesta nova institucionalidade, a execução do Plano de Metas teria como 

5 Não existe unanimidade na descrição dos recursos previstos para a realização do Plano de Metas, mas 
os valores não são dissonantes, girando em torno de 285 a 310 bilhões de cruzeiros, em 1956. Destes, 
em torno de 21% proveniente de investimentos estrangeiros. Em valores atualizados para 30 de abril 
de 2017 teríamos a cifra de R$ 146,6 bilhões (BRASIL, 1958; DIAS, 1996; LAFER, 2002).
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núcleo básico do mecanismo planejador e gerencial a associação concretizada 
entre o BNDE e o Conselho de Desenvolvimento”6 (DIAS, 1996, p. 36).

Nas análises dos resultados obtidos pelo Plano de Metas, é consenso en-
tre os diversos7 autores que ele apresentou resultados amplamente positivos na 
maioria absoluta das metas. Inclusive, em muitas delas, para além do projetado. 
“Na sua grande maioria, naquilo que o Plano de Metas ensejava a transição da 
economia para o capitalismo industrial “maduro”, as metas obtiveram um su-
cesso importante” (RABELO, 2003, p. 50). Através da ação direta e/ou indireta 
do Estado e da sua articulação com o capital nacional e internacional, criou-se 
a infraestrutura econômica indispensável para a implantação e o fortalecimento 
da indústria em seus mais variados ramos. Porém, o plano não se restringe às 
questões de infraestrutura, mas avança para a produção de bens intermediários 
e até mesmo de capital, ampliando o já existente ou criando novas capacidades 
de produção. O Plano de Metas e o conjunto de medidas adotadas pelo gover-
no JK para implantá-lo transformam o Estado em um “eficiente instrumento 
de reforço da acumulação de capital e de realização da transição para um novo 
padrão de acumulação” (RABELO, 2003, p. 52).

Tem-se claro também que o Plano se manteve regido por uma lógica seto-
rial de planejamento e, por mais que apresentasse ações articuladas e intercom-
plementares entre alguns setores, não conseguiu avançar para um planejamento 
global de desenvolvimento no longo prazo. Metas direcionadas para a agrope-
cuária estão pouco presentes (apenas algumas na área de alimentação) no Pla-
no, ainda mais considerando-se o peso desse setor na composição do Produto 
Interno Bruto do país neste período. O Plano também subestimou a importân-
cia das áreas de alimentação e educação na relação com as demais, fato compro-
vado no montante de recursos e ações específicas previstas. As dificuldades em 
realizar uma ampla reforma tributária fragilizaram as condições do Estado em 
financiar as ações previstas, fazendo-o optar pela via da inflação, penalizando 
os assalariados em detrimento dos detentores do capital.

6 Detalhes sobre suas atribuições, estrutura e funcionamento podem ser buscados em Dias (1996). 
No âmbito do Conselho destaca-se a atuação dos grupos de trabalho e dos grupos executivos. Os 
primeiros, em sua maioria, criados de maneira informal e responsáveis por estudos e sugestões em 
áreas específicas. Os segundos criados de maneira formal pelo governo, com a finalidade de elaborar 
e coordenar programas setoriais.

7 Vide Dias (1996), Lessa (1982), Lafer (2002), Rabelo (2003), entre outros.
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A lógica que moveu o Plano de Metas foi coerente com os alicerces da 
ideologia desenvolvimentista dominante no período: que o desenvolvimento da 
indústria irradiaria seus efeitos para as outras áreas da economia e seria capaz 
de superar as desigualdades sociais e regionais; que a ação do Estado, pautada 
por critérios de racionalidade técnica e relativa autonomia em relação aos inte-
resses e valores dos diferentes grupos e classes sociais, fosse capaz de formular 
e conduzir o projeto nacional de desenvolvimento; que os conhecimentos e as 
técnicas produzidas pela ciência econômica seriam suficientes para reconhecer 
as necessidades do desenvolvimento e os meios para atingi-lo e que os marcos 
da sociedade capitalista seriam adequados para a viabilização do projeto (SIL-
VA, 2000; FONSECA, 2014).

A partir da década de 1980, com a hegemonia da teoria econômica neoclás-
sica e da ideologia neoliberal, o projeto de industrialização é abandonado pois 
é julgado “desnecessário” para o crescimento econômico (BRESSER PEREIRA, 
2016). Na década de 1990, “as reformas neoliberais são adotadas por todos os 
países da periferia do capitalismo, exceto os países do Leste Asiático e a Índia. 
As novas palavras de ordem passam a ser desnacionalização, privatização e des-
regulamentação” (BRESSER PEREIRA, 2016, p. 151). Não é objeto deste texto a 
análise da proposta neoliberal, uma vez que se concentra o foco no ideário de-
senvolvimentista. A seguir trabalha-se a retomada do desenvolvimentismo, na 
esteira da crise da proposta neoliberal dos anos 1980-90.

O “NOVO-DESENVOLVIMENTISMO” E/OU “SOCIAL-
DESENVOLVIMENTISMO”: O PAC COMO REFERÊNCIA

A crise das formulações de políticas econômicas e sociais implantadas com 
base no ideário neoliberal, nas mais diversas partes do mundo, torna-se ampla-
mente visível a partir do final da década de 1990. Aspectos dela manifestam-
-se no crescimento das taxas de desemprego, na ampliação das desigualdades 
sociais e regionais, na concentração de renda e nas baixas taxas de crescimen-
to econômico. “A incapacidade do Consenso de Washington em fundamentar 
políticas econômicas capazes de engendrar processos de desenvolvimento mais 
duradouros” (CARNEIRO, 2012, p.767), levou a críticas recorrentes de suas 
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concepções e à derrota das coalizões políticas que lhe davam sustentação, em 
especial na América Latina.

No caso do Brasil, a partir das críticas ao ideário neoliberal e das “novas 
coalizões políticas” que se formam na tentativa de construir uma nova hege-
monia, emergem, de forma geral8, duas vertentes de pensamento identificadas 
com o ideário desenvolvimentista: o novo-desenvolvimentismo e o social-de-
senvolvimentismo (CARNEIRO, 2012; FONSECA, 2014). O novo-desenvolvi-
mentismo tem origem em grupos e intelectuais que realizam a crítica à política 
macroeconômica do governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), muitos deles 
ligados ao pensamento liberal, tendo em Luiz Carlos Bresser Pereira seu prin-
cipal representante teórico. O social-desenvolvimentismo tem origem na equi-
pe de governo do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, especialmente a partir 
do seu segundo mandato, sendo mais presente nas instâncias políticas, porém 
buscando afirmação na academia com as elaborações de Ricardo Bieslchowsky, 
Márcio Pochmann, Guido Mantega, Luciano Coutinho, Aloizio Mercadante 
Oliva, entre outros.

O novo-desenvolvimentismo nasce no início dos anos 2000, como uma rea-
ção ao “duplo populismo”, o fiscal e o cambial, tidos como a base do fracasso, tanto 
dos liberais quanto dos velhos desenvolvimentistas, na tentativa de promover o 
crescimento com estabilidade (BRESSER PEREIRA, 2016). Essa concepção ga-
nha corpo com a aprovação das “Dez Teses sobre o Novo-Desenvolvimentismo”, 
em julho de 2010, afirmando-se como uma “nova escola de pensamento”. Tem 
seu foco nos países de renda média, que já realizaram sua revolução industrial 
e capitalista; propõe igualdade de condições de competição para as empresas 
industriais, principalmente porque a taxa de câmbio tende a ser sobreapreciada 
no longo prazo; rejeita a tese do crescimento com poupança e endividamento 
externo; defende um modelo baseado na exportação de bens manufaturados 
apoiado em uma taxa de câmbio de equilíbrio industrial ou competitiva; pro-
põe a integração internacional competitiva dos países em desenvolvimento, ao 
invés de integração subordinada (BRESSER PEREIRA, 2016).

Pode-se afirmar que a proposta novo-desenvolvimentista está calcada em 
quatro teses fundamentais: (1) não haverá mercado forte sem um Estado forte; 

8 Há autores que trabalham com outras formulações, a exemplo de Pfeifer (2014), que trata as duas 
como “neodesenvolvimentistas”, diferenciando autores e escolas de pensamento nesta vertente.
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(2) não haverá crescimento sustentado a taxas elevadas sem o fortalecimento 
dessas duas instituições (Estado e mercado) e sem a implementação de políti-
cas macroeconômicas adequadas; (3) mercado e Estado fortes somente serão 
construídos por uma estratégia nacional de desenvolvimento; (4) não é possível 
atingir o objetivo da redução da desigualdade social sem crescimento a taxas 
elevadas e continuadas (SICSÚ; PAULA; MICHEL, 2007).

As origens da vertente social-desenvolvimentista são identificadas como já 
presentes no plano de governo da candidatura Lula, em 2002.A proposta se afir-
ma, porém, no segundo mandato do presidente Lula, isto porque “as resistências 
à implementação do modelo demoraram a ser contornadas, mas também que 
suas bases sociais e políticas empurraram-no adiante” (BASTOS, 2012, p. 795). 
Foi a partir do segundo mandato (2007 a 2010) que ela se tornou hegemônica 
no núcleo central do governo e nas principais instituições públicas federais res-
ponsáveis pelo planejamento e pela execução das políticas públicas.

“No segundo governo Lula, houve uma conjugação de distribuição de ren-
da e expansão do investimento” (BIELSCHOWSK, 2011, p. 21), viabilizados pe-
las ações do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e pelos financia-
mentos via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 
Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Com a expansão da capacidade de 
consumo, a população acessa a bens mais modernos, favorecendo a moderni-
dade das empresas e a propagação das novas tecnologias. Cria-se um “círculo 
virtuoso” no qual a melhoria da distribuição de renda alimenta o investimento 
e o progresso técnico (BIELSCHOWSK, 2011).

A proposta social-desenvolvimentista tem seu foco central na redistribuição 
de renda, recuperando a tradição histórica estruturalista do desenvolvimentis-
mo de Raúl Prebisch e Celso Furtado (FONSECA, 2014). A ideia-chave é a “de-
finição do social como eixo do desenvolvimento” (CARNEIRO, 2012, p. 773), 
o que representa uma inversão de prioridade em relação ao posto pelo velho e 
pelo novo-desenvolvimentismo, para os quais a centralidade reside no desen-
volvimento das forças produtivas. Para caracterizar o núcleo central da propos-
ta, Carneiro recorre às contribuições de Bielschowsky (apud CARNEIRO, 2012, 
p. 774), em que ele afirma: “a estratégia de crescimento poderia ser sintetizada 
na ampliação e generalização do consumo de massas”. E Carneiro afirma: “A 
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ampliação do consumo de massas fundada na redistribuição de renda seria o 
fator dinâmico primordial” (2012, p. 774).

Na proposta social-desenvolvimentista é fundamental a ação do Estado, 
especialmente na questão do investimento, pois este carrega um nível de incer-
teza que os agentes do mercado nem sempre estão dispostos a enfrentar (MOLO, 
2016). Para isso o Estado pode valer-se da política fiscal e da tributação sobre 
a renda do capital. O papel do Estado também é destacado no sentido de agir 
para superar o problema estrutural dos países em desenvolvimento, no que tan-
ge ao “bloqueio do processo de habilitação”9, que não é resolvido pelos meca-
nismos do mercado e pelo crescimento econômico. É preciso que o Estado crie 
um conjunto consistente de políticas e programas sociais, capazes de viabilizar a 
inserção produtiva, a distribuição de renda e a inclusão social, que implemente 
ações internas no sentido de eliminar a pobreza, distribuir e redistribuir renda, 
viabilizar a inserção produtiva e dinamizar o mercado interno e que realize um 
conjunto de ações na direção da inserção soberana no cenário internacional, 
buscando novos espaços para o país e contribuindo para a redução das assime-
trias entre as nações (MERCADANTE OLIVA, 2010).

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)10 constitui-se como o 
programa por excelência desta retomada do desenvolvimentismo, assim como 
o Plano de Metas foi referência para o desenvolvimentismo clássico. O PAC foi 
criado pelo Decreto nº 6.025, do Presidente da República, de 22 de janeiro de 
2007, a fim de acelerar o ritmo de crescimento da economia, aumentar o emprego 
e a renda, diminuir as desigualdades sociais e regionais e manter os fundamentos 
macroeconômicos (inflação, consistência fiscal e solidez nas contas externas). 
O PAC é um programa de desenvolvimento econômico e social que se apoia no 
planejamento estratégico, na gestão articulada das ações interministeriais, no 

9 Remetendo à reflexão de Celso Furtado sobre a abordagem de Amartya Sem, no sentido de contribuir 
para eliminar as “privações originais” (acesso à terra, à moradia, à educação de qualidade, entre outras), 
que criam um círculo vicioso que reproduz a pobreza de forma intergeracional (MERCADANTE 
OLIVA, 2010, p. 18).

10 Informações detalhadas sobre o Programa, bem como os relatórios de suas ações podem ser encontradas 
em . Lançado inicialmente com uma projeção para o quadriênio 2007-2010, foi reeditado e ampliado 
nas gestões de Dilma Rousseff (2011 a 2014, como PAC 2 e, em 2015, como PAC 2015-18). Para o 
PAC 2 os eixos prioritários foram alterados, passando de três para seis: Transportes, Energia, Cidade 
Melhor, Comunidade Cidadã, Minha Casa Minha Vida e Água e Luz para Todos. Para o PAC 2015-
18, retornou-se aos três eixos presentes no PAC 1: infraestrutura logística, infraestrutura energética 
e infraestrutura social e urbana.



516

fortalecimento da regulação, na gestão de instrumentos financeiros, na parceria 
entre o setor público e o investidor privado e na articulação entre os entes da 
federação. Seus programas, projetos e ações estão organizados a partir de três 
eixos11: infraestrutura logística, infraestrutura energética e infraestrutura social 
e urbana (BRASIL, 2007).

Concebido para o quadriênio 2007-2010 (PAC 1), ele foi reordenado para 
o período 2011-2014 (PAC 2) e continua em vigor até o momento (PAC 2015-
2018). O Programa é coordenado no âmbito do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, pelo Comitê Gestor do PAC (CGPAC) e possui uma es-
trutura de gestão12 que envolve todos os ministérios implicados, bem como as 
empresas públicas envolvidas, respondendo diretamente à Presidência da Repú-
blica, no que se refere às ações de governo, e ao Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social, no tocante às relações com a sociedade civil.

Os dados do Quadro 1, retirados dos Balanços Quadrimestrais13, dão uma 
noção dos valores envolvidos no PAC, de 2007 a 2016. São utilizados os valores 
constantes nos balanços finais do PAC 1 (11º balanço, de dezembro de 2010), 
do PAC 2 (dezembro de 2014) e o 3º balanço do PAC 2015-2018, de dezembro 
de 2016, sem atualizações.

O quadro evidencia somas expressivas de investimentos nas diferentes áreas 
definidas como prioritárias, praticamente dobrando o investimento público e 
ampliando significativamente o privado, na comparação com períodos anterio-
res ao lançamento do PAC (BRASIL, 2010, 2014). Destaca-se também que os 
investimentos no eixo Social e Urbano, no qual se incluem políticas e programas 
voltados para o desenvolvimento com inclusão social e melhoria das condições 
de vida da população, ocupam a primeira posição nos três períodos analisados. 
Os resultados, em termos de indicadores econômicos e sociais, experimenta-
dos pelo país, especialmente durante a vigência do PAC 1 e 2, estão diretamente 

11 O Eixo da Infraestrutura Logística agrega ações nas áreas de rodovias, ferrovias, portos, hidrovias, 
marinha mercante e aeroportos. O Eixo da Infraestrutura Energética compreende ações de geração e 
transmissão de energia elétrica, petróleo, gás natural e combustíveis renováveis. O Eixo de Infraestrutura 
Social e Urbana agrega ações na área do programa Luz para Todos, na área de Habitação (produção 
de moradias, assistência técnica, urbanização de favelas, financiamento habitacional – SBPE e Pessoa 
Física) e saneamento básico.

12 Detalhes sobre a estrutura de gestão podem ser encontrados em . Na página também constam os 
balanços quadrimestrais, nos quais são elencadas todas as ações, valores envolvidos e andamento das 
obras. Já foram publicados, desde 2007 até junho de 2017, 26 balanços.

13 Os 26 balanços e os relatórios estão disponíveis em http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac/publicacoesnacionais

http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac/publicacoesnacionais
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associados à proposta de políticas públicas implantadas pelo governo brasileiro. 
(CALIXTRE, BIANCARELI e CINTRA, 2014). Com o PAC, o governo brasi-
leiro recolocou o Estado como agente decisivo na agenda do desenvolvimento, 
estabelecendo, com o mercado, um conjunto de relações híbridas e complexas 
que ainda carecem de maiores estudos e análises (Quadro 1).

Quadro 1 – Valores aplicados no PAC – 2007 a 2016, em reais

Informação Básica PAC 1: 2007-2010 PAC 2: 2011-2014 PAC 2015-2018

Previsão inicial de 
investimentos

503,9 bilhões, 
ampliados para 657 b.

1,59 trilhão 1,4 trilhão

Investimentos 
realizados

619 bilhões
 – Estatal: 202 b.
 – Privado: 128 b.
 – Orç. Geral União: 
55 b.
 – Financ. ao setor 
público: 7 b.
 – Financ. a pessoa 
física: 216,9 b.
 – Contrapartidas 
estados e munic,: 
9,3 b.

1,008 trilhão
 – Estatal: 261,2 b.
 – Privado: 185,7 b.
 – Orç. Geral União: 
111,4 b.
 – Financ. ao setor 
público: 17, 7 b.
 – Financ. Habit. : 341 b.
 – Minha Casa Minha 
Vida: 85,5 b.
 – Contrapart. estados e 
munic.: 2,5 b.

386,6 bilhões
 – Estatal: 
107,2 b.
 – Privado: 83 b.
 – Orç. Geral 
União: 89,3 b.
 – 
Financiamentos: 
101,9 b.
 – Contrap. 
estados e munic.: 
5,2 b.

Saldo: previsto e 
não aplicado

38 bilhões 582 bilhões 1, 013 bilhões

Ações concluídas Até dez. 2010 – 444 b.
 – Logística: 65,4 b.
 – Energia: 148,5 b.
 – Social e Urbano: 
230 b.

Até dez. 2014 – 
796,4 bilhões.
 – Transportes: 66,9 b.
 – Energia: 253,3 b.
 – Água e Luz para 
Todos: 10,3 b.
 – Minha Casa Minha 
Vida: 449,7 b.
 – Cidade Melhor: 10,7 b.
 – Comunidade Cidadã: 
5,5 b.

Até dez. 2016 – 
172,7 bilhões:
 – Logística: 
12,7 b.
 – Energia: 
77,4 b.
 – Soc. e Urb.: 
82,6 b.

Fonte: BRASIL (2010, 2014 e 2016) – organizado pelos autores.

As críticas ao PAC também são intensas e recorrentes, tanto em seus fun-
damentos macroeconômicos que não rompem com os princípios neoliberais 
(SANTOS et al., 2010), quanto na sua concepção, nos programas prioritários, 
investimentos realizados e resultados obtidos (RODRIGUES; SALVADOR, 
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2011). O PAC surgiu como uma promessa de retorno do Estado como indutor 
do crescimento econômico de forma planejada, porém, apesar da propaganda 
desenvolvimentista, apresentou-se como um programa pontual, com recursos 
limitados, com execução orçamentária bem abaixo do previsto, com baixa efe-
tividade como multiplicador de investimentos privados na economia, servindo 
para a manutenção da política econômica vigente que privilegia o capital (RO-
DRIGUES; SALVADOR, 2011). As desonerações tributárias e as medidas insti-
tucionais adotadas no âmbito do PAC acabaram contribuindo para a apropriação 
indireta de recursos do fundo público que seriam remetidos ao financiamento 
de políticas sociais, especialmente a educação e a seguridade social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O contexto desenvolvimentista brasileiro tem sua primeira ocorrência a 
partir da crise do modelo agrário exportador e da necessidade de construir al-
ternativas capazes de enfrentar os problemas socioeconômicos e político-cul-
turais de uma sociedade marcada por históricas desigualdades. Tal ocorrência 
se efetiva ao longo das décadas de 1930 a 1950, em seu substrato econômico e 
ideológico, com a presença de concepções do positivismo, do keynesianismo, do 
estruturalismo cepalino e das críticas ao liberalismo e ao socialismo. Apresenta, 
como núcleo central da proposta, o protagonismo do Estado na concepção, no 
planejamento e na execução da política econômica, fundada no desenvolvimen-
to da indústria e no fortalecimento do mercado interno, com vistas a implantar 
um projeto nacional na direção da superação dos problemas econômicos e so-
ciais, nos marcos do sistema capitalista.

O Plano de Metas representou o momento áureo do desenvolvimentismo 
clássico brasileiro, pois viabilizou a implantação de um projeto identificado com 
a ideologia desenvolvimentista dominante no período que propalava a neces-
sária modernização das atividades produtivas, das relações sociais e das insti-
tuições como fatores essenciais para inserir o Brasil na dinâmica das modernas 
nações capitalistas. A ação incisiva do governo JK no sentido de garantir uma 
hegemonia política consistente e capaz de implantar medidas de promoção do 
desenvolvimento da indústria, modernização da infraestrutura produtiva, in-
tegração das diferentes regiões em uma economia nacional e articulação entre 



519

o capital nacional e o internacional, fez com que o Brasil desse passos significa-
tivos na transição de uma economia agrária exportadora para uma economia 
urbano-industrial, ainda que inserida, de forma dependente e associada, no cir-
cuito do capitalismo internacional.

Sem dúvidas que, independentemente das disputas político-partidárias e 
ideológicas, tradicionalmente muito frequentes nos estamentos de poder brasi-
leiro, os resultados do plano de metas quanto ao desenvolvimento econômico 
transformaram as relações societárias e a cena urbana e rural do País, bem como 
o alcance de sua inserção internacional.

A retomada de discussões, debates e consequentes formulações de políti-
cas de corte desenvolvimentista ocorre na primeira década do século XXI. Es-
ses fóruns, efetivamente, se propositam na esteira da crise das formulações de 
políticas econômicas e sociais implantadas com base no ideário neoliberal na 
última década do século XX. Desses fóruns, emergem dois grupos que diver-
gem na formulação das políticas, mas não em seu conteúdo. Identifica-se, neste 
ponto, a tradicional díade brasileira: situação e oposição. Sendo que os teóricos 
adeptos a situação entende a formulação de políticas na perspectiva do social 
desenvolvimentismo, enquanto que os identificados com a oposição contra-ar-
gumentam com a concepção de políticas que fundamentam a lógica novo-de-
senvolvimentismo. Assim, os teóricos de oposição mantêm a centralidade no 
econômico, afirmando que somente será possível pensar em um projeto nacio-
nal capaz de realizar as mudanças estruturais necessárias, manter o crescimento 
sustentado da economia a taxas elevadas e viabilizar a disseminação da rique-
za pelos diferentes estratos da população, a partir de um Estado e um mercado 
fortes e de uma política macroeconômica adequada. Já os teóricos identificados 
com a situação trabalham com a ideia do social como eixo do desenvolvimento, 
efetivado pela ação incisiva do Estado na regulação do mercado, na condução 
dos investimentos e na implantação de política fiscal e tributária de modo a ati-
var um círculo virtuoso do crescimento e possibilitar a implantação de conjunto 
consistente de políticas e programas sociais na direção da proteção, da promo-
ção e da infraestrutura, capazes de viabilizar a inserção produtiva, a distribui-
ção de renda e a inclusão social. O PAC representou o programa de referência 
desta retomada do desenvolvimentismo, na medida em que recolocou o Esta-
do como agente indutor do desenvolvimento, em diálogo com o mercado e a 
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sociedade civil, e apresentou resultados expressivos em termos de indicadores 
sociais e econômicos.

Resta evidente, no entanto, que as propostas desenvolvimentistas, por 
mais que incluam preocupações sociais, possuem centralidade no econômico e 
se mantêm afetas aos limites do capitalismo. As ações do Estado, especialmen-
te no manejo das políticas públicas, são sensíveis ao arranjo de forças hegemô-
nicas no contexto histórico específico e acabam por contribuir para o processo 
de reprodução do capital.
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CAPÍTULO 6

DESENVOLVIMENTO E DIREITOS 
HUMANOS NO CONTEXTO DA 

CRISE DA MODERNIDADE

Diego Guilherme Rotta1

Edemar Rotta2

INTRODUÇÃO

Este capítulo busca estabelecer uma reflexão a respeito da relação entre pro-
postas de desenvolvimento em disputa no cenário da crise da modernidade e as 
possibilidades que apontam para a compreensão dos direitos humanos. Refle-
tir sobre direitos humanos na realidade atual, tanto brasileira quanto mundial, 
requer visualizar um contexto contraditório e até paradoxal. Ao mesmo tem-
po, neste cenário, convivem tendências de defesa extremada dos direitos com 
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tendências extremadas de atentados a estes direitos. O contexto atual demonstra 
uma instabilidade acentuada, na direção do que Beck (2003) chama de “socieda-
de do risco”. Por outro lado, surgem propostas alternativas a esse contexto global 
desalentador. A crise dos dois “grandes modelos” construídos pela humanida-
de na segunda metade do século XX, o capitalismo e o socialismo, recolocou o 
debate a respeito dos rumos da atual civilização humana. A tentativa neolibe-
ral de apresentar uma solução também apresenta sinais de esgotamento3, pois 
acentuou a instabilidade, as desigualdades e os conflitos.

A ideia de justiça do mercado, no entanto, do ponto de vista prático, não tem 
produzido os benefícios que os seus ideólogos delirantemente espalharam pelo 
mundo a partir dos grandes centros financeiros internacionais – que estamos 
em um período de grande crescimento econômico e de enorme prosperidade 
para todos. Ao contrário disto, temos, por um lado, um aumento da miséria, 
da concentração de renda, das possibilidades concretas de desagregação so-
cial, um gigantesco aumento da violência, um profundo desencanto, e, por 
outro, o retorno do status de pura mercadoria como um critério relevante 
para a alocação de preços e de recursos – o que significa, em termos práticos, 
que estamos vivendo um momento de (re)mercadorização das diversas esferas 
das sociedades atuais e do abandono da cultura democrática e da cultura da 
igualdade” (BEDIN, 2002, p. 182).

A crise dos dois grandes modelos assentados nos pilares da modernidade 
vem delineando um conjunto de transformações societárias globais que são ana-
lisadas por diversos autores, a partir de diferentes visões teóricas, que apontam 
para alguns rumos possíveis que a sociedade mundial poderá tomar. Conforme 
Kumar (1997), o debate a respeito da crise e dos rumos que a sociedade mundial 
poderia tomar começam a ganhar corpo nos primeiros anos da década de 1960, 
especialmente na Europa. De acordo com Masi (1999), os “rótulos” atribuídos 
à sociedade atual são mais de trezentos e já foram editados mais de mil títulos 
tentando entender o que se passa e onde poderemos chegar.

Nascimento (1998) destaca que, nas ciências sociais, esse debate tornou-
-se mais intenso com as reflexões de Lyotard sobre o fim da modernidade e a 
pós-modernidade e comas de Daniel Bell sobre a sociedade pós-industrial. Na 
medida em que os debates se acentuavam, a questão central levantada girava em 
torno do fim ou não da modernidade e sobre até que ponto se poderia falar de 

3 Vide Sader (1998) e Belluzo (1997), entre outros.
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uma nova sociedade para além do projeto da modernidade. De um lado, estão 
os que proclamam o fim da modernidade e apregoam o desenvolvimento da pós-
-modernidade (Lyotard, McLuhan, Baudrillard, Derrida, Foucault, Stanley Fisch, 
Miller e outros). De acordo com Kumar (1997, p. 143), o comum entre eles é que 
pregam o “fim das metanarrativas”, entendidas como os grandes esquemas his-
tórico-filosóficos de pesquisa e perfectibilidade criados pela era moderna e que 
sustentaram o projeto civilizacional a partir do renascimento e do iluminismo.

De outro lado, estão os que alegam que o processo em curso aponta para 
o questionamento dos fundamentos da modernidade, mas isso não significa, 
necessariamente, o seu fim. Nesse grupo se pode incluir Ulrich Beck, Richard 
Sennett, Erick Hobsbawm, Zygmunt Bauman, David Harvey, Daniel Bell, Adam 
Schaff, Alain Touraine, Jürgen Habermas, Claus Offe, Manuel Castells, Boaven-
tura Santos, Ricardo Antunes, entre outros.

Essa visão, de forma alguma, é homogênea, mas “nos interstícios e disto-
nias entre uma e outra corrente reside, contudo, o consenso sobre uma mudan-
ça no interior da modernidade e o dissenso sobre sua natureza” (NASCIMEN-
TO, 1998, p. 74).

Este capítulo está organizado em duas partes que se articulam e procuram 
dar conta do desafio proposto. Na primeira parte se faz uma reflexão sobre a 
crise da modernidade, visando identificar seus fundamentos e quais são os de-
safios que ela apresenta na construção de novos processos e novas relações so-
ciais. Na segunda, reflete-se sobre a possível relação entre direitos humanos e 
desenvolvimento, com enfoque especial para as propostas alternativas que nas-
cem a partir da crise da Modernidade.

A CRISE DA MODERNIDADE E OS DESAFIOS PARA A 
CONSTRUÇÃO DE NOVOS PROCESSOS E RELAÇÕES SOCIAIS

Entende-se, neste texto, que as transformações que se processam no cená-
rio nacional e internacional não significam o fim da modernidade, mas um pro-
fundo questionamento em suas bases. Esse processo exige uma reflexão consis-
tente para buscar um entendimento do que vem ocorrendo, suas causas e quais 
são as possibilidades em direção a um novo projeto societário, capaz de superar 
as contradições evidenciadas no projeto moderno. Projeto este que se originou 
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dos ideais do renascimento, da reforma e do iluminismo, perpassado por ideias 
de igualdade, liberdade, fraternidade, solidariedade e humanidade, que foram 
comprometidas e, muitas delas, abandonadas ou relativizadas, em detrimento 
dos interesses do capital. A compreensão clara do processo e seus desafios para 
pensar a relação entre direitos humanos e desenvolvimento exige que sejam re-
tomadas algumas reflexões básicas presentes nos estudos das áreas das ciências 
humanas, sociais e sociais aplicadas, principalmente. A linha de reflexão a ser 
adotada, neste texto, está relacionada ao segundo grupo de autores, expressos 
na introdução.

Na visão de Hobsbawm (1995), o processo “titânico” de desenvolvimento 
do capitalismo no decurso dos últimos três séculos gerou um abismo intrans-
ponível entre riqueza e a miséria, tanto entre países, quanto entre pessoas num 
mesmo país. Os mecanismos de regulação e controle, desenvolvidos pelos Es-
tados Nacionais, foram profundamente abalados pela globalização. O desen-
volvimento da economia de mercado corroeu as políticas públicas e sociais que 
garantiam direitos historicamente conseguidos pela luta da classe trabalhadora. 
As guerras ideológicas e religiosas assumiram proporções alarmantes. Comes-
ses fenômenos, chegamos ao final do século XX numa “complexa crise”, numa 
“desordem global”, para a qual “ninguém tinha, nem dizia ter soluções” (p. 537).

Ulrich Beck (2003), por sua vez, entende que essa crise é decorrente da 
corrosão dos fundamentos da primeira modernidade em razão da globalização 
econômica, política, social e cultural que abala as sociedades do Estado Nacio-
nal, do individualismo institucionalizado que abala as sociedades grupais co-
letivas; da intensificação tecnológica e a crise ecológica que abala a distinção 
entre sociedade e natureza e leva a uma “sociedade mundial do risco” e do ca-
pitalismo digital-virtual, que esvazia o conceito de sociedade do trabalho. Para 
ele, estamos numa fase de desenvolvimento da sociedade moderna em que “os 
riscos sociais, políticos, econômicos e individuais tendem cada vez mais a esca-
par das instituições para o controle e a proteção da sociedade industrial” (p. 15).

Em seu entendimento, essas mudanças são “efeitos colaterais” da própria 
modernidade radicalizada e desafiam para que se desenvolvam novos conceitos 
e novas instituições sociais e políticas capazes de produzir respostas adequadas a 
tais desafios. Por isso, as categorias desenvolvidas para lidar com a primeira mo-
dernidade estão superadas. São hoje “categorias zumbis”. É preciso criar novas 
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categorias, capazes de dar conta dessa nova realidade. Nesse sentido é que ele 
propõe a teoria da Segunda Modernidade, que não é uma nova periodização e 
nem quer dizer que a modernidade acabou, mas pressupõe uma “comunhão de 
modernidades”. Em alguns aspectos há de se supor uma continuidade (dos ca-
minhos do desenvolvimento, dos direitos humanos e civis, dos valores e pres-
supostos da democracia), em outros alteram-se fundamentalmente (o nacio-
nalismo metodológico e o domínio do Ocidente, inclusive nas ciências sociais, 
devem ser superados por um cosmopolitismo metodológico).

Essa visão cosmopolita exige que se articule o global e o local, se reconhe-
çam e se valorizem as diversidades, se entenda que o meio ambiente é um pro-
blema mundial, se construa uma nova forma de governança transnacional, com 
participação efetiva dos diversos atores públicos e da sociedade civil organizada, 
capaz de impulsionar a democracia e a justiça global(a paz eterna do iluminis-
mo, ou o estado mundial kantiano), se redistribuam os direitos de soberania em 
três direções que transponham o âmbito dos estados individuais (para dentro, 
na sociedade – para baixo, no plano local e para fora, nas novas redes de deci-
são e nos “pontos-chaves” das arenas políticas transnacionais).

Em direção muito semelhante pensa Octávio Ianni (1995 e 1996), ao re-
ferir que as teorias produzidas sobre o desenvolvimento das sociedades alicer-
çam-se na ideia de sociedade nacional ou, no máximo, na relação entre Estados 
Nacionais. É preciso superar a dimensão do nacional para pensar em dimen-
sões planetárias. Isto não quer dizer que seja preciso abandonar ou suprimir a 
ideia do nacional, do regional e até do local, mas é preciso repensá-los a par-
tido global. “O local e o global determinam-se reciprocamente, algumas vezes 
de modo congruente e consequente, outras de modo desigual e desencontrado. 
Mesclam-se e tencionam-se singularidades, particularidades e universalidades” 
(IANNI, 1995, p. 17).

Essa complexa crise, para o sociólogo e filósofo francês Edgar Morin (1995), 
é decorrência do próprio projeto da modernidade. Esse projeto, fundado no tri-
nômio “ciência-técnica-indústria”, conduziu a humanidade a uma profunda “crise 
de civilização”, a uma “nova barbárie”, a uma “agonia planetária”. Ele admite que 
a tecnociência produziu verdadeiras maravilhas, talvez nunca imaginadas, mas 
também é o núcleo e motor da agonia planetária. A lógica da máquina artificial 
com sua eficácia, calculabilidade, predizibilidade, especialização, rapidez, entre 
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outros aspectos, invadiu as estruturas sociais, as instituições, os relacionamen-
tos pessoais e intergrupais e até mesmo a vida cotidiana. “Precisamos nos livrar 
do paradigma pseudo-racional do homo sapiens faber segundo o qual a ciên-
cia e a técnica assumem e levam a cabo o desenvolvimento humano” (p. 97). É 
o momento para repensar possibilidades de desenvolvimento que coloquem o 
humano como elemento fundamental. Por isso é preciso uma reforma do pen-
samento, uma revolução mental capaz do pensamento complexo que gere uma 
nova visão do ser humano, da natureza e da sociedade.

O sociólogo português Boaventura de Sousa Santos (1999 e 2000) entende 
que vivemos um tempo de transição paradigmática, no qual o paradigma socio-
cultural da modernidade ocidental entra em sua crise final, tanto na dimensão 
epistemológica como na societal. Um elemento central dessa crise está eviden-
ciado na crise do contrato social, fundamento básico da sociedade moderna. 
O contrato social fundou a passagem do Estado Natural para o Estado Social e 
esteve assentado na cidadania territorialmente fundada, na inclusão dos indi-
víduos e suas associações (excluindo a natureza) e na definição de que somen-
te os interesses estabelecidos na sociedade civil seriam objeto de contrato. Esse 
contrato tornou-se a base da racionalidade social e política da modernidade. 
Os critérios que ele estabelecia passaram a ser referência para a organização da 
economia, da política, da sociedade e da cultura.

Ele ressalta, porém, que os critérios de inclusão também definiam, clara-
mente, critérios de exclusão. As transformações em curso a partir da década de 
setenta, do século XX, além de abalar os critérios de inclusão, acentuaram os de 
exclusão, demonstrando os limites do contrato social da modernidade e exigin-
do sua redefinição. Embora este seja um cenário difícil, é preciso reconstruir ou 
reinventar um espaço-tempo que favoreça e promova a deliberação democráti-
ca. É preciso construir um “Novo Contrato Social” mais inclusivo, não apenas 
das pessoas, mas também da natureza; mais conflitual, não incluindo apenas 
por critérios de igualdade, mas também pela diferença; não confinado no espa-
ço-tempo nacional, mas incluindo o local, o regional e o global; não assentado 
em distinções rígidas entre Estado e Sociedade Civil, entre economia, política e 
cultura, entre o público e o privado.

Na compreensão de Manuel Castells (1999, 2000 e 2001), a revolução tecno-
lógica, a crise do capitalismo e do estatismo e o apogeu dos movimentos sociais 
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desencadearam um conjunto de transformações na sociedade mundial em di-
reção ao que ele denomina a “sociedade em rede”. A produtividade e a compe-
titividade passaram a ser vistas em novas bases; a produtividade, pelo grau de 
inovação, e a competitividade, fundada na flexibilidade. Mudou a configuração 
do capital, com ênfase nos mercados financeiros globais que funcionam como 
o “centro nervoso” do capitalismo informacional. O ser humano produzirá mais 
e melhor com esforço muito menor, mas a distribuição dependerá do acesso à 
educação e da organização social, da política e das políticas.

A perda da rede de seguridade estatal leva a um processo de exclusão cada 
vez mais acentuado. A lógica do mercado global convive e tensiona a experiên-
cia humana individual. Os excluídos tendem a reagir, quer via organizações le-
gítimas, quer por conexões perversas (crime global) e até mesmo pelos funda-
mentalismos. A produção de novas formas de sociabilidade, fundadas na rela-
ção, evidenciam a crise generalizada do patriarcalismo. As instituições perdem 
cada vez mais o poder de controle sobre os indivíduos e os movimentos, dando 
origem às “identidades autônomas em construção”. A passagem de uma identi-
dade de resistência para uma identidade de projeto aumenta a necessidade de 
aprender a conviver com diferenças ideológicas, de compromisso político e de 
prática social (CASTELLS, 2001).

No entender de Ricardo Antunes (1995 e 2000), o que vem ocorrendo é 
um conjunto de transformações na lógica do sistema produtor de mercadorias 
que converte a concorrência e a busca da produtividade num processo destruti-
vo que tem gerado uma imensa precarização do trabalho. A crise do fordismo/
taylorismo/keinesianismo desencadeou um processo de reestruturação produ-
tiva, visando substituir ou reestruturar o padrão produtivo para retomar os ní-
veis de acumulação. Com isso, expande-se a flexibilização, as formas de trabalho 
parcial, terceirizadas e precarizadas e o desemprego estrutural, intensificando 
a extração do sobretrabalho em tempo cada vez mais reduzido. Isso gera fortes 
impactos na classe trabalhadora: fragmentação, desestruturação, desorganiza-
ção e perda de referências.

Ele reitera, no entanto, que essas transformações não significam o fim da 
modernidade e nem o fim da compreensão do trabalho enquanto “proto for-
ma do social”. Enquanto vivermos numa sociedade produtora de mercadorias 
e regida pela lógica do capital, as relações que emergem do mundo do trabalho 
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tendem a ocupar lugar privilegiado na estruturação das relações sociais. Se vive 
uma crise da sociedade do trabalho abstrato, estranhado, fetichizado, e, portan-
to, sua superação em direção a uma sociedade emancipada, fundada no traba-
lho concreto, supõe, além da redução da jornada de trabalho e a ampliação do 
tempo livre, uma “transformação radical do trabalho estranhado em trabalho 
social que seja fonte e base para a emancipação humana, para uma consciência 
omnilateral” (ANTUNES, 1995, p. 80).

O economista Ladislau Dowbor (1998) entende que o processo de globa-
lização alterou profundamente a dinâmica institucional que estrutura o projeto 
da modernidade, causando sérios problemas que precisam ser pensados de for-
ma global. Entre essas transformações, ele destaca cinco tendências que pare-
cem despontar como estruturadoras de nosso futuro: (1) as tecnologias avançam 
rapidamente enquanto as instituições correspondentes avançam lentamente, e 
essa mistura é explosiva; (2) a economia globaliza-se enquanto os sistemas de 
governo permanecem sendo de âmbito nacional, gerando uma perda global de 
governabilidade; (3) a distância entre pobres e ricos aumenta dramaticamente, 
enquanto o planeta encolhe e a urbanização junta os polos extremos da socieda-
de, levando a convívios contraditórios cada vez menos sustentáveis; (4) a urba-
nização deslocou o espaço de gestão do nosso cotidiano para a esfera local, en-
quanto os sistemas de governo continuam na lógica centralizadora; (5) as trans-
formações estruturais do trabalho ocorrem, gerando exclusão social crescente.

Diante dessas transformações, Dowbor destaca que “a humanidade precisa 
urgentemente puxar as rédeas sobre o seu desenvolvimento, e dotar-se dos ins-
trumentos institucionais capazes de efetivamente capitalizar os avanços cientí-
ficos para um desenvolvimento humano” (p. 15-16). Essas perspectivas são re-
fletidas na sequência.

Pensando a relação entre desenvolvimento e direitos humanos a 
partir da crise da Modernidade

O quadro de uma profunda crise do projeto da modernidade trouxe a dis-
cussão do desenvolvimento para o centro das preocupações. Reacendeu-se o 
debate entre os defensores de diversas teorias a respeito do desenvolvimento 
dos povos (MURTEIRA, 1990). Entre essas compreensões, pode-se destacar os 
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defensores da ideia de que o crescimento econômico por si é capaz de dinami-
zar e impulsionar as demais dimensões da sociedade. Para eles, a questão central 
que se coloca é como alcançar o crescimento econômico e possibilitar o desen-
volvimento das forças produtivas. Ainda, a partir dessa linha de raciocínio, o 
desenvolvimento é o resultado de uma integração dinâmica da divisão do tra-
balho, da acumulação de capital e da inovação técnica (seguidores da teoria dos 
economistas clássicos ingleses: Ricardo e Adam Smith).

Outra sugestão de peso advém dos seguidores da teoria schumpeteriana 
que colocam nas mãos dos empreendedores e da inovação tecnológica o futuro 
da sociedade. Para eles, a força impulsionadora da economia moderna estaria 
nas mãos de pessoas “capacitadas” para conduzir a organização da produção e 
das relações sociais. Da mesma forma, os processos de inovação seriam capa-
zes de dinamizar as relações produtivas e sociais, superando os entraves apre-
sentados pelo capitalismo.

Uma terceira visão advém dos que apregoam a necessidade de uma concep-
ção mais abrangente de desenvolvimento (em especial os seguidores da matriz 
estruturalista). Eles propõem a ideia de um crescimento econômico com melhor 
distribuição de renda, mais equidade social, maior participação política, mais 
respeito às diversidades culturais e maior atenção às especificidades regionais. 
O crescimento econômico, por si só, não consegue impulsionar as demais di-
mensões da sociedade e levar ao desenvolvimento, pois desenvolver-se é muito 
mais do que crescer economicamente. Desenvolver-se é melhorar a qualidade 
devida da população como um todo; é garantir suas necessidades fundamentais 
e efetivar a cidadania plena.

As reflexões desse último grupo são fortalecidas, no cenário internacional, 
a partir da divulgação do Relatório Brundtland (Our Common Future), publi-
cado em 1987, como texto preparatório para a Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente, e conhecido no Brasil sob o título “Nosso Futuro Co-
mum”. A ideia de desenvolvimento sustentável presente neste relatório chama 
a atenção para uma melhor distribuição das riquezas produzidas, a adoção de 
estilos de vida compatíveis com os recursos ecológicos do planeta e a preocu-
pação com a garantia de vida para as gerações futuras.
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O atendimento das necessidades básicas requer não só uma era de crescimento 
econômico para as nações cuja maioria da população é pobre, como a garantia 
deque esses pobres receberão uma parcela justa dos recursos necessários para 
manter esse crescimento [. . .]. Para que haja um desenvolvimento global sus-
tentável necessário que os mais ricos adotem estilos de vida compatíveis com 
os recursos ecológicos do planeta, quanto ao consumo de energia, por exemplo 
[. . .]. O desenvolvimento sustentável não é um estado de harmonia, mas um 
processo de mudança no qual a exploração dos recursos, a orientação dos inves-
timentos, os rumos do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional 
estão de acordo com as necessidades atuais e futuras (ALMEIDA, 1997, p. 42).

Esse conceito, de acordo com Almeida (1997), representa um avanço em 
relação às concepções anteriores de desenvolvimento, mas permanecem algu-
mas dúvidas, pois ele abriga uma “série heteróclita de concepções e visões de 
mundo”, desde os críticos das noções de evolucionismo e modernidade até os 
defensores de um “capitalismo verde”, que buscam no desenvolvimento susten-
tável um resgate da ideia de progresso e crença no avanço tecnológico. A dis-
cussão sobre o desenvolvimento sustentável estaria polarizada entre duas con-
cepções principais: de um lado, aqueles que centralizam o “conceito/ideia” na 
esfera da economia como referência para pensar o social; de outro, aqueles que 
procuram quebrar a hegemonia do discurso econômico indo além do discurso 
instrumental e restrito que a economia impõe ao conceito/ideia. Essa segunda 
concepção procura introduzir elementos sociais, ambientais, políticos e cultu-
rais na compreensão do desenvolvimento.

Nesse sentido é que Viedermann (1995) afirma que as duas mais impor-
tantes e inter-relacionadas questões de sustentabilidade e desenvolvimento são 
“a economia global e a distribuição de poder entre os povos do mundo”. Ele 
questiona se pode haver sustentabilidade na ausência de segurança econômi-
ca, garantia dos direitos fundamentais, condições de vida sustentáveis para to-
dos os povos e participação popular na condução de seus assuntos. Defende a 
ampliação do conceito de sustentabilidade proposto pelo Relatório Brundtland 
de tal forma que incorpore a preocupação com a participação popular, com a 
segurança econômica e com o uso prudente dos recursos naturais e humanos:

Sustentabilidade é um processo participatório que cria e persegue uma visão 
de comunidade que respeite e faça uso prudente de todos os seus recursos – 
naturais, humanos, criados pelos humanos, sociais, culturais, científicos, etc. 
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A sustentabilidade busca garantir, até onde possível que as gerações presentes 
atinjam um alto grau de segurança econômica, e possam realizar a democracia 
e a participação popular no controle de suas comunidades, enquanto mantêm 
a integridade dos sistemas ecológicos dos quais toda vida e toda produção 
dependem, enquanto assumem responsabilidade pelas gerações futuras para 
prover-lhes de meios para sua realização, esperando que elas tenham a pru-
dência e a inteligência de usar o que lhes é provido de maneira apropriada 
(VIEDERMANN, 1995, p. 147).

Em uma linha de raciocínio semelhante, Morin (1995) advoga a necessi-
dade de rejeitar o “conceito subdesenvolvido de desenvolvimento” que fazia do 
crescimento tecnoindustrial a panaceia de todo o desenvolvimento antropos-
social e destruía rapidamente as solidariedades locais e os traços originais das 
diferentes culturas. Da mesma forma, é preciso rejeitar a ideia de um progresso 
irresistível que cresce ao infinito e que, ao mesmo tempo em que eleva o nível de 
vida, pode estar degradando a qualidade de vida na medida em que degrada as 
relações pessoais e alimenta um mal-estar subjetivo, advindo da incerteza diante 
das possibilidades de futuro da civilização. A lógica do desenvolvimento funda-
do na “tecnociência” precisa ser superada, pois ela reduziu a lógica da “máquina 
viva” à lógica da máquina artificial. A lógica da máquina artificial se impôs ini-
cialmente na indústria, depois atingiu o mundo administrativo e, por fim, apo-
derou-se de várias instâncias da atividade social. Essa lógica da máquina artificial 
está levando a humanidade a uma nova barbárie em que o principal problema 
é a “aventura descontrolada da tecnociência”. O imperativo que se impõe neste 
final de século é a “sobrevivência da humanidade” e a “busca da hominização”.

Sobrevivência da humanidade entendida enquanto necessidade de garan-
tir e salvaguardar as diferenças culturais e naturais ameaçadas pelo processo de 
uniformização e destruição produzido pela tecnociência. A busca da homini-
zação consiste na construção consciente das condições capazes de realizar a hu-
manidade enquanto “comunidade de nações”, de ver o nascimento de uma “so-
ciedade/comunidade planetária dos indivíduos, das etnias, das nações”. Nessa 
busca da hominização é que se reencontraria a noção de desenvolvimento, mas 
em seu “novo” sentido, ou seja, enquanto desenvolvimento humano.

Cabe, portanto, retirar a noção de desenvolvimento de sua ganga economísti-
ca. Não cabe mais reduzir o desenvolvimento ao crescimento, que, como disse 
Jean-Marie Pelt, ‘tornou-se uma excrescência’. A noção de desenvolvimento deve 
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tornar-se multidimensional, ultrapassar ou romper os esquemas não apenas 
econômicos, mas também civilizacionais e culturais ocidentais que pretendem 
fixar seu sentido e suas normas. Deve romper com a concepção do progresso 
como certeza histórica para fazer dele uma possibilidade incerta, e deve com-
preender que nenhum desenvolvimento é adquirido para sempre: como todas 
as coisas vivas e humanas, ele sofre o ataque do princípio de degradação e pre-
cisa incessantemente ser regenerado (MORIN, 1995, p. 108).

A Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento4, adotada pela Resolu-
ção 41/128,da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 04 de dezembro de 1986, 
deixa claro que o desenvolvimento não é um processo meramente econômico e 
que a pessoa humana é o sujeito central do processo de desenvolvimento:

Reconhecendo que o desenvolvimento é um processo econômico, social, cul-
tural e político abrangente, que visa o constante incremento do bem-estar de 
toda a população e de todos os indivíduos com base em sua participação ativa, 
livre e significativa no desenvolvimento e na distribuição justa dos benefícios 
daí resultantes;

[...] para promover o desenvolvimento, devem ser dadas atenção igual e con-
sideração urgente à implementação, promoção e proteção dos direitos civis, 
políticos, econômicos, sociais e culturais.

[...] reconhecendo que a pessoa humana é o sujeito central do processo de 
desenvolvimento e que essa política de desenvolvimento deveria assim fazer 
do ser humano o principal participante e beneficiário do desenvolvimento 
(TRINDADE, 1991, p. 154-155).

Analisando os dez artigos da Declaração, pode-se destacar alguns aspectos 
que são fundamentais quando se fala da relação entre desenvolvimento e direitos 
humanos: a pessoa humana é vista como o sujeito central de qualquer processo 
de desenvolvimento; todos os seres humanos têm responsabilidade pelo desen-
volvimento, individual e coletivamente; o Estado tem o direito e o dever de for-
mular políticas nacionais de desenvolvimento; os estados devem tomar medidas 
urgentes para eliminar violações dos direitos humanos dos povos e dos seres 
humanos individuais; todos os direitos humanos e liberdades fundamentais são 
indivisíveis e interdependentes; deve ser assegurado a todos os cidadãos o aces-
so aos recursos básicos de educação, serviços de saúde, alimentação, habitação, 

4 Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direito-ao-Desenvolvimento/declaracao-
sobreo-direito-ao-desenvolvimento.html

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direito-ao-Desenvolvimento/declaracao-sobreo-direito-ao-desenvolvimento.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direito-ao-Desenvolvimento/declaracao-sobreo-direito-ao-desenvolvimento.html
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emprego e distribuição equitativa de renda. Fica claro que a construção do de-
senvolvimento é um compromisso coletivo, em que a esfera pública adquire uma 
relevância fundamental (LOPES, 1988).

Essas ideias são ratificadas na Declaração de Viena de 25/06/1993, na qual, 
em seus artigos 10 e 11, reafirma-se o direito ao desenvolvimento enquanto direi-
to universal e inalienável e parte integrante dos direitos humanos fundamentais; 
a ideia da pessoa humana enquanto sujeito central do desenvolvimento; a preo-
cupação ambiental desta e das futuras gerações; que todos têm direito a usufruir 
dos benefícios decorrentes do progresso científico e de suas aplicações práticas. A 
mesma declaração também reitera a necessidade de estabelecer acordos regionais 
e sub-regionais, bem como contar com o apoio das organizações da sociedade 
civil para a garantia dos direitos fundamentais do ser humano (LOPES, 1988).

Em reunião realizada no período de 25 a 27 de setembro de 2015, na sede 
das Nações Unidas em Nova York, os chefes de Estado e de Governo e os altos 
representantes adotaram a “Agenda 2030”5, com novos objetivos de desenvolvi-
mento sustentável globais (17objetivos e 169 metas), pautados na garantia dos 
direitos humanos, buscando alcançar o desenvolvimento sustentável em suas 
três dimensões: econômica, social e ambiental; deforma equilibrada e integra-
da (parágrafo segundo).

Essas propostas necessitam de um pressuposto básico, bem explicitado por 
Mais (1999): recuperar a centralidade da política em relação à economia. Mas 
não a forma viciada e tradicional da política, e, sim, a política enquanto gestão 
coletiva da polis. Na dimensão expressa por Santos (1999, p. 66-74) de democra-
tização do Estado e da esfera pública não estatal, fundamentais para a edificação 
de um “novo contrato social”, ou por Giddens (2002), de uma “democracia dialó-
gica”, complementadas pela ideia de Beck (2003), de uma nova forma de gover-
nança transnacional, com participação efetiva dos diversos atores públicos e da 
sociedade civil organizada, capaz de impulsionar a democracia e a justiça global.

Isso começa pelo alargamento dos limites da democracia liberal tradicio-
nal e prossegue rumo a uma democracia de efetiva participação dos cidadãos 
nos processos de decisão. Através dos partidos, sindicatos, organizações profis-
sionais, culturais e todas as entidades regularmente constituídas, as pessoas de-
vem participar e decidir sobre a formulação e execução de políticas públicas. É 

5 Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/.

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
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preciso cercar o Estado de uma trama bem amarrada de associações, coopera-
tivas, sindicatos, partidos, comunidades, clubes, etc., que tornem a democracia 
algo diário, normal, natural. A noção de direito humano como incondicional 
pode não se efetivar se ficar restrita às garantias legais, “porque o acesso concreto 
depende muito mais da cidadania popular do que de garantias legais” (DEMO, 
2003, p. 107). Como diz Sader (2004), a garantia dos direitos, na fase atual da 
“era dos mercados”, só pode se estruturar em torno da esfera pública: “o públi-
co representa exatamente o espaço da universalização dos direitos e, portanto, 
o espaço socialmente democrático [. . .]”. (p. 09).

Ao recolocar a centralidade da política se está dando uma nova dimensão 
para a compreensão dos tratados e das convenções a respeito do próprio desen-
volvimento e da defesa dos direitos humanos. Para Bobbio (1992), a questão 
crucial que se coloca hoje não é mais discutir a fundamentação dos direitos, 
quais são, quantos, qual sua origem e seus fundamentos, mas sim protegê-los, 
ou seja, lutar para que não fiquem apenas nos códigos e nas declarações, mas 
que adquiram efetividade prática. As Declarações são fundamentais para cor-
roborar a ideia de que os povos, por mais diversos que sejam, possuem valores 
comuns e que precisam ser garantidos apesar dos contextos adversos que mui-
tas vezes se apresentam. Nessa luta pela efetividade dos direitos, a centralidade 
da política é fundamental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As transformações em curso no cenário nacional e internacional, especial-
mente ocorridas a partir das últimas décadas do século XX, tem evidenciado 
uma profunda crise do projeto da modernidade. Essa crise afeta seus princípios 
fundantes e suas propostas de sociedade decorrentes, tanto que muitos têm afir-
mado o fim da modernidade e o advento da pós-modernidade. As reflexões rea-
lizadas evidenciaram que a crise decorreu muito mais dos projetos societários 
que produziram uma interpretação dominante dos ideais da modernidade em 
nome dos interesses do capital, do que da falência dos ideais de liberdade, igual-
dade, solidariedade, fraternidade, humanidade e emancipação. A crise pode ser 
um espaço-tempo privilegiado para a revisão das interpretações produzidas e a 
construção de novos projetos societários.
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Projetos estes que incorporem as críticas nascidas nesse contexto de crise da 
modernidade e sejam alimentados pelas novas compreensões dele emanadas. A 
afirmação das ideias de sustentabilidade, complexidade, multidimensionalidade, 
democracia de efetiva participação dos cidadãos nos processos de decisão, centra-
lidade da política em relação à economia e desenvolvimento humano tem aberto 
a possibilidade de pensar a estruturação de projeto(s) de sociedade pautado(s) ou 
harmonizado(s) com os tratados e as convenções de direitos humanos. Avançar 
nessa direção requer que se retome a centralidade da política e que os grandes te-
mas da humanidade sejam tratados em ambientes de deliberação democrática e 
participativa e não apenas movidos pela lógica do mercado e do capital.
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INTRODUÇÃO

O processo de reestruturação produtiva, sob a hegemonia do ideário neo-
liberal, acirrou a disputa pelo uso do fundo público, que passou, cada vez mais, 
a ser visto como mecanismo essencial de reprodução do capital, em detrimento 
à garantia de direitos dos cidadãos. A tradição do Estado Social, em suas múlti-
plas versões, constituída ao longo de mais de meio século, passou a ser respon-
sabilizada pela crise e suas bases foram amplamente questionadas, abrindo um 
período de rediscussão do papel do Estado e da sua relação com o mercado e 
a sociedade civil.

No espaço acadêmico, esse processo de reestruturação e seus desdobra-
mentos geraram ambiente profícuo para as mais diversas leituras6, em especial 
no âmbito das ciências humanas, sociais e sociais aplicadas. Leituras que apon-
tam as múltiplas dimensões da crise do capitalismo e do socialismo real, os in-
teresses em jogo, as alternativas buscadas para a reestruturação e os impactos 
gerados nas dinâmicas de desenvolvimento das sociedades. A hegemonia do ca-
pital financeiro, a restrição de direitos à classe trabalhadora e o predomínio da 
lógica do mercado em detrimento à ação do Estado7 despontam como aspectos 
fundantes do capitalismo reestruturado.

Nesse contexto, o estudo da realidade objetiva de aplicação do fundo públi-
co, por parte dos municípios, em políticas sociais, torna-se um tema instigante, 
necessário, complexo e elucidador de processos em curso. O presente capítulo 
apresenta resultados de estudos realizados no âmbito de Edital interno de fo-
mento à pesquisa, da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). Foca-se na 
análise da aplicação do fundo público municipal nas áreas de educação e cultura, 
saúde e saneamento, habitação e urbanismo, trabalho, previdência e assistência 
social8. Toma-se como referência a região Noroeste do Estado do Rio Grande 
do Sul (RS), constituída por 77 municípios, agrupados em quatro Conselhos 

6 Um panorama pode ser visto em Carrion e Vizentini (1997); Sola, Wilheim e Pereira (1999); Heller et 
al. (1999); Pochmann (2004); Iamamoto (2007); Harvey (2011); Chauí e Santos (2013); entre outros.

7 Oliveira (1998) deixa claro que a proposta de redução da ação do Estado feita pelos neoliberais se 
aplica, de forma especial, no que se trata à dimensão da garantia de direitos e de políticas voltadas 
aos trabalhadores, mas não naquilo que interessa ao processo de reprodução do capital.

8 O foco nestas áreas justifica-se pelo fato das mesmas representarem quase a totalidade dos recursos 
do fundo público aplicados no atendimento ao Artigo 6º da Constituição Federal de 1988.



542

Regionais de Desenvolvimento (COREDES)9. Trabalha-se com dados secundá-
rios disponibilizados pelos municípios através da Secretaria do Tesouro Nacional.

O capítulo está estruturado em duas partes fundamentais. Na primeira, ex-
plicitam-se os fundamentos teórico-metodológicos que embasam a pesquisa. Na 
segunda, apresentam-se resultados obtidos e reflete-se sobre eles na perspecti-
va de articular fundo público, políticas sociais e interesses em disputa, a fim de 
encaminhar as possíveis conclusões.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

A pesquisa referencia-se em quatro conceitos básicos e a relação entre eles: 
reestruturação produtiva, fundo público, políticas sociais e desenvolvimento. 
Tem-se presente a qualificada literatura disponível que evidencia o “estado da 
arte” em cada um deles (OLIVEIRA, 1998; POCHMANN, 2004; VEIGA, 2005; 
BEHRING, 2006 e 2010; IAMAMOTO, 2007; SALVADOR, 2010; HARVEY, 2011; 
CASTRO, 2012; CALISTRE, BIANCARELI e CINTRA, 2014; PFEIFER, 2014; 
SILVA, 2014), de forma que neste estudo a preocupação será orientada pela defi-
nição dos conceitos chaves que orientam a análise dos dados obtidos na pesquisa.

Entende-se por reestruturação produtiva o processo marcado por profun-
das transformações econômicas, sociais, políticas e culturais ocorridas na socie-
dade mundial com a crise do capitalismo e do socialismo real, a partir das três 
últimas décadas do século XX. Essas transformações afetaram: o modelo tec-
nológico (passagem da mecânica para a eletrônica e a robótica integrada, com 
a utilização de novos materiais e novos processos); a organização do processo 
produtivo (passagem do modelo fordista para a acumulação integrada flexível e 
intensiva); as relações de trabalho (passagem do emprego formal, com perspec-
tiva de carreira no longo prazo, para os contratos de curto prazo, com maiores 
exigências de produtividade e flexibilização e com menos garantia de direitos); 
as formas de regulação (passagem de uma ação mais incisiva do Estado em dire-
ção a processos de liberalização e globalização crescentes); as estruturas sociais 

9 Tendo como referência a proposta de regionalização implantada pelo governo do estado do Rio Grande 
do Sul, a partir de 1991, com a criação dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDE), 
tornados referência oficial de organização e planejamento a partir da Lei Estadual de nº 10.283, de 
17 de outubro de 1994. Nesta proposta trabalha-se com o COREDES Celeiro, Fronteira Noroeste, 
Missões e Noroeste Colonial.
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(a rigidez é substituída pela flexibilidade; as metanarrativas dão lugar a projetos 
de curto prazo); as ideologias políticas (o ideário socialista e do Estado Social 
perde terreno para as ideias neoliberais); e as próprias noções básicas de com-
preensão da vida, dos direitos e da cidadania (mudança do foco da coletivida-
de para a individualidade e a subjetividade) (ANTUNES, 1995; ROTTA, 2007; 
HARVEY, 2011).

Essas transformações levaram a uma hegemonia do capital financeiro e do 
ideário neoliberal, gerando profundos impactos na compreensão e gestão do fun-
do público (que incorpora novas funções para além das existentes no período de 
vigência do Estado Social, na direção da garantia de superávit para pagar juros 
da dívida pública), nas políticas sociais (com o predomínio de tendências para 
a seletividade, a fragmentação, a parceria público-privada e a orientação para 
a inserção no mercado ao invés do exercício da cidadania) e na própria visão 
de desenvolvimento (capital humano, liberdades individuais, modernização).

No que concerne à compreensão de fundo público, trabalha-se com a ideia 
de que ele “envolve toda a capacidade de mobilização de recursos que o Estado 
tem para intervir na economia” (SALVADOR, 2012, p. 07) e nas demais dimen-
sões de organização da sociedade, quer via empresas públicas, política mone-
tária, fiscal e tributária ou orçamento público, visando o desempenho de suas 
múltiplas funções (BEHRING, 2010). Trata-se de parte do trabalho excedente 
que é apropriado pelo Estado a fim de que ele desempenhe as atribuições que a 
correlação de forças sociais define como de responsabilidade do Estado. Os ob-
jetivos da política econômica e social, assim como a escolha dos mecanismos 
para sua implantação, estão diretamente ligados aos interesses de classe e en-
volvem negociações nas mais variadas e amplas arenas de disputa presentes na 
configuração de cada sociedade, em cada momento histórico.

O fundo público ocupa papel relevante na reprodução da força de trabalho 
sob o capitalismo, assim como também na garantia das condições de reprodução 
do capital. No caso brasileiro, Salvador (2010) refere que a estruturação do fundo 
público configura um Estado Social que não reduz a desigualdade, pois ele está 
assentado: em um financiamento regressivo, no qual quem mais contribui são os 
trabalhadores; em políticas sociais com padrão restritivo e básico, não universa-
lizando direitos; e em uma distribuição desigual dos recursos no âmbito da segu-
ridade social, possibilitando a transferência de recursos para o orçamento fiscal. 
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Com isso, o fundo público acaba contribuindo muito mais para a reprodução do 
capital do que para a redução das desigualdades e a garantia dos direitos dos ci-
dadãos, invertendo uma das funções básicas do Estado nas sociedades modernas.

A garantia de direitos e a redução das desigualdades têm sido, historica-
mente, associadas à ideia de políticas sociais. As políticas sociais têm suas origens 
nos movimentos populares do século XIX, procurando responder aos conflitos 
surgidos na relação entre capital e trabalho, a partir da consolidação do capita-
lismo. Afirmaram-se ao longo do século XX, de forma especial, com as experiên-
cias de Estado Social10. Porém, o processo de reestruturação capitalista, fundado 
no ideário neoliberal, tem atribuído às políticas sociais e aos direitos conquis-
tados pelos trabalhadores muitas das mazelas da crise do Estado e da própria 
reprodução do capital, exigindo revisões e supressões de políticas e de direitos. 
Neste contexto urge reafirmar a visão das políticas sociais como “o conjunto de 
provisões de necessidades sociais do cidadão que são incluídas como de respon-
sabilidade social e pública” (SPOSATI, 2002, p. 38). Pensar as políticas sociais 
além de meros instrumentos para possibilitar o acesso a bens e serviços, miti-
gar conflitos, compensar desigualdades, viabilizar coerção, cooptação e controle, 
mas sim como instrumentos essenciais para garantir os direitos fundamentais 
do cidadão na perspectiva da emancipação e participação ativa na sociedade.

Ao realizar uma revisão da literatura a respeito das políticas sociais, Cas-
tro (2012) refere que não se pode falar da existência de uma definição inequí-
voca do que sejam políticas sociais, mas sim chama a atenção para o fato de que 
as diversas concepções adotadas por pesquisadores e formuladores de políticas 
estão preocupadas tanto com aspectos teóricos, quanto com aspectos ligados à 
prática concreta. Apesar das dificuldades e limitações no estabelecimento de um 
conceito, Castro (2012) entende a política social como “sendo composta por um 
conjunto de programas e ações do Estado11 que se concretizam na garantia da 
oferta de bens e serviços, nas transferências de renda e regulação dos elementos 

10 Entendendo como diversas experiências de Estado (liberal, corporativista, conservadora, social 
democrata) que se desenvolveram no mundo a partir das ideias econômicas keynesianas, da discussão 
dos direitos sociais e da nova discussão da relação entre Estado, sociedade e mercado que se desenvolveu 
no contexto do pós-guerra (COUTO, 2004).

11 Pfeifer (2014) destaca que as políticas sociais, embora sendo atribuição fundamental do Estado, podem 
ser implementadas por instituições públicas estatais, públicas não estatais e até mesmo privadas, porém 
coordenadas por uma política pública articulada.
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do mercado” (p. 1014). Para tornar isso possível, a política social busca realizar 
dois objetivos conjuntos: a proteção social e a promoção social.

Pfeifer (2014) retoma um aspecto muito caro à tradição de debate a respei-
to das políticas sociais e essencial na compreensão adotada nesta pesquisa, ao 
referir que “as políticas sociais respondem ao conjunto de necessidades sociais 
humanas” (p. 748), que são construídas e reconstruídas historicamente de acor-
do com o “grau” de desenvolvimento das sociedades. O centro das políticas so-
ciais são as necessidades humanas e não as de reprodução do capital. Essa visão 
também é decisiva para orientar a compreensão de desenvolvimento.

Entende-se o desenvolvimento como um fenômeno multidimensional, que 
implica um processo de transformações da estrutura produtiva, das relações so-
ciais, das instituições, da organização política, das bases culturais e da própria 
relação dos seres humanos com a natureza. O desenvolvimento é um fenômeno 
que acontece na dinâmica das relações sociais, como um processo social locali-
zado, que conjuga crescimento econômico e melhoria das condições de vida da 
população como um todo, não sendo fruto do “espontaneísmo” ou apenas da 
ação de forças externas, mas produto das relações tensas e contraditórias que se 
estabelecem no interior das sociedades e na relação destas com as demais. Como 
tal é objeto dos jogos de forças, dos conflitos de classes, dos interesses dos dife-
rentes grupos, das políticas públicas, dos governos e dos organismos nacionais 
e internacionais (POCHMANN, 2004; ROTTA, 2007).

Fagnani, Sarti e Cassiolato (2015) reiteram que o desenvolvimento é

[...] um processo que combina, simultaneamente, (i) crescimento econômico 
e transformação das bases técnicas do sistema produtivo, e (ii) redistribuição 
de renda e redução das desigualdades sociais e regionais, sustentabilidade am-
biental, aperfeiçoamento da democracia e afirmação dos interesses estratégicos 
nacionais e da soberania do Estado brasileiro (p. 05).

Ao destacar o caráter combinado e simultâneo do processo econômico com 
as demais dimensões (social, política, cultural e ambiental), se está afirmando 
uma visão de totalidade, bem ao inverso da compreensão neoliberal que orienta 
o processo de reestruturação capitalista, centrada no econômico e no processo 
de reprodução do capital. Essa visão de totalidade e de complexidade do desen-
volvimento remete ao enfoque histórico-estrutural, na tradição de Celso Furtado 
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e Raúl Prebisch, amplamente conhecidos pela trajetória junto à Comissão Eco-
nômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL)12. Furtado (2000) destaca 
que a ideia de desenvolvimento, a partir do enfoque histórico-estrutural, possui, 
pelo menos, três dimensões. A primeira refere-se ao incremento da eficácia do 
sistema social de produção, na medida em que ele, mediante a acumulação e o 
progresso técnico, eleva a produtividade de sua força de trabalho. A segunda re-
laciona-se à satisfação das necessidades humanas elementares da população no 
sentido de garantir a dignidade e promover a cidadania. A terceira diz respeito 
ao projeto ideológico de futuro, à consecução dos objetivos definidos na esfera 
política e de interesses de grupos e classes sociais. Por isso Furtado reitera que 
só haverá verdadeiro desenvolvimento onde existir um projeto social subjacente.

A relação entre políticas sociais e propostas de desenvolvimento, mesmo 
que existente de forma clara a partir do advento do Estado Moderno (ROTTA, 
2007), afirmou-se como campo de estudo das ciências sociais e sociais aplica-
das a partir da segunda metade do século XX, com as experiências do Estado 
Social. As diversas experiências de Estado Social buscaram construir propos-
tas de desenvolvimento fundadas em uma nova compreensão da relação entre 
o mercado, o Estado e a sociedade, na direção da regulação, do controle e do 
compromisso negociado (HOBSBAWM, 1995). As políticas sociais foram utili-
zadas pelo Estado como instrumentos essenciais neste processo, assumindo fi-
nalidades e configurações diversas, de acordo com contextos e jogos de forças 
específicos das diferentes formações sociais.

Com a crise do Estado Social e a ascensão do ideário neoliberal, que se tor-
nou base do processo de reestruturação capitalista, as propostas de desenvol-
vimento que se tornaram hegemônicas em nível mundial acentuaram o viés da 
seletividade, da focalização, da compensação das desigualdades, da parceria, da 
descentralização e do uso das políticas sociais como estratégias de competição 
entre pessoas, regiões e países. Por outro lado, as críticas ao ideário neoliberal 
fazem emergir propostas alternativas de desenvolvimento que advogam a ne-
cessidade de políticas sociais que garantam a redistribuição de renda, a inclusão 
(social, econômica, política, cultural e tecnológica), a cidadania e a participação 
ativa dos sujeitos na sociedade. O embate entre estas duas grandes perspectivas 

12 Informações podem ser obtidas em: http://www.cepal.org/pt-br

http://www.cepal.org/pt-br
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tende a marcar a discussão da relação entre políticas sociais e desenvolvimento 
no contexto atual (ROTTA et al., 2016).

COMPREENSÃO METODOLÓGICA E INFERÊNCIAS 
EVIDENCIADAS NA ANÁLISE DOS DADOS

Em termos metodológicos, a pesquisa está embasada nos princípios do 
materialismo dialético (LEFEBVRE, 1975; FRIGOTTO, 2004), em vistas da 
apreensão da realidade em sua totalidade, em suas múltiplas configurações, 
manifestações e contradições. Buscou-se articular a abordagem quantitativa e a 
qualitativa, trabalhando com dados estatísticos secundários, obtidos a partir da 
Secretaria do Tesouro Nacional. Os dados foram captados, selecionados, orga-
nizados e analisados a partir da técnica da “análise de conteúdos” (BARDAN, 
1979), com os referenciais teóricos analíticos sobre reestruturação produtiva, 
fundo público, políticas sociais e desenvolvimento.

Definiu-se como lócus da pesquisa o Noroeste do estado do Rio Grande 
do Sul, caracterizado por quatro microrregiões de COREDEs, aglutinadas como 
“Região Funcional 07” a partir da estratégia de Planejamento da Secretaria de 
Planejamento, Gestão e Participação Cidadã (SEPLAN)13. Trata-se de uma região 
que apresenta expressiva população rural (em torno de 31% da população total), 
com forte tradição na produção agropecuária, predominando as culturas de soja, 
milho e trigo e a produção de leite, suínos e aves. A atividade industrial centra-se 
na metal-mecânica (a região produz mais de 70% das colheitadeiras da América 
Latina), na área de móveis e tecidos. As atividades diversas de prestação de servi-
ços concentram-se nos centros urbanos, com destaque para as cidades-polo re-
gionais (Ijuí, Santa Rosa, Santo Ângelo e Três Passos). É uma região que enfrenta 
problemas sérios de evasão de população (especialmente jovens e adultos jovens), 
queda constante na participação do PIB estadual e desafios urgentes na perspectiva de 
retomada do desenvolvimento com qualidade de vida para sua população (RIO 
GRANDE DO SUL, 2015).

13 Os Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDEs) do RS foram agregados em nove Regiões 
Funcionais de Planejamento, com base em critérios de homogeneidade econômica, ambiental e social 
e outras características similares (RIO GRANDE DO SUL, 2015).
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O período definido para a pesquisa (1997-2015) dá-se em razão da 
disponibilidade dos dados pela Secretaria do Tesouro Nacional em formato 
semelhante que permite a organização e a comparação a partir da “planilha gasto por 
função”, contendo os dados contábeis consolidados dos municípios referenciados. Essa 
opção foi realizada após pesquisas em outras fontes disponíveis14 e diálogo com os 
profissionais responsáveis pelo setor de contabilidade dos municípios que apon-
taram ser esta a melhor opção para a comparação proposta na pesquisa.

As planilhas de “gasto por função” dos 77 municípios integrantes dos quatro 
COREDES selecionados, no período proposto, foram extraídas do sistema da Se-
cretaria do Tesouro Nacional15, e os dados foram selecionados e organizados a par-
tir das áreas de políticas sociais definidas. Depois de organizados, os dados foram 
atualizados para a data de 31 de outubro de 2016, com base no Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), a fim de possibilitar comparações e 
análises. Neste capítulo foca-se na comparação entre os quatro COREDES, com a 
análise dos montantes totais disponíveis nos orçamentos municipais, os quantitati-
vos aplicados nas áreas selecionadas e os percentuais aplicados em políticas sociais.

Para o estabelecimento de interfaces entre os investimentos em políticas sociais 
com a dinâmica econômica regional e a melhoria da qualidade de vida da população 
utiliza-se como referência o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDE-
SE)16 do Estado do Rio Grande do Sul, entendendo que ele é capaz de traduzir 
os aspectos básicos do desenvolvimento que estão associados ao conjunto de 
políticas sociais que são objeto do estudo.

No Quadro 1 é possível acompanhar a trajetória histórica da respectiva 
aplicação do fundo público, no somatório dos municípios que compõem cada 
COREDE17, bem como os montantes gerais e os percentuais aplicados em cada 

14 Nas câmaras municipais de vereadores, prefeituras municipais e Tribunal de Contas do Estado do Rio 
Grande do Sul.

15 Entre os anos de 1997 a 2012 os dados das contas municipais eram disponibilizados pela Secretaria do 
Tesouro Nacional através da Finanças Brasil – Dados Contábeis do Municípios (FINBRA). A partir de 
2013, o Tesouro Nacional implantou o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público 
Brasileiro (SICONFI). Mais informações vide https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf

16 Dada a mudança de metodologia de cálculo do IDESE, em 2006, o que impede a comparação com 
o existente para os anos anteriores, na visão dos próprios criadores do mesmo índice, utiliza-se o 
mesmo a partir de 2007 até o disponível neste momento, que é o de 2014.

17 Sabe-se dos limites do agrupamento por COREDE, porém o recorte deste texto prioriza a análise dos 
mesmos, a fim de identificar semelhanças e diferenças entre os mesmos. Em outros estudos trabalha-se 
com os municípios e com áreas específicas.

https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf
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uma das áreas de políticas sociais selecionadas. Em seu conjunto, os dados indi-
cam: crescimento expressivo e permanente do total do fundo público disponí-
vel nos municípios; manutenção dos percentuais aplicados nas políticas sociais 
sempre acima dos 53% do fundo disponível; priorização das áreas de educação e 
cultura e saúde e saneamento; ausência quase completa de investimentos na área 
do trabalho; e grande oscilação dos investimentos em habitação e urbanismo.

Quadro 1 – Totais e percentuais, despesas por função – COREDES – 1997 a 2015

Fonte: BRASIL (2013 e 2016) – organizado pelos autores.
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Tomando-se como referência o primeiro e o último ano do período ana-
lisado, percebe-se que o total do fundo disponível (total despesas por função) 
aos municípios aumenta, em 949% para a região Noroeste Colonial, 822% para 
a Fronteira Noroeste, 784% para as Missões e 733% para a região Celeiro. É im-
portante considerar que os acréscimos mais expressivos são experimentados a 
partir de 2003, quando o país inicia um processo de crescimento econômico 
que se mantém quase constante até 2013. O período também vai coincidir com 
o crescimento expressivo da agropecuária e da indústria a ela associada, funda-
mentos da economia regional, juntamente com o setor de serviços.

O comportamento dos investimentos em políticas sociais praticamente 
acompanha o crescimento do total do fundo público disponível, tendo, inclu-
sive, aumento em termos de percentuais investidos na comparação entre 1997 
e 2015, em que as quatro regiões saem do percentual situada na casa dos 50% 
para passar à casa dos 60%. Um dos fatores explicativos para esse aumento re-
laciona-se à ampliação dos investimentos na área da saúde e saneamento que, 
em três regiões (Celeiro, Missões e Noroeste Colonial), praticamente dobra em 
termos percentuais. A região Fronteira Noroeste era a que mais investia em saú-
de e saneamento (28,23%), no início do período, mantendo-se nesta situação ao 
final dele, com investimentos na ordem de 28,23%.

Quadro 2 – Totais e percentuais despesas por função – COREDES – 1997 e 2015

Fonte: BRASIL (2013 e 2016) – organizado pelos autores.

O que chama a atenção nesta trajetória é o comportamento dos investi-
mentos na área de habitação e urbanismo e na área do trabalho, especialmente 
pelos baixos valores e percentuais aplicados. Estudos realizados sobre essas re-
giões (RIO GRANDE DO SUL, 2006 e 2015; ROTTA, 2007; entre outros) evi-
denciam, com clareza, que residem nas áreas de saneamento básico, habitação 
e urbanismo alguns dos principais entraves que as mesmas enfrentam no seu 
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processo de desenvolvimento. Nesse sentido, a pouca aplicação de recursos do 
fundo público na solução dos problemas enfrentados nessas áreas denota a sua 
não priorização, mesmo que se tenham conhecimentos produzidos dando conta 
da sua importância e necessidade. Trata-se de um desafio para novas pesquisas a 
fim de identificar os motivos dessa opção e como se podem buscar alternativas.

Buscando identificar possíveis correlações entre os investimentos realizados e 
os indicadores de desenvolvimento das regiões de COREDE, utiliza-se como refe-
rência o IDESE, entre o período 2007 a 2014, conforme já explicado anteriormente.

Quadro 3 – IDESE – COREDES – 2007 a 2014
ANO COREDE EDUCAÇAO RENDA SAÚDE IDESE

Fronteira Noroeste 0,696 0,632 0,834 0,721
Noroeste Colonial 0,678 0,648 0,804 0,710
Missões 0,652 0,595 0,807 0,685
Celeiro DNI DNI DNI DNI
Rio Grande do Sul 0,627 0,682 0,792 0,700
Fronteira Noroeste 0,682 0,641 0,836 0,720
Noroeste Colonial 0,686 0,711 0,827 0,741
Missões 0,639 0,613 0,809 0,687
Celeiro 0,633 0,535 0,800 0,656
Rio Grande do Sul 0,622 0,691 0,799 0,704
Fronteira Noroeste 0,699 0,652 0,837 0,730
Noroeste Colonial 0,707 0,729 0,837 0,758
Missões 0,652 0,619 0,806 0,692
Celeiro 0,654 0,559 0,804 0,672
Rio Grande do Sul 0,638 0,698 0,803 0,713
Fronteira Noroeste 0,692 0,669 0,839 0,733
Noroeste Colonial 0,716 0,684 0,845 0,748
Missões 0,649 0,609 0,806 0,688
Celeiro 0,663 0,568 0,809 0,680
Rio Grande do Sul 0,640 0,712 0,807 0,720
Fronteira Noroeste 0,709 0,694 0,837 0,747
Noroeste Colonial 0,732 0,718 0,851 0,767
Missões 0,677 0,626 0,803 0,702
Celeiro 0,698 0,590 0,809 0,699
Rio Grande do Sul 0,651 0,721 0,807 0,726
Fronteira Noroeste 0,736 0,701 0,842 0,760
Noroeste Colonial 0,740 0,773 0,851 0,788
Missões 0,714 0,617 0,801 0,711
Celeiro 0,722 0,587 0,815 0,708
Rio Grande do Sul 0,664 0,730 0,809 0,734
Fronteira Noroeste 0,760 0,746 0,838 0,781
Noroeste Colonial 0,751 0,800 0,850 0,800
Missões 0,724 0,682 0,803 0,736
Celeiro 0,724 0,647 0,816 0,729
Rio Grande do Sul 0,679 0,752 0,809 0,747
Fronteira Noroeste 0,793 0,766 0,836 0,798
Noroeste Colonial 0,775 0,852 0,851 0,826
Missões 0,748 0,686 0,806 0,747
Celeiro 0,726 0,658 0,827 0,737
Rio Grande do Sul 0, 697 0,763 0,813 0,757

2014

2012

2013

2007

2008

2009

2010

2011

Fonte: FEE (2017) – organizado pelos autores.
Obs.: A Região Celeiro foi desmembrada da Noroeste Colonial em 2008.
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Quando se trabalha com o IDESE como um indicador possível de aferir 
o desenvolvimento de uma dada região, se tem presente a concepção que lhe 
deu origem, ao conceber os dados de forma integrada e não apenas setorial. Ou 
seja, tem-se presente que a maior repercussão dos investimentos provenientes 
do fundo público se faz sentir nos indicadores de educação e saúde, mas com 
consequências diretas, também, nos indicadores de renda. O desenvolvimento 
é visto como processo integrado que articula os aspectos econômicos com os 
demais, na dinâmica das relações sociais.

Os dados do IDESE evidenciam que os maiores avanços foram obtidos nos 
indicadores relacionados à renda, nos quatro COREDES, com destaque espe-
cial para o Noroeste Colonial, que amplia o seu indicador de 0,648, para 0,852 
no período, ingressando no grupo de alto desenvolvimento nessa área. Porém, 
mesmo crescendo acima da média estadual no quesito renda, Missões e Celeiro 
encontram-se bem abaixo da média estadual.

Em relação ao quesito educação, os quatro COREDES apresentam desem-
penho acima da média estadual, com destaques para a Fronteira Noroeste e o 
Noroeste Colonial que alcançam, em 2014, respectivamente, o primeiro e o ter-
ceiro lugar entre os 28 Conselhos Regionais, com indicadores muito próximos 
ao alto desenvolvimento nessa área. Essa posição alcançada pelas regiões mos-
tra sintonia com os investimentos na área. Isso não quer dizer que não tenham 
desafios ainda a serem enfrentados, especialmente na erradicação do analfabe-
tismo, na ampliação dos indicadores de conclusão do ensino médio e nos índi-
ces relacionados à educação superior.

No que se refere à saúde, percebe-se que as quatro regiões de COREDE 
estão, desde 2007, na condição de alto desenvolvimento, com indicadores aci-
ma dos 0,800. Situação que evidencia, da mesma forma que na educação, que 
os investimentos realizados a partir do fundo público têm apresentado resulta-
dos, pois a maior parte da população regional usufrui desse serviço a partir da 
estrutura pública.

Tomando por base o IDESE, em seu conjunto, percebe-se que as regiões 
Noroeste Colonial e Fronteira Noroeste apresentam melhores desempenhos, ou 
estando na condição de alto desenvolvimento, para a primeira, ou muito pró-
xima a isso, para a segunda. Essas duas também se encontram acima da média 
estadual em todo o período pesquisado. A região das Missões e a Celeiro, por 
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outro lado, apresentam desempenho abaixo da média estadual, ao longo de todo 
o período. Observando o Quadro 1, percebe-se que esse diferencial não pode 
ser explicado apenas pelos percentuais do fundo público aplicados, embora te-
nham relação com eles. São diferenciais que remontam a um processo históri-
co de organização da estrutura produtiva e das relações sociais (ROTTA, 2007; 
RIO GRANDE DO SUL, 2006 e 2015), que, para serem superados, necessitam 
de ação decisiva do Estado, da sociedade civil organizada e do próprio mercado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de reestruturação capitalista, implementado a partir do ideário 
neoliberal, além de apregoar o solapamento das ações do Estado Social na garan-
tia de direitos dos cidadãos, especialmente através das políticas sociais, intensifi-
cou a disputa pelo fundo público, estendendo-o como espaços estratégicos para 
a reprodução do capital. Além das atribuições historicamente desempenhadas 
pelo Estado na redução dos custos de reprodução da força de trabalho, o capital 
passa a perceber o fundo público como um lócus privilegiado para a remunera-
ção do capital, através da cobrança de abusivas taxas de juros.

Nesse ambiente de reestruturação capitalista, a relação entre as políticas 
sociais e as propostas de desenvolvimento tornam-se cada vez mais explícitas e 
de disputas intensas no sentido de estabelecer suas direções e definir a dinâmi-
ca dos investimentos. Os espaços de disputa tendem a atingir todas as esferas 
de atuação do Estado e se fazem sentir, na vida dos cidadãos, de forma mais ní-
tida, nos municípios. Portanto, o estudo das dinâmicas neles ocorrido torna-se 
elucidador de tendências.

O estudo realizado evidenciou que a aplicação do fundo público munici-
pal nas políticas sociais envolve valores expressivos, em escalas crescentes e que 
representam espaços vitais na promoção do desenvolvimento na medida em 
que qualificam as pessoas, garantem direitos, ampliam as oportunidades e con-
tribuem para a melhoria das condições de vida da população local. Em regiões 
periféricas no cenário estadual, nacional e internacional, a mobilização dos fa-
tores locais e a ação decisiva do Estado são essenciais na promoção do desen-
volvimento. Nesse sentido, garantir a aplicação do fundo público em políticas 
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sociais torna-se uma ação estratégica de resistência aos interesses do capital e de 
afirmação de uma proposta de desenvolvimento com inclusão social.
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CAPÍTULO 8

SANEAMENTO BÁSICO NA REGIÃO 
DAS MISSÕES: REALIDADE E 
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PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO
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INTRODUÇÃO

A definição legal de saneamento básico, por meio da Lei nº 11.445/2007, 
considera o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de 
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abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejos 
de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais (BRASIL, 2007). Em 
todo o mundo, cerca de 1,3 bilhão de toneladas de resíduos sólidos são produzi-
das anualmente nas cidades. De acordo com o Banco Mundial (relatório “What 
a Waste: A Global Review of Solid Waste Management”3), a geração de lixo4 per 
capita quase dobrou nos últimos anos, chegando à segunda década do milênio 
a 1,2 Kg/pessoa/dia. As projeções para 2025 indicam que esse valor passe para 
1,42 Kg/pessoa/dia, ampliando para cerca de 2,2 bilhões de toneladas anuais 
nos espaços urbanos mundiais. Contudo, é preciso ressaltar que essas médias 
variam consideravelmente de país para país, região, cidade e até mesmo dentro 
das cidades (WORLD BANK, 2012, p. 8).

Segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública 
e Resíduos Especiais (ABRELPE), “a geração total de RSU no Brasil em 2014 foi 
de aproximadamente 78,6 milhões de toneladas, o que representa um aumento 
de 2,9% de um ano para outro, índice superior à taxa de crescimento populacio-
nal no país no período, que foi de 0,9%” (ABRELPE, 2014, p. 28). Esses núme-
ros demonstram que a geração de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) per capita 
no país, em 2014, ficou em 387,63 Kg/ano, ou 1,062 Kg/ pessoa dia, situando-se 
um pouco abaixo da média per capita mundial. Além da questão relacionada 
à geração de RSU, num ritmo acelerado e crescente, alicerçado no consumis-
mo, que Bauman (2008, p. 19) classificou como “sociedade de consumidores”, 
os municípios brasileiros enfrentam graves problemas relacionados à coleta e à 
destinação final desses resíduos.

Atualmente, um dos grandes problemas ambientais enfrentados pela hu-
manidade é recolher, depositar e tratar corretamente o enorme volume de resí-
duos sólidos urbanos (RSU), que afeta o equilíbrio ambiental pela liberação de 
gases que colaboram com o efeito estufa, bem como pela poluição das águas, 
sendo causa de prejuízos financeiros, diretos e indiretos. Para Franqui (2016, p. 
1), “dar o correto destino aos RSU não é apenas uma questão legal, para cumprir 

3 Que desperdício: uma revisão global da gestão de resíduos sólidos. (Tradução livre).
4 Lixo é entendido, aqui, no sentido amplo, correspondendo a todos os resíduos gerados pela atividade 

humana e considerados sem utilidade.



559

a legislação vigente, mas uma exigência visando garantir os anseios por um 
meio ambiente equilibrado e sustentável para as presentes e futuras gerações5”.

Em agosto de 2014, expirou o prazo determinado pela Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS, Lei nº 12.305/2010), para que os 5.570 municípios 
brasileiros acabassem com os chamados “lixões”. Finda a data-limite estabele-
cida na PNRS, um número muito grande de municípios ainda não conseguiu 
substituir os lixões por aterros sanitários. De acordo com o Panorama dos Re-
síduos Sólidos no Brasil 2014, da ABRELPE (2015, p.31), em relação à destina-
ção final dos RSU coletados no Brasil, 58,4% (41,6 milhões de toneladas/ano) do 
volume total produzido teve destino adequado, enquanto 41,6% (29,6 milhões 
de toneladas/ano) foram destinados inadequadamente, sendo despejado em li-
xões ou “em sua versão apenas um pouco menos nociva, os aterros controlados” 
(ABRAMOVAY et al., 2013, p. 21). O índice de 58,4% de destinação final ade-
quada, em 2014, é bastante significativo, porém a quantidade de RSU destina-
da a locais inadequados totaliza 29.659.170 toneladas no ano, ou seja, seguiram 
para lixões ou aterros controlados, os quais, do ponto de vista ambiental, pouco 
se diferenciam dos lixões, pois não possuem o conjunto de sistemas necessários 
para a proteção do meio ambiente e da saúde pública (ABRELPE, 2015, p. 30).

Ao produzir o perfil socioeconômico do Conselho Regional de Desenvol-
vimento das Missões (COREDE Missões), a Secretaria do Planejamento, Mobi-
lidade e Desenvolvimento Regional do Estado do Rio Grande do Sul (SEPLAN, 
2015, p. 7) demonstrou que “a preocupação com o equilíbrio territorial do de-
senvolvimento é um desafio que devemos nos impor cotidianamente no pro-
cesso de planejamento e implementação das políticas públicas e, não por acaso, 
foi eleita como objetivo estratégico do Governo do Estado”.

Está claro que, para propor políticas públicas que visem corrigir eventuais 
deficiências existentes e, por consequência, estimular o desenvolvimento regio-
nal, é preciso conhecer a realidade da região, seus problemas e suas potenciali-
dades. Nesse sentido, o estudo que constitui este capítulo objetiva analisar indi-
cadores ligados ao saneamento básico, com especial preocupação na coleta de 
resíduos sólidos, pois esse é um fator limitador ao desenvolvimento regional.

5 Meio ambiental equilibrado e sustentável para “as presentes e futuras gerações” está relacionado com 
o desenvolvimento sustentável, encontrado na parte final do caput do art. 225 da Constituição da 
República Federativa do Brasil (1988), artigo basilar do Direito Ambiental, e amparado na Declaração 
da Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente (Estocolmo, 1972). [grifo nosso]
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O procedimento metodológico terá enfoque qualitativo, sendo a análise de 
documentos e a revisão bibliográfica as principais técnicas de coleta de dados, 
informações e fundamentos teóricos para a análise da temática proposta. As 
principais fontes selecionadas para a pesquisa foram o perfil socioeconômico do 
COREDE Missões, o Panorama dos Resíduos Sólidos da ABRELPE, a Incuba-
dora Tecnossocial de Cooperativas e Empreendimentos Econômicos Solidários 
(ITCEES), a Administração Municipal de Cerro Largo e fontes bibliográficas.

O presente capítulo procura apresentar contribuições para análise da reali-
dade regional, discutindo soluções para problemas relacionados ao saneamento 
básico e à coleta e destinação final dos RSU. Na primeira parte, situa-se a reali-
dade dos municípios da região das Missões, procurando enfatizar aspectos liga-
dos aos desafios que envolvem os temas estudados. Na segunda parte, apresen-
tam-se algumas experiências alternativas em curso na região. Conclui-se com 
alguns apontamentos sobre os resultados obtidos, na direção de suscitar novas 
investigações e proposições.

COREDE MISSÕES, GARGALOS DO DESENVOLVIMENTO 
E DESAFIOS

Neste estudo adota-se a definição de região proposta pela “constituição dos 
Conselhos Regionais de Desenvolvimento, tornados referências para a divisão 
socioterritorial do RS a partir de 1994” (ROTTA et al., 2015, p. 2). Conforme 
a Fundação de Economia e Estatística6 (FEE), a região das Missões é composta 
por 25 municípios, compreendendo uma área total de 12.855,5 Km² (2015), o 
que correspondente a 4,6% do território gaúcho; apresenta população de 251.076 
habitantes (2015) e densidade demográfica de 19,1 habitantes/Km² (2013); pos-
sui taxa de analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais na ordem de 6,45% 
(2010), expectativa de vida ao nascer de 72,08 anos (2000) e coeficiente de mor-
talidade infantil de 11,09 por mil nascidos vivos (2014).

Esta região possui uma marca histórica representada pela experiência das Mis-
sões Jesuíticas, entre os séculos XVII e XVIII” (ROTTA et al., 2015, p. 2). Os 
primeiros habitantes foram das etnias Guarani, Charrua e Kaingang, seguindo-se 

6 Vide: http://www.fee.rs.gov.br/perfil-socioeconomico/coredes/detalhe/?corede=Miss%F5es.
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experiências reducionais com os padres da Companhia de Jesus e, em período 
posterior ao fim das reduções, ‘aconteceu o processo colonizador do território 
em questão, fator que, aliado aos anteriores, definirá as características étnico-
-culturais da população assim como as conhecemos hoje’ (RAMOS, 2006, p. 2).

Ramos (2006, p. 19) refere que a “primeira tentativa de instalação de euro-
peus foi em 1824, com a vinda de imigrantes alemães para a região da redução 
de São João Batista, atual município de Entre-Ijuís”. A região conta com a pre-
sença de descendentes de diferentes etnias, com destaque para os descenden-
tes alemães, que, após a primeira tentativa, na década de 1820, retornaram no 
início do século XX. A Companhia de Colonização “Bauerverein” promoveu a 
venda de lotes de terras na região do assentamento Serro Azul, que abrangia os 
atuais municípios de Cerro Largo, Roque Gonzales, São Paulo das Missões, Sal-
vador das Missões, Sete de Setembro, Porto Xavier e São Pedro do Butiá (RA-
MOS, 2006, p. 22).

Também há presença de descendentes de poloneses e suecos em Guara-
ni das Missões, assim como de descendentes de imigrantes italianos. Porém, a 
presença de italianos não é tão significativa, “pois a vinda desses colonos não 
ocorreu através de colônias destinadas a estas famílias, mas através de migração 
das velhas colônias do interior do estado, principalmente do centro e da serra 
gaúcha” (RAMOS, 2003, p. 23).

Gargalos do desenvolvimento

O perfil socioeconômico do COREDE Missões, publicado em novembro 
de 2015, apresenta, de maneira bastante sucinta, vários gargalos que dificultam 
o desenvolvimento desta região do Rio Grande do Sul. Os problemas já come-
çam a ser verificados com a perda populacional. “Em 2010, o COREDE possuía 
uma população de 248.016 habitantes, com uma proporção de 71% de mora-
dores em áreas urbanas e 29% em áreas rurais” (SEPLAN, 2015, p. 9), distribuí-
da num Centro Sub-Regional (Santo Ângelo), dois Centros de Zona (São Luiz 
Gonzaga e Cerro Largo) e nos demais municípios, considerados centros locais. 
Enquanto o Rio Grande do Sul, no período 2000-2010, registrou uma taxa de 
crescimento populacional de 0,49% ao ano, o COREDE Missões teve perda po-
pulacional, com uma média de crescimento demográfico de – 0,57% ao ano, no 
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mesmo período, sendo que apenas quatro (Cerro Largo, São Pedro do Butiá, 
Salvados das Missões e São Miguel das Missões) dos 25 municípios apresenta-
ram taxas positivas de crescimento.

A saúde e a geração e apropriação de renda são outros pontos sensíveis, pois 
apresentam indicadores sociais com desempenhos preocupantes. Analisando-se 
os blocos do Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE) da região, 
percebe-se que a Educação (0,729) tem o melhor desempenho, superior inclusive 
à média estadual, ficando com a 7ª posição no ranking dos 28 COREDEs gaú-
chos. Por outro lado, os Blocos Renda e Saúde “possuíam valores menores que 
a média do Estado com, respectivamente, 0,637 e 0,796” (SEPLAN, 2015, p. 14).

Em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), a região das Missões apre-
sentou, em 2012, um PIB de R$ 4,6 bilhões, ou 1,6% do total do Estado. O PIB 
per capita era, no mesmo ano, de R$ 18.581,00 abaixo da média estadual (R$ 
25.779,00). Voltada mais ao setor primário, a região tem pouca participação 
na indústria, em relação à média estadual. No Valor Adicionado Bruto (VAB), 
“a Agropecuária detém 17,8%, a Indústria possui apenas 16,6%, e os Serviços, 
65,6%. Em relação à média do Estado, o COREDE possui maior participação 
da Agropecuária e menor da Indústria e dos Serviços” (SEPLAN, 2015, p. 16). 
O VAB do Rio Grande do Sul se divide em 66,3% nos Serviços, 25,2% na Indús-
tria e 8,4% na Agropecuária.

Na questão referente à logística, há deficiências na malha rodoviária, com 
cinco municípios ainda sem ligação asfáltica (Ubiretama, Eugênio de Castro, 
Garruchos, Pirapó e Rolador). O modal hidroviário é subaproveitado, e a malha 
ferroviária poderia ser explorada de maneira mais eficiente, contínua e racional. 
A região possui um “aeroporto regional” em Santo Ângelo, o qual, após longo 
processo de reformas e readequações, deve retomar a rotina de voos regulares 
entre Porto Alegre e Santo Ângelo, a partir de julho de 2017.

Quanto à infraestrutura de energia e comunicações, o estudo “Rumos 2015”, 
elaborado pela SEPLAN, apontava que a região

apresentava várias linhas de transmissão de energia de alta e média capacidade, 
além de previsão de pequenas centrais hidrelétricas e parque eólico, não pare-
cendo haver problemas de suprimento bruto, mesmo porque o consumo era 
muito baixo em quase todos os municípios (até 25 kWh), com exceção dos dois 
polos de Santo Ângelo e São Luiz Gonzaga (250 kWh). No entanto, ocorrem 
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falhas de suprimento acima dos padrões aceitáveis, e o maior problema ocor-
re com a distribuição rural, em que a maior parte da Região tem atendimento 
de apenas até 75% dos domicílios. Considerando a forte base agropecuária da 
Região e o tipo de culturas, esse déficit contribui para diminuir a eficiência e 
potenciais modernizações nesse setor. (SEPLAN, 2015, p. 22).

Os dados do Censo 2010 referentes ao setor das comunicações, no âmbito 
do COREDE Missões, apontam “23,1% dos domicílios com acesso à internet, 
88,9% com celulares e 23,3% com telefonia fixa, enquanto as médias estaduais 
são, respectivamente, 33,9%, 90,7% e 39,3%” (SEPLAN, 2015, p. 22).

No COREDE Missões há boa disponibilidade de recursos hídricos, que são 
utilizados para a produção de energia e para irrigação. “O rio Ijuí conta com a 
barragem Passo São João (77 MW) e a barragem Passo São José (51 MW). Há, 
na região, duas pequenas centrais hidrelétricas (PCHs): PCH Ijuizinho (1 MW), 
em Eugênio de Castro, e PCH Ijuizinho II (3,6 MW), em Entre-Ijuís, ambas 
instaladas no rio Ijuizinho” (SEPLAN, 2015, p. 22). Mesmo assim, a escassez 
hídrica é uma realidade não apenas no Estado, mas nessa região também, pois 
entre 1991 e 2010, de acordo com os registros de desastres naturais, ocorreram 
estiagem e seca em todos os municípios do COREDE, além da ocorrência de 
vendavais, ciclones, granizo e inundações bruscas. “As estiagens periódicas em 
épocas de grande demanda por recursos hídricos fazem a oferta de água dimi-
nuir drasticamente, levando ao estabelecimento de conflitos crescentes pelo uso 
do recurso” (SEPLAN, 2015, p. 24). Como é uma tendência, a escassez de água 
pode inviabilizar atividades econômicas e sociais, prejudicando o desenvolvi-
mento, sendo fundamental que ações de gestão sejam cada vez mais estimuladas 
para o uso racional desse recurso, até mesmo em função da base da economia 
regional estar ligada à produção primária.

Em relação às condições ambientais e de saneamento, a região apresenta 
muitas deficiências, “principalmente no número de banheiros ou sanitários liga-
dos à rede geral ou fossa séptica” (SEPLAN, 2015, p. 8), ao tratamento de efluen-
tes urbanos e ao recolhimento e tratamento de resíduos sólidos.

Desafios no saneamento básico e na coleta de resíduos sólidos

Um dos entraves ao desenvolvimento na região das Missões é, sem dú-
vida, os problemas que envolvem o saneamento básico e a coleta de resíduos 
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sólidos urbanos que, por ser tema principal deste estudo, serão analisados com 
mais profundidade.

O abastecimento urbano de água, conforme dados de 2010 da Agência Na-
cional de Água (ANA), precisa ser ampliado em seis municípios (Roque Gon-
zales, Santo Antônio das Missões, São Nicolau, Sete de Setembro, Bossoroca e 
Guarani das Missões). Nos demais 19 municípios, o abastecimento é considerado 
satisfatório. Porém, esse satisfatório não indica níveis de excelência, que preci-
sam ser buscados, especialmente em épocas de estiagem. A Companhia Riogran-
dense de Saneamento (CORSAN) é responsável pelos serviços de água e esgoto 
em 13 municípios, enquanto nos outros 12 os serviços são responsabilidade de 
departamentos municipais. Com relação a tratamento de esgoto, apenas Santo 
Ângelo conta com esse serviço, porém atendendo não mais do que 20% das re-
sidências (ANA, 2010). O perfil socioeconômico traz dados que demonstram 
que a região das Missões apresenta, em média, 90,81% dos domicílios ligados à 
rede geral de água. Cabe destacar que esse percentual é superior às médias do 
Estado (85,33%) e do Brasil (82,85%). E as taxas variam de 65,36% (São Miguel 
das Missões) a 97,98% (Salvador das Missões).

Mesmo com uma ótima média em relação a “domicílios ligados à rede ge-
ral de água”, superior às médias estadual e nacional, os dados demonstram que 
existe uma oscilação bastante considerável na prestação desse serviço essencial. 
Se 18 municípios têm índice superior a 90%, destacando-se Salvador das Mis-
sões (97,98%), Guarani das Missões (97,52%), Caibaté (97,27%), Dezesseis de 
Novembro (97,08%) e Cerro Largo (97%), quatro municípios aparecem com ín-
dices inferiores a 80%: São Miguel das Missões (65,36%), Bossoroca (76,66%), 
Santo Antônio das Missões (77,04%) e Entre-Ijuís (77,56%). Há, portanto, a 
necessidade de empreender esforços para a universalização desse serviço. Os 
dados disponibilizados pelo perfil socioeconômico mostram, ainda, que “per-
sistem outras formas de abastecimento nos domicílios do COREDE, como a 
utilização de poço ou nascente na propriedade ou fora dela, rio, açude e lago” 
(SEPLAN, 2015, p. 28).

No item relativo a “domicílios com banheiro ou sanitário ligado à rede ge-
ral ou fossa séptica”, os dados do Censo Demográfico de 2010 apresentam uma 
situação preocupante, pois a média de 26,41% é muito inferior às médias esta-
dual (74,57%) e nacional (67,06%). Aliás, o município que chegou mais perto 
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da média nacional foi Rolador (59,82%), enquanto Guarani das Missões e Gar-
ruchos apresentaram médias insignificantes, respectivamente de 4% e 5,41%. 
Dos 25 municípios, 16 ficaram abaixo de 30%, enquanto apenas dois supera-
ram a média de 50% (Rolador, com 59,82% e São Luiz Gonzaga, com 58,65%).

E no item “domicílios com coleta de lixo por serviços de limpeza ou ca-
çamba”, igualmente com dados do Censo Demográfico 2010, mais uma vez os 
números do COREDE Missões são insatisfatórios. A média regional de 62,05% 
é inferior às médias estadual (92,08%) e nacional (87,41%), apresentando valo-
res entre 22,31% (Ubiretama) e 95,08% (Cerro Largo), evidenciando-se a neces-
sidade de esforços para a universalização desse serviço. Enquanto apenas três 
municípios ficaram com média superior a 90% (Cerro Largo, com 95,08%, Santo 
Ângelo, com 94,94% e São Luiz Gonzaga, com 90,74%), um total de 13 muni-
cípios ficaram com médias abaixo de 60%, com destaque negativo para Ubire-
tama (22,31%), Vitória das Missões (22,37%) e Rolador (28,36%). O problema 
agrava-se ainda mais se considerarmos que se trata apenas de coleta urbana, e 
os municípios da região, em sua maioria, apresentam índices de mais de 40% 
de sua população residindo no meio rural.

O Ministério das Cidades informa “que apenas 31% dos municípios bra-
sileiros têm o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) – que estabelece 
diretrizes para que o país alcance a universalização dos serviços no setor, segun-
do a Lei n° 11.445” (TRATA BRASIL, 2015). Inicialmente, os municípios tinham 
até dezembro de 2015 para elaborarem seus PMSB, mas por meio do Decreto nº 
8.629/2015 esse prazo foi dilatado até dezembro de 2017. No Rio Grande do Sul, 
conforme a Pesquisa PMSB no Rio Grande do Sul, elaborada pelo Departamen-
to de Saneamento da Secretaria de Habitação e Saneamento do RS (DESAN), 
103 municípios gaúchos declararam possuir o plano de saneamento concluído, 
enquanto 72 declararam estar em fase de elaboração. E, analisando o Anexo IX 
do referido estudo, verifica-se que na região do COREDE Missões, apenas Bos-
soroca está com seu PMSB completo (DESAN, 2014, p. 70), o que não deixa de 
ser uma informação preocupante.

Em pelo menos oito dos 25 municípios está implantada a coleta seletiva de 
resíduos sólidos urbanos. “Segundo a Política Nacional de Saneamento Básico 
(PNSB), em 2008, os municípios de Entre-Ijuís, Giruá, Guarani das Missões, 
Roque Gonzales, Santo Ângelo, São Luiz Gonzaga, São Miguel das Missões e 
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Sete de Setembro já realizavam coleta seletiva” (SEPLAN, 2015, p. 29), ação que, 
somada a alternativas de aproveitamento e reciclagem, colabora para a redução 
dos volumes de resíduos sólidos e rejeitos encaminhados para aterros sanitários 
e aterros controlados. O documento ressalta, porém, que persistem em quase 
todos os municípios práticas inadequadas de deposição de resíduos.

CONSTRUINDO ALTERNATIVAS NA COLETA E DESTINAÇÃO 
DOS RSU

Os indicadores apresentados pelos municípios do COREDE Missões no 
perfil socioeconômico demonstram que a média regional de domicílios com 
coleta de resíduos sólidos urbanos (62,05%) é bem inferior às médias estadual 
(92,08%) e nacional (87,41%). Mesmo Cerro Largo, que aparece com o excelen-
te índice de 95,08%, não deixa de apresentar sérios problemas nesse setor. Com 
o “lixão municipal” interditado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental 
Henrique Luiz Roessler (FEPAM) e com entraves técnicos e burocráticos para 
habilitar uma área recentemente adquirida, para fazer a separação dos resíduos 
e o transbordo, o município é mais um que envia os resíduos sólidos recolhidos 
na cidade e no interior para aterro sanitário privado, da Companhia Riogran-
dense de Valorização de Resíduos, localizado na rodovia VRS-867, km 2, em 
Giruá, a um custo mensal de aproximadamente R$ 52 mil, de acordo com da-
dos oficiais da Secretaria de Administração.

A coleta seletiva, que poderia reduzir o volume de resíduos enviados a Gi-
ruá (com redução nas despesas mensais) e aumentar o volume de resíduos reci-
cláveis, com incremento no faturamento dos catadores, é uma questão que vem 
sendo tentada há bastante tempo em Cerro Largo. O jornal Folha da Produção, 
em sua edição nº 1.099, de 28 de outubro de 1993, noticiou que:

Alunos do 2º ano do segundo grau do Colégio Medianeira de nossa cidade, 
acompanhados pela professora Simoni Priesnitz, foram recebidos na manhã 
da última sexta-feira pelo prefeito Adair Trott, ao qual foram apresentar um 
projeto de coleta seletiva de lixo, propondo assim uma maneira de aproveitar 
melhor a usina de reciclagem já existente no município, e facilitando o trabalho 
dos próprios funcionários. Ainda neste mês, os alunos pretendem fazer uma 
consulta junto à população para conhecer a opinião de cada um, no sentido de 
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separar o lixo orgânico e inorgânico. Tal projeto deverá ser colocado em prá-
tica imediatamente, tão logo esteja terminada a consulta popular (1993, p. 1).

Depois, na gestão 2009/2012, a Prefeitura de Cerro Largo lançou nova cam-
panha para a coleta seletiva, com distribuição de farto material gráfico e inser-
ção de publicidade em diversos tipos de mídia. A Folha da Produção, em sua 
edição nº 2.014, de 5 de maio de 2011, trouxe a informação do lançamento de 
um projeto de coleta e reciclagem de gordura saturada. No texto, o então pre-
feito Adair José Trott lembrou outro problema ligado ao meio ambiente, que é 
a coleta de lixo, e adiantou “que possivelmente até o final do ano, dependendo 
da liberação de recursos federais, poderá estar implantada a nova unidade para 
a coleta e separação do lixo em nossa cidade” (2011, p. 5).

Como se viu, nas últimas décadas foram feitas várias tentativas de implan-
tar a coleta seletiva em Cerro Largo, ora por iniciativa de escolas ou entidades 
locais, ora por iniciativa do município. Mais de um projeto foi implantado, mas 
eles não tiveram continuidade. Uma usina de reciclagem adquirida pela muni-
cipalidade acabou tornando-se obsoleta e desativada, tendo operado em curtos 
períodos de tempo. E a nova unidade para coleta e separação do lixo, a ser insta-
lada em área adquirida junto à localidade denominada Linha Primeira, no inte-
rior do município, nunca chegou a operar por falta de licenciamento ambiental.

Verifica-se ainda que a simples implantação da coleta seletiva não é sufi-
ciente, se não estiver acompanhada de outras medidas, como a sensibilização 
da comunidade para adesão à iniciativa, e a possibilidade, por intermédio de 
ações diretas e indiretas, dos catadores terem um melhor aproveitamento dos 
resíduos sólidos urbanos recicláveis, a fim de gerar um duplo benefício: maior 
volume comercializável (com mais renda para os catadores) e menor volume 
para a destinação final (com menos despesa para o Município).

Recentemente foi criada a Incubadora Tecnossocial de Cooperativas e 
Empreendimentos Econômicos Solidários (ITCEES), que é um laboratório da 
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) – Campus Cerro Largo e desen-
volve vários projetos e atividades, sendo um braço de atuação da universidade. 
Dentro da Incubadora há o Fórum de Gestão Social, com foco em questões so-
ciais e ambientais, que desenvolve o programa de extensão “Educação ambien-
tal nas escolas e na comunidade de Cerro Largo visando um meio ambiente 
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ecologicamente equilibrado – Pensar o Amanhã”, que, por sua vez, é composto 
por três comitês temáticos. Um comitê técnico está trabalhando em soluções e 
alternativas para o problema da destinação final dos RSU em Cerro Largo. Outro 
comitê atua para formação de uma cooperativa de catadores, que já está forma-
da – a Cooperativa dos Catadores Unidos Pela Natureza (COOPERCAUN) – e 
encontra-se em fase de implantação. E há ainda o comitê de educação ambien-
tal, que faz atividades educativas nas escolas, capacitação para os catadores e a 
sensibilização da comunidade para a questão da coleta seletiva.

Um dos resultados práticos do programa “Pensar o Amanhã”, que deve 
ser desenvolvido num período inicial de quatro anos, é que após tratativas com 
o município será retomada a coleta seletiva em Cerro Largo, com participação 
direta da cooperativa dos catadores recentemente formada, e uma ampla cam-
panha comunitária para sensibilização da comunidade, com o envolvimento de 
diversas entidades e instituições parceiras. Espera-se que, dessa vez, a coleta se-
letiva tenha atuação perene e vida longa em Cerro Largo.

Consórcios públicos e a PNRS

O perfil socioeconômico do COREDE Missões destaca que “a gestão dos 
resíduos sólidos costuma ser um problema para os pequenos municípios, prin-
cipalmente no que tange ao manejo e à disposição final” (SEPLAN, 2015, p. 
29). Essa dificuldade leva “o poder público a soluções dispendiosas, como en-
viar o lixo produzido para empresas privadas que gerenciam aterros sanitários” 
(FRANQUI, 2016, p. 2).

A partir da Constituição Cidadã de 1988, ao reconhecer o município como 
ente federado, foi traçada uma maior complexidade ao modelo federativo do 
país, seguindo-se intensa descentralização de políticas públicas. Desde então, 
diversas formas de consorciamento foram implantadas no país, mas apenas em 
2003 o governo federal começou a debater mais efetivamente a legislação dos 
consórcios, que resultou na Lei 11.107, de 2005.

Os consórcios contam com amparo constitucional, previstos no artigo 241 
da Carta Magna, em cujos termos “a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de 
cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços 
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públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal 
e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos” (BRASIL, 2016, p.78).

Como salienta Franqui (2016, p. 3), basicamente os consórcios públicos 
atendem a dois objetivos: “viabilizar a gestão pública nas regiões metropolitanas, 
onde a solução de problemas equivalentes é mais viável através de ações políti-
cas coletivas, e permitir que pequenos municípios formem parcerias para, com 
o ganho em escala, ter redução de custos e melhor capacidade gerencial sobre 
questões em comum”. Por sua vez, Barros (1995, p. 53) enfatiza que os consór-
cios intermunicipais podem ser “instrumentos eficazes de desenvolvimento re-
gional em qualquer dos quadrantes econômicos do estado, sob a condição de 
que sejam concebidos, estruturados e conduzidos em consonância com as pe-
culiaridades de cada realidade territorial distinta”.

Fazendo uma análise sobre os resultados que podem ser alcançados com a 
criação de consórcios, destaca-se: o aumento da capacidade de realização, am-
pliando o atendimento ao cidadão; maior eficiência do uso dos recursos públi-
cos, no caso em que a função central é compartilhar máquinas, unidades de saú-
de ou unidades para a disposição final de resíduos sólidos; realização de ações 
inacessíveis a um único município, como a aquisição de equipamentos de alto 
custo; aumento do poder de diálogo, pressão e negociação dos municípios, com 
melhores condições de negociação junto aos governos estadual e federal ou mes-
mo as entidades da sociedade civil, empresas ou agências estatais; e aumento 
da transparência das decisões públicas, pois exigem um processo de discussão 
mais aprofundado e possibilitam uma maior fiscalização, em todos os municí-
pios envolvidos (AMORIM, 2008).

A experiência com a implantação de consórcios públicos pelo país, nas 
mais diversas áreas, tem se mostrado eficiente, no sentido de minimizar custos 
e maximizar resultados. Para Amorim (2008), o consórcio público é um meca-
nismo que “oferece de resolução de problemas e de implementação de ações de 
interesse comum, garantindo respostas eficientes a problemas comuns”.

O artigo 54 da PNRS foi claro ao determinar que “a disposição final ambien-
talmente adequada dos rejeitos, observado o disposto no § 1º do art. 9º, deverá 
ser implantada em até 4 (quatro) anos após a data de publicação desta Lei” (2 
de agosto de 2010). Esse objetivo não foi atendido em sua totalidade e, no mo-
mento, os debates no campo político e na sociedade civil organizada ocorrem 
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em duas principais frentes: viabilizar o cumprimento imediato do estabelecido 
ou dilatar os prazos, por meio de projeto de lei, dando mais tempo para que Es-
tados e Municípios possam se adequar às disposições legais.

Na região Celeiro do Rio Grande do Sul, há o Consórcio Intermunicipal de 
Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (CITRESU), que abrange 11 municí-
pios7. O consórcio iniciou suas atividades em abril de 2000 e, após a realização 
de estudos técnicos ambientais, de localização e de custo de transporte, foi defi-
nido o melhor local para instalação da central de triagem e do aterro, localizado 
no município de Bom Progresso. Esses 11 municípios representam aproxima-
damente 40% da área da região Celeiro e possuem em torno de 53% da popu-
lação regional. A atuação do CITRESU está articulada em três eixos principais: 
separação doméstica dos resíduos sólidos, incentivada por meio de campanhas 
de sensibilização em cada município; coleta seletiva orientada pelas prefeituras, 
não cabendo ao consórcio definir a forma de realização da coleta (pode ser por 
empresa privada ou pela própria municipalidade); e o tratamento e destino dos 
resíduos sólidos, eixo este gerenciado pelo consórcio, responsável pela triagem, 
seleção e destinação final. Weber (2009, p. 72) destaca que “para os Municípios 
partícipes do CITRESU, o consórcio resultou no fim dos ‘lixões’, promovendo 
adequação à legislação ambiental, diminuição de custos para o tratamento do 
lixo, beneficiando toda a população”.

É fato que poucos municípios integrantes do COREDE Missões vislum-
braram o consórcio público intermunicipal como uma alternativa efetiva para a 
gestão dos RSU. O perfil socioeconômico registra duas iniciativas animadoras na 
região, com seis dos 25 municípios apostando nesse tipo de política pública para 
o gerenciamento dos resíduos sólidos. Guarani das Missões e Sete de Setembro 
“formam o Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos (Comandaí), 
que atende, considerando a população dos dois municípios, aproximadamente 
10.239 pessoas” (SEPLAN, 2015, p. 29), enquanto São Nicolau, Dezesseis de No-
vembro, Pirapó e Porto Xavier, com uma população total de 21.908 habitantes, 
constituíram o Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos (CRESU), com 
sede em São Nicolau, que mantém um aterro sanitário devidamente licenciado 

7 Bom Progresso, Braga, Campo Novo, Crissiumal, Esperança do Sul, Humaitá, São Martinho, Sede 
Nova, Tiradentes do Sul, Três Passos e São Valério do Sul.
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pela FEPAM, localizado no Rincão dos Maciel, uma localidade interiorana en-
tre São Nicolau e Pirapó.

O perfil socioeconômico do COREDE Missões deixa evidente que os mu-
nicípios missioneiros ainda estão longe de atender às determinações da PNRS. 
Diante desse desafio, uma das soluções possíveis, no que tange ao gerenciamen-
to e à destinação final dos RSUs pode ser atuar de maneira associativa, por meio 
de consórcios públicos intermunicipais, que já contam com duas iniciativas em-
brionárias nesta região e que podem ser estendidas, inclusive, fundadas nas ex-
periências de regiões próximas, como a Celeiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entre tantas conceituações existentes sobre política pública, não sendo 
nenhuma melhor ou mais completa, Souza (2003, p.13) entende que política 
pública é o “campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, colocar o 
governo em ação e/ou analisar essa ação”. Para a autora (2003, p. 13), “o proces-
so de formulação de política pública é aquele através do qual os governos tra-
duzem seus propósitos em programas e ações, que produzirão resultados ou as 
mudanças desejadas no mundo real”. Mas Secchi (2016, p. 5) lembra que “dois 
conceitos são fundamentais para entender o campo da política pública: o pro-
blema público e a política pública. O primeiro trata do fim ou da intenção de 
resolução. O segundo trata do meio ou mecanismo para levar a cabo tal inten-
ção”. Metaforicamente, o problema público seria a “doença” e, portanto, neces-
sita de um diagnóstico preciso para ser corretamente medicada pelo “remédio”, 
no caso a política pública.

Neste capítulo foram analisados dois problemas públicos no âmbito do 
COREDE Missões – o saneamento básico e, mais especificamente, a coleta de 
resíduos sólidos urbanos, bem como sua destinação final. E procurou-se apon-
tar políticas públicas adequadas para superar esses entraves – verdadeiros gar-
galos – para o desenvolvimento regional.

Mesmo que a maioria dos municípios que integram a área de abrangência 
do COREDE Missões seja formada por núcleos urbanos com menos de 10.000 
habitantes, os dados analisados apontam para a “ausência de infraestrutura 
de esgotos e os baixos índices dos municípios de domicílios com banheiro ou 
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sanitário ligado à rede geral ou fossa séptica até 2010” (SEPLAN, 2015, p. 33). 
Também foi constatado que apenas um município da região, Bossoroca, decla-
rou estar com seu Plano Municipal de Saneamento Básico concluído, cujo prazo 
para elaboração a todos os municípios do país se esgota em dezembro de 2017.

Também ficou evidenciado que a coleta de resíduos sólidos urbanos por 
serviço de limpeza ou caçamba é bastante inferior às médias estadual e nacional, 
sendo que em apenas oito dos 25 municípios da região analisada foi implantada 
a coleta seletiva. Assim como as dificuldades que os municípios têm na dispo-
sição final dos resíduos sólidos urbanos, fazendo a destinação para aterros pri-
vados, e o embaraço em adequar-se à legislação vigente, notadamente à Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, reeditando uma realidade que infelizmente faz 
parte de enorme contingente de cidades brasileiras.

Diante das dificuldades verificadas no gerenciamento dos RSU, a implan-
tação de sistemas de coleta seletiva, a formação de cooperativas de catadores e 
o consorciamento são boas alternativas para os municípios cumprirem essa im-
posição, com vistas a reduzir custos e maximizar resultados e, dessa forma, aten-
der às exigências de eficiência do poder público, tão reclamada pela sociedade, 
e ainda colaborar com um meio ambiente equilibrado e sustentável.

Para que esses objetivos sejam alcançados é necessária uma articulação 
entre conscientização dos moradores, atuação dos catadores, do poder público 
e das organizações da sociedade civil. Sem isso não haverá solução efetiva e de 
longo prazo.
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