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RESUMO
A CONCEPÇÃO DO CAMPO ORGANIZACIONAL SUSTENTÁVEL SOB
A ÓTICA DA COMPLEXIDADE: UMA ANÁLISE DO MÓDULO I DO
PROGRAMA PRÓ-GUAÍBA

O presente estudo visa, a partir de uma noção dos componentes da sustentabilidade,
aliada ao paradigma moriniano da complexidade e dos pressupostos da teoria
neoinstitucional, analisar o papel do Programa Pró-Guaíba na estruturação de um
campo organizacional sustentável. Para isso, buscou-se na análise do conteúdo de
evidências empíricas, obtidas em fontes de dados primárias (entrevistas em
profundidade) e secundárias (pesquisa documental), elementos que propiciassem uma
melhor compreensão dos principais aspectos subjacentes a essa questão. Assim, o
conceito de sustentabilidade proposto pelo Programa pôde ser melhor evidenciado
possibilitando a sua avaliação, tanto no âmbito dos Subprogramas, como na análise do
Programa como um todo. Da mesma forma, o arcabouço teórico adequado à
compreensão do papel do Programa Pró-Guaíba na estruturação do campo
organizacional foi desenvolvido propiciando, uma perspectiva complexificada dos
processos institucionais, assim como, uma solução alternativa aos paradoxos da
abordagem neoinstitucionalista. Assim, os aspectos que confirmam a estruturação do
campo organizacional em decorrência das ações do Programa são evidenciados,
contudo, não como um “fato dado como certo” como pressupõe alguns autores da
análise neoinstitucional, mas como elementos que compõem um “campo organizacional
ativo”, concebido dialogicamente a partir de interações que integram a unidade
complexa
Programa/campo/sustentabilidade
a
qual,
por
sua
vez,
institucionaliza/desinstitucionaliza recursiva e retroativamente os componentes do
sistema por intermédio de processos complexos e dialógicos de adaptação e seleção,
de forma a aumentar suas perspectivas de permanência e sobrevivência na ecoorganização mais ampla da qual faz parte.

Palavras-chave: Sustentabilidade; institucionalização; complexidade; Programa PróGuaíba; Rio Grande do Sul (Brasil).
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ABSTRACT

THE CONCEPTION OF SUSTAINABLE FIELD ORGANIZACIONAL UNDER
THE OPTICS OF THE COMPLEXITY: AN ANALYSIS OF MODULE I OF THE
PRÓ-GUAÍBA PROGRAM

The present study it aims at, from a notion of the components of the sustainability, allied
to the morinian paradigm of the complexity and the estimated ones of the neoinstitutional
l theory, to analyze the paper of the Pró-Guaíba Program in the structuration of a
sustainable organizational field. For this, one searched in the analysis of the content of
empirical evidences, gotten in sources of primary data (interviews in depth) and
secondary (documentary research), elements that propitiated one better understanding
of the main underlying aspects to this question. Thus, the implicit concept of
sustainability in the Program could better be evidenced making possible its evaluation,
as much in the scope of the Subprograms, as in the analysis of the Program as a whole.
In the same way, framework adequate theoretician to the understanding of the paper of
the Pró-Guaíba Program in the structuration of the organizational field was developed
propitiating, a complexed perspective of the institutional processes, as well as, an
alternative solution to the paradoxes of the neoinstitucionalista boarding. Thus, the
aspects that confirm the structuration of the organizational field in result of the actions of
the Program are evidenced, however, not as a "taken-for-granted" as it estimates some
authors of the neoinstitutional analysis, but as elements that compose active a
organizational field, conceived dialogicamente from interactions that they integrate the
complex
unit
Programa/campo/sustentabilidade
which,
in
turn,
institucionaliza/desinstitucionaliza, recursiva and retroactive the components of the
system for intermediary of complex and dialogical processes of adaptation and election,
of form to increase its perspectives of permanence and survival in the echo-organization
amplest of which are part.

Word-key: Sustainability; institutionalization; complexity;
Grande do Sul (Brazil).

Pró-Guaíba Program;

Rio
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INTRODUÇÃO
Existem ao menos duas questões as quais têm instigado os teóricos dos
estudos organizacionais a buscarem embasamentos alternativos à análise das
organizações no ambiente contemporâneo. A primeira delas diz respeito à
emergente necessidade de incorporar princípios ecológicos e o meio ambiente na
teoria e na prática das organizações (SACHS, 1986; EGRI E PINFIELD, 1999). Esta
inquietude reflete uma tomada de consciência cada vez maior, por parte da
comunidade global, de sua relação de dependência com a natureza, nos quais o
homem é igualmente sujeito e objeto, e das conseqüências não previstas pelos
atuais modelos de desenvolvimento econômico em sua ação de destruir o ambiente
e culturas nativas, suas exclusões e seus efeitos escondidos na busca da razão e do
progresso (SACHS, 1986; EGRI E PINFIELD, 1999; ALVESSON e DEETZ, 1999).
Nesse sentido, as noções de ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável
(SACHS, 1986; 1993; CMMAD, 1991) assumiram um papel proeminente na
institucionalização da dimensão ambiental e da consciência ecológica na estrutura e
nas atividades das organizações.
A segunda questão, inseparável da primeira, reside no reconhecimento dos
limites do conhecimento e na certeza da indestrutibilidade das incertezas da ação e do
conhecimento (MORIN, 1999). Esta consideração sugere que a complexidade
decorrente das incertezas não pode mais ser vista como uma externalidade no
pensamento organizacional, mas pelo contrário, como a mais legítima fonte de ordem
e pré-requisito para a sustentabilidade institucional. Conseqüentemente, emerge o
imperativo de que se construa um novo paradigma de pensamento organizacional o
qual integre os pressupostos das racionalidades substantiva e instrumental, de forma
a conduzir os atuais modelos lineares racionais e deterministas de pensamento, para
outros

que

incluam

a

complexidade,

a

incerteza,

a

imprevisibilidade,

a

multidisciplinaridade e a visão sistêmica (GONDOLO, 1999; GOLLO e PEDROZO,
2002; AGOSTINHO, 2003).
Nesse sentido, o presente estudo aponta para questões consideradas
essenciais na busca por uma melhor compreensão tanto do papel do Programa PróGuaíba na promoção da sustentabilidade, ou seja, até que ponto e de que forma o
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Programa atua na consecução desse objetivo, quanto da complexidade inerente à
execução deste que é considerado pelo Banco Internacional de Desenvolvimento
(BID) como o mais complexo Programa já financiado por esta instituição.
Sendo assim, o presente capítulo inicia com uma breve contextualização
sócio-econômica e ambiental do Estado do Rio Grande do Sul e, em particular, à
Região Hidrográfica do Guaíba, de forma a propiciar uma melhor compreensão do
ambiente institucional em que se iniciou e desenvolveu o Programa Pró-Guaíba.
Assim, busca-se propiciar a aproximação inicial considerada necessária do objeto de
pesquisa em questão, de forma a melhor explanar sobre a problemática que suscita
a presente investigação, justificar a sua consecução e apresentar os seus objetivos.
1.1.

A REGIÃO HIDROGRÁFICA DO GUAÍBA

Na geografia do Estado do Rio grande do Sul existem três grandes bacias
hidrográficas: (a) a Bacia Hidrográfica do Uruguai, (b) a Bacia Hidrográfica Costeira
Sul e (c) a Bacia Hidrográfica do Guaíba. A Bacia Hidrográfica do Uruguai, a maior
em extensão, inicia nos limites do Estado com Santa Catarina e se estende até a
fronteira Oeste, com a Argentina, e ao Sul, com o Uruguai. A Bacia Costeira Sul fica
localizada nas proximidades do litoral delimitado pelo Oceano Atlântico e
compreende o maior complexo lacustre da América do Sul, incluindo a Laguna dos
Patos, a Lagoa Mirim e a Lagoa Mangueira. Ao centro do território riograndense,
distribuída ao longo do Planalto, parte da Depressão Central e na borda sudoeste do
Escudo Riograndense, encontra-se a Bacia Hidrográfica do Guaíba.
A partir da consolidação do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, em 1994,
o Conselho de Recursos Hídricos (CRH) propôs a divisão do Estado em três regiões
hidrográficas, para fins de gestão dos recursos hídricos, de acordo com suas Bacias
existentes. Sendo assim, conforme o Art. 38 da Lei Estadual N° 10.350/94, o Estado
do Rio Grande do Sul passa a ser dividido em três grandes regiões hidrográficas, as
quais recebem o nome dessas bacias: (a) a Região Hidrográfica da Bacia do Rio
Uruguai, compreendendo as áreas de drenagem do Rio Uruguai e do Rio Negro; (b)
a Região Hidrográfica da Bacia do Guaíba, compreendendo as áreas de drenagem
do Guaíba, e (c) a Região Hidrográfica das Bacias Litorâneas, compreendendo as
áreas de drenagem dos corpos de água não incluídos nas Regiões Hidrográficas
definidas nos incisos anteriores.
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Dentre essas três, a Região da Bacia Hidrográfica do Guaíba é ressaltada por
abranger o maior contingente populacional, a maior concentração de atividades
econômicas, e conseqüentemente, o maior número de problemas ambientais. Na Região
Hidrográfica do Guaíba localizam-se 251 municípios dos 497 existentes no Estado,
abrangendo uma área de 84.763,56 km2, que corresponde a 30% do território gaúcho. A
população total da Região Hidrográfica é de 6.564.006 habitantes, ou 63,9% do
contingente estadual. A grande maioria desta população, 86,4%, reside no meio urbano.
A região concentra os dois maiores aglomerados urbanos do Estado: A Região
Metropolitana de Porto Alegre e a parte mais populosa da região nordeste (Caxias do Sul,
Farroupilha, Bento Gonçalves, dentre outras cidades), além dos pólos de Santa Cruz do
Sul, Gramado e Canela e as cidades do Vale do Taquari.
A Região Hidrográfica do Guaíba é formada por nove sub-bacias interligadas por
grandes rios. Com exceção da Sub-bacia do Lago Guaíba, todas as demais sub-bacias
recebem os nomes de seus principais rios: Alto Jacuí, Taquari-Antas, Vacacaí, Pardo,
Baixo Jacuí, Caí, Sinos e Gravataí. O Lago Guaíba é o lugar onde se encontram todas as
águas provindas desses riosi e, conseqüentemente, é o depositário de tudo o que é trazido
no percurso dos rios que descem a serra e o planalto, partindo de uma altitude de 1.000
metros. Os dados gerais das nove sub-bacias que formam a Região Hidrográfica do
Guaíba são apresentados sinteticamente na Tabela 1.2.1. A sua localização, assim como,
das nove sub-bacias que a compõem, são apresentadas no mapa da Figura 1.2.2.
Tabela 1.2.1 – Dados gerais da Região Hidrográfica do Guaíba
Área
(km2)

População
(hab.)

População
Urbana
(hab.)

Guaíba

2.323,66

971.763

937.064

418,20

6.504,0

7.063

Gravataí

2.094,94

1.231.912

1.179.473

1.199,50

7.192,9

6.223

Sinos

3.716,91

1.306.878

1.247.143

351,60

11.116,0

8.893

Caí

5.020,15

535.619

451.577

106,69

5.270,3

10.352

Taquari/Antas

26.356,44

1.147.002

832.061

43,52

11.414,9

10.315

Alto Jacuí

15.960,97

516.315

378.048

32,35

3.197,3

9.387

Vacacaí

11.118,12

354.839

306.814

31,92

2.343,6

4.958

Pardo

6.033,53

171.388

90.332

28,41

1.263,8

7.980

Baixo Jacuí

21.864,47

267.084

198.145

12,22

2.552,1

10.227

Total

84.763,54

6.502.800

5.620.657

77,44

50.855,1

8.020

-Bacias

Dens.
PIB
PIB per
Dem.
Capita (R$)
2
(R$
milhões)
(hab./ km )

Fonte: SCP. SEMA. Pró-Guaíba: programa para o desenvolvimento ecologicamente sustentável e socialmente justo
da Região Hidrográfica do Guaíba. Módulo I. Relatório de Andamento. Volume 11. Dezembro de 2001. Pág. 7.
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Alto Jacuí
Baixo Jacuí
Caí
Gravataí
Lago Guaíba
Pardo
Sinos
Taquari-Antas
Vacacaí

Figura 1.2.2 – A Região Hidrográfica do Guaíba e suas sub-bacias
Fonte: SCP. SEMA. Pró-Guaíba: programa para o desenvolvimento ecologicamente sustentável e socialmente justo
da Região Hidrográfica do Guaíba. Módulo I. Relatório de Andamento. Volume 11. Dezembro de 2001. Pág. 8.
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1.2.

O PROGRAMA PRÓ-GUAÍBA

O Programa Pró-Guaíba – Programa para o Desenvolvimento Racional,
Recuperação e Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Guaíba – foi criado pelo
Decreto no 33.360/89 (ANEXO I) e modificado, posteriormente, pelos Decretos nos
34.047/91 (ANEXO II), 35.003/93 (ANEXO III) e 36.127/95 (ANEXO VI). O Programa
tem por objetivo principal criar, na área de abrangência da bacia, as condições
necessárias ao desenvolvimento dos seus recursos naturais, de forma a propiciar a
recuperação da qualidade ambiental das áreas urbanas e rurais, e o manejo ambiental
sustentável da produção industrial, agrícola, pecuária e florestal (SCP, 1998). Dessa
forma, o Programa é instituído com o objetivo de promover ações que propiciem a
utilização racional dos recursos naturais e a preservação do equilíbrio ambiental da
Bacia, em consonância com o processo de desenvolvimento sócio-econômico na sua
área de abrangência, a partir da adoção de um processo de tratamento integrado e
coordenado para a recuperação do Guaíba e de seus formadores.
Contudo, apenas a partir de outubro de 1990, que as bases técnicas do
Programa foram desenvolvidas, com o apoio de missões de preparação do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID). Conforme descreve a Secretaria de
Coordenação e Planejamento do Estado do Rio Grande do Sul (1998):
A ampliação do programa exigiu a montagem de um quebra-cabeça em que
todas as peças deveriam estar interligadas. Foram meses de estudo até a
identificação dos parceiros co-executores e a organização inicial em seis
Subprogramas que, mais tarde, viria a ser constituída de 14 projetos. O
primeiro Subprograma estruturava e fortalecia a base legal e institucional,
buscava respaldo nas Constituições Federal e Estadual e nas demais leis
ordinárias. O segundo encarregava-se do diagnóstico, das estratégias de
manejo (hidrográfico, atmosférico e de solo) e dos sistemas de
monitoramento ambientais, administrados pela Secretaria de coordenação e
Planejamento e pela Fepam. A prevenção e o controle da contaminação
industrial e doméstica integravam o terceiro Subprograma, coordenado pela
Fepam, Corsan, DMAE e departamentos autônomos municipais de Caxias
do Sul e São Leopoldo. O quarto Subprograma tratava do manejo dos
recursos naturais renováveis e das áreas rurais, sob coordenação da
Emater, que já desenvolvia um trabalho em microbacias. O quinto
Subprograma, coordenado pela Fundação Zoobotânica e Departamento de
Recursos Naturais Renováveis da Secretaria da Agricultura, ocupava-se
especificamente dos parques e reservas naturais. A Secretaria de Estado da
Educação, executora do sexto Subprograma, ficava responsável pelas
ações de educação ambiental (SCP, 1998:35-36).

Concomitantemente, a partir do Decreto no 34.047, de 23 de setembro de 1991,
o Programa passa a ter uma nova redação:
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Art. 1º - Fica instituído o Programa para o Desenvolvimento Racional,
Recuperação e Gerenciamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Guaíba Pró-Guaíba, com o objetivo de criar na área de abrangência da bacia as
condições necessárias ao desenvolvimento dos seus recursos naturais, para
propiciar a recuperação da qualidade ambiental das áreas urbanas e rurais e
para o manejo ambiental auto-sustentável da produção industrial, agrícola,
pecuária e florestal. (Retif. no DOE de 10.10.92).
Art. 2º - São objetivos específicos do Pró-Guaíba:
a) promover o fortalecimento institucional e consolidar uma base legal
integradora para a bacia;
b) elaborar um plano integrado para o manejo ambiental da bacia que trace as
diretrizes, objetivos, políticas e estratégias para guiar o trabalho das instituições
que ali executam ações;
c) prestar serviços que facilitem o trabalho integrado das instituições envolvidas,
especialmente através da geração de informações básicas e de critérios que
guiem o uso adequado do solo, água e florestas;
d) identificar, analisar, projetar e implantar sistemas de redução e tratamento de
contaminação atmosférica e de despejos sólidos e líquidos;
e) estudar a vocação natural do solo, quanto ao uso atual e às suas
potencialidades, instituindo um zoneamento agroecológico para o
reordenamento produtivo;
f) realizar obras físicas de conservação de solos, de reflorestamento e de
controle de agrotóxicos, com técnicas mais modernas e menos poluentes;
g) estudar a relação entre os impactos positivos e negativos gerados pela
utilização dos recursos naturais;
h) contribuir para a conservação efetiva do patrimônio natural, fortalecendo as
unidades de conservação existentes e promovendo o estabelecimento de
unidades adicionais;
i) promover a educação ambiental e a extensão rural, contribuindo para a
mudança de atitudes das pessoas face ao meio ambiente, especialmente em
relação aos usuários dos recursos mais frágeis.

Assim, foi estruturada a primeira concepção de manejo da Bacia Hidrográfica do
Guaíba, a qual foi submetida a rigorosas avaliações até chegar até atingir a formatação
final denominada Módulo I, cujas condições específicas foram aprovadas pela COFIEXii
(Comissão

de

Financiamentos

Externos),

SEAINiii

(Secretaria

de

Assuntos

Internacionais) e demais instâncias governamentais no Brasil, além do Conselho do
BID, ao final de 1993. Assim, a amplitude inicial do Programa foi-se reduzindo ao seu
formato definitivo como um conjunto de ações a serem desenvolvidas em quatro
módulos, cada qual com previsão de duração de quatro anos. Logo, o primeiro módulo
foi concebido de forma a dar início à consecução das ações de recuperação e manejo
da Bacia e servir de base para o desenvolvimento dos módulos posteriores.
Entretanto, o Pró-Guaíba ainda passaria por diversos ajustes técnicos até que
as dívidas do Estado junto à União fossem negociadas. Contudo, os contratos de
empréstimo (n.º 911-SF/BR e 776-OC/BR) foram assinados apenas em 26 de julho de
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1995, quando foram sanadas questões referentes às dívidas do Governo do Estado
com o Governo Federal (SCP, 2001). Além disso, houve um grande intervalo de
tempo, que consumiu cerca de seis anos, atravessando toda a administração estadual
de Alceu Collares, até que houvesse a liberação dos recursos pelo Governo Federal,
o que veio a ocorrer durante o governo de Antônio Brito. Assim sendo, o subsídio para
o financiamento do módulo inicial do programa – US$ 220,5 milhões – foi liberado
apenas em fevereiro de 1996, sendo que, do montante total, 60 % corresponde ao
financiamento do BID e 40% à contrapartida do Estado e de alguns co-executores
(SCP, 1998).
Ainda no âmbito institucional, em 30 de dezembro de 1994, por intermédio da Lei
n° 10.350, foi regulamentada a Política Estadual dos Recursos Hídricos. Esta lei
encontra respaldo no Artigo 21, inciso XIX, da Constituição Federal, a qual estabelece a
criação de um Sistema Nacional de Recursos Hídricos, e no Artigo 171 da Constituição
Estadual do Rio Grande do Sul, a qual institui o Sistema Estadual de Recursos Hídricos.
A partir dessa lei, foram criados os comitês gerenciadores das sub-bacias, os quais
reúnem órgãos estatais, captadores de água e usuários. Dessa forma, o Rio Grande do
Sul é inserido em uma tendência mundial em termos ambientais, liderada pela
experiência de países como a França, Inglaterra e Alemanha, da idéia de gestão por
bacias hidrográficas (CÁNEPA et alii, 2003).
Portanto, desde o início do Programa até as suas primeiras ações, foram seis
anos, três governos diferentes, inúmeras negociações com o Governo Federal e o BID
e a emergência de um novo sistema de gestão por bacias hidrográficas. Outrossim, as
últimas ações do Programa, principalmente no que concerne ao Plano Diretor, o qual
estabeleceu as bases para o desenvolvimento do Módulo II, adentraram a
administração Olívio Dutra, em sua fase de diagnóstico e definição de prioridades
através dos fóruns de participação popular, e, atualmente, buscam a sua continuidade
junto ao governo Germano Rigotto. Sendo assim, o Programa vivencia a sua quinta
administração estadual em seus cerca de quinze anos de existência, desde a sua
assinatura.
Em suma, o Módulo I do Programa Pró-Guaíba foi montado e estruturado em 6
(seis) Subprogramas, conforme é apresentado a seguir.
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1.3.1. Subprograma 1 – Estruturação e Fortalecimento da Base Legal e
Institucional do Programa
Coordenado diretamente pela Secretaria de Coordenação e Planejamento
(SCP), este Subprograma compreende 3 (três) Projetos:
Sistema de Informações Geográficas: Executado pela Secretaria de
Coordenação e Planejamento (SCP) e com participação de todos os
demais executores do Programa. Seu objetivo é a criação e a
implantação de uma base de dados estruturada para apoio ao
planejamento, gerenciamento e monitoramento ambiental da Região
Hidrográfica do Guaíba, ou Sistema de informação Geográfica do PróGuaíba – SIGPROGB;
Treinamento de Recursos Humanos: Executado pela Fundação de
Desenvolvimento de Recursos Humanos (FDRH) do Estado e com
abrangência sobre todas as entidades co-executoras do Programa. Tem
como objetivo habilitar o pessoal técnico e administrativo em atividades
de gestão de bacias e em áreas setoriais específicas relacionadas aos
componentes do Programa;
Plano de Comunicação: Executado pela SCP com repercussão e
participação dos demais co-executores do Programa. Visa à divulgação
ordenada interna, entre os órgãos do Governo Estadual, e externa, para a
sociedade civil, de informações pertinentes ao Programa.
1.3.2. Subprograma 2 – Diagnóstico, Estratégia de Manejo e Sistema de
Monitoramento
Coordenado diretamente pela Secretaria de Coordenação e Planejamento
(SCP), este Subprograma é composto por 3 (três) Projetos:
Plano Diretor de Controle e Administração Ambiental: Executado pela
SCP. Tem como objetivo obter um diagnóstico ambiental consolidado da
Bacia Hidrográfica do Guaíba e, a partir desse diagnóstico, identificar e
priorizar os projetos que se constituirão nos módulos sucessivos do
Programa, bem como os aspectos institucionais do mesmo;
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Plano Diretor de Resíduos Sólidos para a Região Metropolitana de Porto
Alegre: Executado pela Fundação Metropolitana de Planejamento
(METROPLAN). Tem como objetivo efetuar a avaliação da situação geral
da Região Metropolitana de Porto Alegre e definir o conjunto de medidas
técnicas, administrativas e institucionais para determinar a forma de
gestão a ser adotada na solução do acúmulo de resíduos sólidos nos 24
municípios que integram a região;
Rede de Monitoramento Ambiental: Executado pela Fundação Estadual de
Proteção

Ambiental

(FEPAM),

com

participação

da

Companhia

Riograndense de Saneamento (CORSAN) e do Departamento Municipal
de Água e Esgoto (DMAE). Seu objetivo é o de melhorar as redes de
monitoramento existentes de recursos hídricos, atmosféricos e do uso e
ocupação territorial urbana e rural, visando obter indicadores que permitam
acompanhar a evolução da qualidade ambiental, sistematizando as
informações geradas e integrando-as em banco de dados para serem
adotados como referenciais nos processos de tomada de decisão.
1.3.3. Subprograma 3 – Prevenção e Controle da Poluição Industrial e
Doméstica
Coordenado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM), este
Subprograma é composto por 4 (quatro) Projetos:
Plano de Ações para Controle da Poluição Industrial da Bacia do Guaíba:
Executado pela FEPAM. Tem por objetivo realizar ações específicas para
identificar, cadastrar e classificar fontes contaminadoras industriais, assim
como, preparar e executar um plano de ações para enquadrar as fontes
contaminadoras industriais de acordo com a legislação ambiental;
Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos em Cachoeirinha e
Gravataí: Executado pela Companhia Riograndense de Saneamento
(CORSAN). O seu objetivo é diminuir, nestes municípios, a poluição
causada pelas descargas de águas servidas e resíduos sólidos não
tratados que entram nos corpos receptores a montante dos pontos de
captação dos sistemas de água potável, pelo lixo urbano decorrente da
falta de tratamento do lixiviado e/ou pela deficiência do sistema de coleta
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de resíduos sólidos em áreas de difícil acesso e zonas industriais, bem
como, a poluição oriunda de afluentes industriais;
Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos em Porto Alegre: Executado
pelo Departamento Municipal de Águas e Esgotos (DMAE). O seu
objetivo assemelha-se ao do projeto anterior, adicionando-se apenas a
recuperação das praias tradicionalmente utilizadas para lazer nesse
município;
Sistema de Resíduos Sólidos em Porto Alegre: Executado pelo
Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre (DMLU).
Tem como objetivo a execução de obras e aquisições de equipamentos
para coleta de resíduos sólidos em 50 pequenos bairros de difícil acesso
e implementação de um galpão de reciclagem de resíduos industriais,
coleta seletiva de resíduos sólidos em cerca de 160 escolas de Porto
Alegre, reciclagem de lixo através de tecnologia simplificada e utilizando
mão-de-obra não qualificada e tratamento do lixiviado produzido em
aterros sanitários da Zona Norte de Porto Alegre.
1.3.4. Subprograma 4 – Manejo de Recursos Naturais Renováveis
Coordenado

pela

Associação

Riograndense

de

Empreendimentos

de

Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), este Subprograma abrange um único
Projeto, a saber:
Sistema de Manejo e Controle da Contaminação por Agrotóxicos:
Executado pela EMATER. Esse projeto inclui os componentes de manejo
e conservação do solo, florestamento e reflorestamento, controle da
contaminação por agroquímicos, extensão rural e educação ambiental. A
meta contempla, ainda, ações pertinentes em 117 microbacias préselecionadas, em 89 municípios da Bacia, beneficiando até 7.820
pequenos estabelecimentos rurais, em uma superfície de 166.130 ha. O
objetivo desse componente é aumentar a produtividade agrícola de
acordo com os princípios do desenvolvimento sustentável, aumentar a
renda líquida das pequenas unidades produtivas e melhorar a qualidade
de vida da família rural nas áreas agrícolas da Bacia do Guaíba.
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1.3.5. Subprograma 5 – Unidades de Conservação – Parque e Reservas
Coordenado pela Fundação Zoobotânica (FZB), este Subprograma possui 2
(dois) Projetos:
Estudo para Consolidação do Sistema de Parques e Reservas:
Executado pela FZB. Este projeto visa à indicação e à implantação de
novas áreas de proteção na Bacia, prevendo, para tanto, o mapeamento
e o diagnóstico das zonas úmidas, a indicação e a implantação de novas
áreas de proteção e a preservação de sítios paleontológicos de
vertebrados na Região Hidrográfica do Guaíba;
Sistema de Parques e Reservas Naturais: Executado pela FZB. Esse
projeto tem por objetivo a consolidação das Unidades de Conservação
(UC) existentes, o diagnóstico das necessidades e possibilidades de
ampliação das UC’s na Região Hidrográfica do Guaíba.
1.3.6. Subprograma 6 – Educação Ambiental
Coordenado pela Secretaria de Educação (SE) do Estado do Rio Grande do Sul,
este Subprograma é composto por um único Projeto:
Promoção e Educação Ambiental: Executado pela SE. Tem como objetivo
implantar e desenvolver programas de educação ambiental mediante
experiência piloto com nove municípios-pólo e de um trabalho
interdisciplinar e integrado com a comunidade escolar e os demais
segmentos da sociedade, com vistas à conscientização da população
quanto

ao

seu

meio

ambiente,

oportunizando

mudanças

de

comportamento e, em conseqüência, uma melhor qualidade de vida.
Dessa forma, foi estabelecida a estratégia de manejo integrado para a Bacia do
Guaíba, contextualizada no consenso das diversas instituições participantes do
Programa. A concepção desse arranjo tem como escopo principal a construção de um
modelo integrado, metodologicamente concebido, de forma a harmonizar as ações
institucionais dirigidas a apoiar o uso produtivo dos recursos naturais, a proteção
ambiental e o gerenciamento dos planos de manejo (SCP, 1998).
Este contexto leva ao pressuposto de que a eficácia do Programa na promoção
da sustentabilidade da Bacia – assim como, da sua própria sobrevivência como
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programa, tanto no sentido organizacional, quanto no sentido cibernético do termo – se
deve, em larga escala, aos seus aspectos institucionais e complexos, ou seja, ao
desenvolvimento

de

um

campo organizacional

(DIMAGGIO,

1999)

e

auto-

organizacional (MORIN, 2002), fundamentado na noção de sustentabilidade subjacente
à concepção do próprio Programa.
1.3.

A QUESTÃO DE PESQUISA

De acordo com o relatório da SCP (2001), o Programa Pró-Guaíba estruturase com base em uma visão sistêmica voltada à construção de um modelo
“ecologicamente sustentável, economicamente viável e socialmente justo”. Com
base nesta concepção, o Programa busca estabelecer as condições necessárias ao
desenvolvimento da autogestão da Bacia, de forma que todos os sujeitos envolvidos
sejam chamados a participar do processo de formulação e implementação de ações,
através de uma consulta pública. Entretanto, o próprio relatório ressalta a
complexidade de sua execução, decorrente da interdependência de seus 14 projetos
ou componentes e suas 11 entidades ou agências co-executoras, o que leva a um
esforço de coordenação intenso, em virtude das várias instituições envolvidas
possuírem características muito diferenciadas.
Sendo assim, ainda segundo o relatório, as principais dificuldades
encontradas durante a execução do Módulo I do Programa podem ser classificadas
em três tipos: (a) informacionais, (b) institucionais e (c) setoriais ou culturais. As
dificuldades informacionais dizem respeito à difusão dos objetivos e metas do
Programa, assim como, da própria realidade ambiental da Região Hidrográfica do
Guaíba, ao conhecimento de toda a população. As dificuldades institucionais
decorrem das estruturas burocráticas, as quais concebidas em paradigmas
desenvolvimentistas convencionais, apresentam baixa capacidade para integrar a
visão sistêmica em seus processos de gestão, de forma a enfrentar a complexidade
dos principais problemas ambientais considerados. As dificuldades setoriais ou
culturais, por sua vez, decorrentes das dificuldades institucionais, estão relacionadas
ao problema de que muitas das ações previstas no Programa acabam por serem
concebidas isoladamente e com baixa articulação entre elas, e não de forma
interdependente e inter-relacionada como o desejado e necessário.
Por conseguinte, o fortalecimento institucional somado à consolidação de uma
base legal integradora configura como a principal estratégia do Programa para
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enfrentar estas dificuldades. Contudo, os trabalhos relativos à análise do quadro
institucional, desenvolvidos no âmbito da concepção do Plano Diretor de Controle e
Administração Ambiental da Região Hidrográfica do Guaíba, a partir dos quais
deveriam resultar propostas de um novo arranjo institucional para a gestão ambiental
no Rio Grande do Sul, ficaram restritos a indicar apenas eventuais vazios e
sobreposições de forma a subsidiar a um estudo mais específico sobre a questão,
dada a sua complexidade e desdobramentos.
Outrossim, em sua concepção, o Programa foi formulado inicialmente com
base em uma concepção de saneamento ambiental para a Bacia Hidrográfica do
Guaíba, passando para uma designação de manejo auto-sustentável dos recursos
naturais em consonância com o desenvolvimento sócio-econômico, até alcançar o
status quo de um programa de desenvolvimento sustentável, tal como é conhecido
atualmente. Embora essa questão se deva, principalmente, às mudanças ocorridas
no ambiente sócio-político com a institucionalização do conceito de desenvolvimento
sustentável, a partir dos trabalhos da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento (CMMAD), não obstante, tais processos de ajustes fazem com
que, freqüentemente, o papel do programa seja questionado: desenvolvimento
sustentável ou saneamento ambiental?
Esses elementos remetem, portanto, a um duplo questionamento quanto à
análise da eficácia do Programa Pró-Guaíba na promoção da sustentabilidade, ou
seja:
(a)

Até que ponto o Programa Pró-Guaíba pode ser considerado um
programa de desenvolvimento sustentável?

(b)

De que forma o Programa atua na consecução desse objetivo?

A primeira questão está relacionada, em termos morinianos (MORIN, 2002)
ao conceito que precede à mudança, ou, em outras palavras, ao princípio que
precede à ação fenomenológica do Programa, ou, ainda, ao programa considerando
o sentido cibernético do termo. A segunda questão está relacionada ao papel do
Programa na promoção da sustentabilidade, ou seja, à análise da sua práxis na
promoção desse conceito.
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1.4.

JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA

O principal motivo à realização desse estudo derivou da necessidade de
aplicação de um conteúdo teórico-organizacional que possibilitasse uma alternativa
de avaliação de programa que fosse além dos modelos ou procedimentos
tradicionais, baseados em perspectivas experimentais ou quase-experimentais e que
fazem uso de métodos quantitativos ou de aspectos concernentes à avaliação
econômica (AGUILAR e ANDER-EGG, 1994), assim como, de metodologias de
análise que busquem medir o grau de eficiência do programa em relação aos seus
objetivos (CARMO, 2003), em direção a uma metodologia de análise que permitisse
emitir um parecer quanto à dinâmica das interações subjacentes ao processo de
institucionalização da noção de sustentabilidade, de forma a integrar os
pressupostos da complexidade na busca por uma melhor compreensão da eficácia
do Programa Pró-Guaíba na promoção desse conceito.
Sendo assim, em primeiro lugar, da perspectiva teórica derivada da noção de
sustentabilidade, é identificada a necessidade de que se compreenda melhor o
significado conceitual do Programa Pró-Guaíba para que, em um segundo momento,
se possa avaliar sobre até que ponto e de que forma este programa pode ser
considerado de desenvolvimento sustentável, quais suas prerrogativas e limitações.
Em segundo lugar, do ponto de vista da teoria neoinstitucional, é ressaltado o
imperativo de que se proceda à análise da institucionalização da noção de
sustentabilidade, ou seja, do estudo de como este processo permeia as estruturas e
as atividades das instituições que compõem o campo, o qual, por sua vez, não pode
ser realizado de forma dissociável da análise da estruturação do campo
organizacional centrado na noção de sustentabilidade. Por fim, sob a ótica da
complexidade, é evidenciada a necessidade de aprofundar a compreensão dos
processos subjacentes à estruturação do campo organizacional sustentável,
preconizado pelo Programa, assim como, da forma como esse campo se torna autoeco-organizacional em virtude do desenvolvimento da consciência ecológica que se
torna eco-(bio)-antropossociológica, por intermédio da consciência política de inserir
a dimensão ambiental nas políticas públicas em todos os seus níveis. Logo, a
demanda por esse tipo de análise decorre da necessidade de compreender de que
forma o Programa Pró-Guaíba atua

na

institucionalização da

sustentabilidade, de uma perspectiva que inclua a complexidade.

noção de
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1.5.

OBJETIVOS DA PESQUISA

1.5.1. Geral
Analisar o papel do Programa Pró-Guaíba na estruturação do campo
organizacional sustentável, sob a ótica do pensamento moriniano da complexidade
associada à teoria neoinstitucionalista.
1.5.2. Específicos
a) Evidenciar os principais aspectos inerentes à noção de sustentabilidade na
concepção do Programa Pró-Guaíba;
b) Evidenciar os principais aspectos definidores da estruturação do campo
organizacional centrado na noção de sustentabilidade na concepção do
Programa Pró-Guaíba;
c) Evidenciar os principais aspectos da complexidade subjacentes ao processo
de formação/transformação do campo organizacional centrado na noção de
sustentabilidade na concepção do Programa Pró-Guaíba.
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2. REVISÃO DE LITERATURA
No presente capítulo é realizada uma revisão de literatura no intuito de
aprofundar cada tópico considerado relevante, assim como, definir a estrutura teórica
que fundamentou o presente estudo, na ordem das três perspectivas teóricas
consideradas – da sustentabilidade, neoinstitucional e da complexidade. Ao final, o
mapa conceitual da pesquisa é delineado de forma a evidenciar os relacionamentos
entre o problema de pesquisa, seus objetivos e o referencial teórico apresentado.
2.1.

A NOÇÃO DE SUSTENTABILIDADE

O intenso debate frente aos limites ecológicos do desenvolvimento humano,
ocorrido ao longo das últimas quatro décadas, tem levado a uma compreensão cada
vez mais aprimorada de nossa sociedade quanto às complexas interações entre as
atividades humanas e a biosfera, assim como, a um considerável avanço na
institucionalização da preocupação ambiental nesse sentido (SACHS, 1993; NOBRE,
2002). Contudo, desde a publicação do trabalho da bióloga Rachel Carson, intitulado
“Silent Spring” (1962) e que deu origem à grande discussão a respeito da preservação
dos recursos naturais (PEDROZO e SILVA, 2000), até a hegemonia do conceito de
desenvolvimento sustentável, a partir do qual a United Nations Environment Programme
(UNEP) e seus aliados buscam institucionalizar a problemática ambiental na formulação
e implementação das políticas públicas em todos os seus níveis (NOBRE, 2002), o
debate meio ambiente versus desenvolvimento sofreu significativas transformações.
Sendo assim, o que se busca agora, não é mais discutir se as preocupações ambientais
e desenvolvimento humano são contraditórios entre si, mas, como pode ser alcançado
o desenvolvimento sustentável (LÉLÉ, 2003).
Não obstante, apesar do esforço dos organismos oficiais em estabelecerem
uma conceituação de desenvolvimento sustentável capaz de ser aceita pela maioria
dos agentes econômicos, principais atores do processo de desenvolvimento das
sociedades contemporâneas, o consenso acerca do “mandato para a mudança”
(BRUNDTLAND, 1987; ALMEIDA, 2001) ainda não é pleno. Ao contrário,
freqüentemente, o conceito de desenvolvimento sustentável tem sido alvo de
severas críticas, tais como: (a) o valor da frase que define o conceito de
“desenvolvimento sustentável”, de forma geral, é vago (LÉLÉ, 2003); (b) é indefinido
quanto ao que é necessário, quem necessita e quem tem prioridade; sobre
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mudanças na tecnologia, na qualidade e na distribuição dos recursos, e em relação
aos custos e aos benefícios decorrentes das estratégias de transferências
intergerações (STARIK e RANDS, 1995); ou, ainda, (c) é indefinido quanto às vias
de crescimento econômico que devem ser seguidas – aquelas traçadas pelos países
avançados industrialmente ou aquela dos países pobres ou “em desenvolvimento?”
(ALMEIDA, 2001). Da mesma forma, a complexidade decorrente da perspectiva
multidisciplinar,

multidimensional

e

multissistêmica

de

ambas

abordagens

freqüentemente é motivo de incertezas no momento em que se torna necessário
analisar a efetividade de sua institucionalização.
Outrossim,

inúmeras

definições

alternativas

de

sustentabilidade,

sustentabilidade ecológica e desenvolvimento sustentável têm sido desenvolvidas ao
longo dos últimos anos (SACHS, 1986; 1993; CMMAD, 1991; COSTANZA e LISA,
1991; STARIK e RANDS, 1995; GLADWIN, KENNELY e KRAUSE, 1995;
GALLOPÍN, 2003). Na Tabela 2.1, a seguir, é apresentada uma breve amostra de
algumas dessas definições.
Tabela 2.1 – Definições representativas da noção de sustentabilidade
"Sustentabilidade" não significa necessariamente uma economia estagnada, contudo, devemos
ter o cuidado em fazer a distinção entre o "crescimento" e o "desenvolvimento." O crescimento
econômico, que significa um aumento na quantidade, não pode ser sustentável indefinidamente, em
um planeta finito. O desenvolvimento econômico, que significa uma melhoria na qualidade de vida,
sem necessariamente causar um aumento na quantidade dos recursos consumidos, pode ser
sustentável. O crescimento sustentável é uma impossibilidade. O desenvolvimento sustentável deve
transformar-se no nosso objetivo político prioritário no longo prazo (COSTANZA e LISA, 1991:2).
Sustentabilidade ecológica é a habilidade de uma ou mais entidades, seja individual ou
coletivamente, para existir e desenvolver-se (seja em sua forma original ou evoluída) por longos
períodos de tempo, de forma que a existência e o desenvolvimento de outras entidades coletivas
sejam permitidas em níveis e em sistemas relacionados (STARIK e RANDS, 1995:909).
Embora não exista nenhuma definição prática, universal e aceitável de desenvolvimento
sustentável, o conceito evoluiu para abranger três perspectivas principais: econômica, social e
ambiental. Cada perspectiva corresponde a um domínio (e a um sistema) que tem suas próprias
forças direcionadoras e objetivos distintos. A economia é engrenada principalmente para melhorar o
bem-estar humano, basicamente através dos incrementos do consumo de bens e de serviços. O
domínio ambiental focaliza a proteção e a resiliência da integridade de sistemas ecológicos. O
domínio social enfatiza o enriquecimento dos relacionamentos humanos, a realização de aspirações
do indivíduo e do grupo, e a afirmação dos valores e das instituições (OECD, 2002:8).
Sustentabilidade é uma propriedade de um sistema aberto de manter interações com o mundo
externo. Isto, não em um estado fixo de constância, mas em uma preservação dinâmica da identidade
essencial do sistema em meio à permanente mudança. O desenvolvimento sustentável não é
propriedade mas um processo de mudança direcionadora por intermédio de um sistema que melhora
com o tempo e de forma sustentável. Desenvolvimento e crescimento não podem ser confundidos,
mas necessitam serem claramente diferenciados; desenvolvimento é um processo qualitativo de
realização de potencialidades as quais podem ou não envolver crescimento econômico (GALLOPÍN,
2003:35).
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Logicamente, as definições representativas acima apresentadas não cobrem
todo o campo de aspectos que fazem parte da noção de sustentabilidade, dada a
amplitude multissistêmica e multinível desta questão. Tampouco, resumem a
totalidade da discussão em torno da problemática conceitual dessa noção.
Entretanto, considerando os diferentes momentos em que foram estabelecidas, são
suficientes para constatar que grande parte dessas definições apenas reafirma ou
confirma

as

prerrogativas

promulgadas

nos

“conceitos

normativos”

de

ecodesenvolvimento (SACHS, 1986) e desenvolvimento sustentável (CMMAD,
1991), citadas por diversos autores como marcos referenciais da noção de
sustentabilidade (LÉLÉ, 1991; BRÜSEKE, 1996; GOMEZ, 2001; RAMPAZZO, 2002;
REIGOTA, 2001; NOBRE, 2002), embora se admitam variações quanto à metodologia.
Por conseguinte, esse pressuposto pode ser confirmado com base no estudo de
Gladwin, Kennely e Krause (1995), a partir do qual são deduzidos cinco componentes
principais das idéias que são compartilhadas por uma maioria de concepções de
sustentabilidade, recentemente publicadas – inclusividade, conectividade, eqüidade,
prudência e segurança. Esses cinco componentes, considerados por esses autores
como a chave para definir se o desenvolvimento pode ser considerado sustentável ou
não, são encontrados amplamente nas idéias de ecodesenvolvimento (SACHS, 1986) e
desenvolvimento sustentável (CMMAD, 1991).
Nesse sentido, o presente capítulo tem como finalidade revisar os principais
aspectos pertinentes às noções de ecodesenvolvimento (SACHS, 1986) e
desenvolvimento sustentável (CMMAD, 1991), de forma a elucidar o que será
considerado como noção de sustentabilidade, no âmbito dessa pesquisa. Da mesma
forma, as noções de inclusividade, conectividade, eqüidade, prudência e segurança
(GLADWIN, KENNELY e KRAUSE, 1995) são apresentadas, no intuito de definir as
unidades de análise a serem consideradas nesse estudo.
2.1.1. A abordagem do ecodesenvolvimento
Segundo Strong (1993)iv e Sachs (1993), o conceito normativo básico da
abordagem do ecodesenvolvimento emergiu durante a Conferência das Nações Unidas
sobre o Ambiente Humano, realizada em 1972, em Estocolmo. Nessa abordagem, que
pode ser considerada a precursora do conceito de desenvolvimento sustentável (LÉLÉ,
1991; SACHS, 1993), são considerados três critérios fundamentais os quais devem
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ser obedecidos simultaneamente na promoção do desenvolvimento: equidade social,
prudência ecológica e eficiência econômica (STRONG, 1993). Ou seja, nessa
abordagem fica ressaltada a noção de que o desenvolvimento humano e o meio
ambiente estão indissoluvelmente vinculados, e que tal propriedade deve ser tratada
mediante a mudança das formas e do conteúdo da noção de crescimento econômico
(SACHS, 1986; 1993). Sendo assim, faz-se necessário compreender quais são os
pressupostos que orientam este conceito e de que forma essa abordagem busca a
sua operacionalização de forma a possibilitar essa transição.
2.1.1.1.

Conceitos e pressupostos

De acordo com Sachs (1986:18), o conceito de ecodesenvolvimento pode ser
definido como:
um estilo de desenvolvimento que, em cada ecorregião, insiste nas soluções
específicas de seus problemas particulares, levando em conta os dados
ecológicos da mesma forma que os culturais, as necessidades imediatas
como também aquelas a longo prazo.

Nesse sentido, segundo Sachs (1986), o ecodesenvolvimento busca oferecer
uma alternativa às soluções pretensamente universalistas ou das fórmulas
generalizadoras, sem negar a importância dos intercâmbios, oferecendo um voto de
confiança à capacidade das sociedades humanas em identificar os seus problemas
particulares e criar soluções originais, ainda que inspiradas em experiências alheias,
ao invés de atribuir espaço excessivo à ajuda externa. Da mesma forma, resiste ao
ecologismo exagerado, sugerindo a constante possibilidade de aproveitamento da
margem de liberdade oferecida pelo meio e a vontade de atingir um equilíbrio
durável entre o homem e a natureza.
Sendo assim, a abordagem do ecodesenvolvimento procura oferecer um
critério de racionalidade alternativo àquele da “lógica mercantilista”, fundamentado
em dois postulados éticos e complementares: (a) a solidariedade sincrônica com a
geração presente e, (b) a solidariedade diacrônica com as gerações futuras. A
solidariedade sincrônica induz à problemática do acesso eqüitativo aos recursos e à
sua redistribuição. A solidariedade diacrônica remete ao esforço de alteração do
nível instrumental habitualmente usado na arbitragem entre o presente e o futuro.
Sendo assim, o ecodesenvolvimento se constitui em um instrumento heurístico que
busca colocar um conjunto de questões sobre o ambiente e como o potencial de
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recursos naturais pode e deve ser usado ao serviço da humanidade, em uma base
sustentada (SACHS, 1986).
Por conseguinte, o ecodesenvolvimento convida a que se prospectem novas
modalidades de crescimento, procurando aproveitar as contribuições culturais das
populações interessadas e transformar em recursos úteis os elementos do seu meio
ambiente. Da mesma forma, recusa quaisquer soluções generalizadoras ou
uniformizantes, inspiradas no mimetismo cultural e por uma visão unilinear do
desenvolvimento. Ao contrário, encoraja as soluções endógenas, forçosamente
plurais, dando ênfase à autonomia na tomadas de decisão e à autoconfiança das
comunidades locais, sem esquecer, contudo, uma articulação mais seletiva com o
mundo exterior.
Portanto, o papel do planejador no ecodesenvolvimento consiste em estimular
o esforço de imaginação social concreta, necessário à identificação das
necessidades materiais e imateriais, assim como, dos meios para satisfazê-las –
incluindo mudanças estruturais – com o devido cuidando para que os resultados
imediatos não envolvam custos sociais e/ou ecológicos excessivos no futuro.
Portanto, o ecodesenvolvimento apóia-se em cinco pilares: (a) deve ser endógeno;
(b) deve contar com as suas próprias forças; (c) deve tomar como ponto de partida a
lógica das necessidades; (d) deve promover a simbiose entre as sociedades
humanas e a natureza, e (e) deve permanecer aberto à mudança institucional.
Nessas condições, o planejamento do ecodesenvolvimento deve ser participativo e
político, de forma a postular uma visão solidária de longo prazo e dar ênfase aos
espaços da autonomia local, onde se desenrolam os processos de aprendizagem
social (SACHS, 1986).
Desse modo, a Figura 2.1.1 apresenta um sumário das principais
características

que,

ecodesenvolvimento.

segundo

Sachs

(1986),

Subseqüentemente,

esses

definem

a

aspectos

abordagem
são

do

definidos

individualmente, de forma a obter uma compreensão mais precisa do seu
significado.
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Valorização dos recursos específicos
Ecossistema social considerado satisfatório
ECODESENVOLVIMENTO
Desenvolvimento como processo de
aprendizado social autoconfiante
(autocentrado) e endógeno, voltado para
as necessidades e eqüitativo,
ecologicamente prudente e
economicamente viável, e aberto a
mudanças institucionais (SACHS, 1986).

Prudência ecológica
Eqüidade social
Redução dos impactos negativos da atividade humana
Fontes locais e/ou alternativas de energia
Desenvolvimento de ecotécnicas
Constituição de uma autoridade horizontal
Participação efetiva das populações locais
Conservação dos recursos naturais
Educação preparatória
Estratégias espaciais

Figura 2.1.1 – A noção de ecodesenvolvimento, segundo Sachs (1986)

a) Valorização dos recursos específicos: O ecodesenvolvimento deve buscar
na valorização dos recursos específicos de cada região, a satisfação das
necessidades

fundamentais

da

população,

incluindo

alimentação,

habitação, saúde e educação, definidas de forma realista e autônoma, no
intuito de evitar os efeitos nefastos do estilo de consumo dos paises
desenvolvidos.
b) Ecossistema social considerado satisfatório: Por ser o homem o seu
recurso mais valioso, o ecodesenvolvimento deve buscar a sua plena
realização em um ecossistema social considerado satisfatório em termos
de emprego, segurança, qualidade das relações humanas e respeito à
diversidade das culturas, de forma a possibilitar a harmonia entre a
ecologia e a antropologia social no processo de planejamento.
c) Prudência ecológica: A identificação, a exploração e a gestão dos recursos
naturais devem ser feitas com base em uma perspectiva de solidariedade
diacrônica com as gerações futuras. Ou seja, a depredação fica
severamente proscrita e o esgotamento inevitável de certos recursos não
renováveis são mitigados por uma dupla ação de evitar o seu desperdício
e em utilizar, tanto quanto possível, recursos renováveis.
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d) Eqüidade social: Muitos dos problemas ecológicos existentes são
decorrentes da desigualdade social, a qual engendra o desperdício de
recursos pelos ricos e a superexploração da terra por parte dos pobres.
Portanto, o princípio ético subjacente da solidariedade diacrônica com as
gerações futuras não pode ser concebido indissociavelmente do princípio
da solidariedade sincrônica com as gerações presentes. Ou seja, a
prudência ecológica não deve dissociar-se da preocupação com a
eqüidade social de garantir uma distribuição mais justa dos direitos, do
acesso a recursos e da renda, entre as nações e dentro delas, assim
como, da preservação da diversidade cultural, no sentido de que todas as
culturas coexistam em condições de respeito mútuo.
e) Redução dos impactos negativos da atividade humana: Os impactos
negativos das atividades humanas sobre o ambiente podem ser reduzidos
mediante recurso a procedimentos e formas de organização da produção
que permitam o melhor aproveitamento das complementaridades e sobras
do processo para fins produtivos.
f)

Fontes locais e/ou alternativas de energia: A diretiva aplicada à energia
remete à capacidade natural da região de utilização de fontes locais de
energia, além de dar preferência por outros meios de transporte que
limitem o consumo de combustíveis fósseis e/ou de outros recursos e/ou
produtos provenientes de fontes comerciais, e que sejam facilmente
esgotáveis ou ambientalmente prejudiciais, substituindo-os por recursos
ou produtos renováveis e/ou abundantes e ambientalmente inofensivos.

g) Desenvolvimento de ecotécnicas: O desenvolvimento de ecotécnicas a
partir do uso de tecnologias combinadas, o que inclui tanto a contribuição
dos processos de produção locais quanto o uso de tecnologias de ponta,
constitui uma variável multidimensional por excelência nas estratégias de
ecodesenvolvimento, por compatibilizar objetivos diversos – econômicos,
sociais e ecológicos – no momento em que permite dar continuidade a
atividades bastante tradicionais com base no uso de recursos naturais
renováveis, abrindo novos mercados a produtos com valores agregados
novos.
h) Constituição de uma autoridade horizontal: O ecodesenvolvimento requer
a constituição de uma autoridade horizontal capaz de superar os

35

particularismos

setoriais,

preocupada

com

todas

as

facetas

do

desenvolvimento e que leve constantemente em consideração a
complementaridade das diferentes ações empreendidas. Outrossim, a
definição de regras para a proteção ambiental e a concepção da estrutura
institucional adequada, por intermédio da escolha do conjunto de
instrumentos econômicos, legais e administrativos necessários para
assegurar o cumprimento dessas regras, são considerados elementos
fundamentais.
i) Participação efetiva das populações locais: O quadro institucional do
ecodesenvolvimento, para ser eficaz, deve promover a efetiva participação
das populações locais na realização das estratégias de desenvolvimento,
de forma a definir e harmonizar as necessidades de forma concreta,
melhor identificar as potencialidades produtivas do ecossistema e
organizar o esforço coletivo com vista ao aproveitamento dessas
potencialidades. Contudo, há que se garantir acesso aos recursos críticos
que tornarão possível o esforço criativo às pessoas envolvidas. Da mesma
forma, a proposta de autoconfiança inerente a esse processo não pode ser
compreendida como negação potencial dos especialistas externos, mas
como uma chamada para melhor reavaliação do relacionamento desses
agentes com a população local.
j) Conservação dos recursos naturais: O cuidado com os recursos naturais
em nome da solidariedade diacrônica com as gerações futuras constitui
parte integrante das estratégias de ecodesenvolvimento. Não obstante, o
simples estabelecimento de parques e reservas, no intuito de proteger a
biodiversidade dos ecossistemas naturais, é limitado em seu campo de
operação

em

razão

das

pressões

provenientes

dos

interesses

econômicos. Logo, essa etapa deve abranger desde o reflorestamento, a
gestão da água e do solo, até a mobilização dos recursos humanos para o
atendimento desses objetivos, os quais de outra forma não seriam
engajados diretamente em outras atividades produtivas, de forma a
harmonizar os objetivos ambientais e de criação de emprego em um
investimento de longo prazo.
k) Educação preparatória: O ecodesenvolvimento não é apenas um estilo
tecnológico, mas uma mudança institucional de forma a promover a
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evolução da mentalidade humana, em sua conscientização quanto aos
problemas ambientais. Nesse sentido, a educação preparatória é o
complemento necessário às estruturas participativas e de gestão de forma
a sensibilizar as pessoas quanto à dimensão ambiental e aos aspectos
ecológicos do desenvolvimento, assim como, pela internalização dessa
dimensão, no intuito de modificar o sistema de valores em relação às
atitudes de dominação da natureza.
l) Estratégias espaciais: A prática tem mostrado que pequenas unidades
agrícolas espalhadas em um imenso território resultam, com freqüência,
em padrões de uso de recursos altamente depredadores, assim como,
tendem a tornar-se presas fáceis dos intermediários que acabam por se
constituir no único vínculo entre eles e o mercado. Logo, para tornar eficaz
a luta contra a pobreza nas zonas rurais, as estratégias espaciais
assumem um papel proeminente. Assim como, o quadro institucional do
ecodesenvolvimento deve levar em conta as especificidades de cada caso
e por ao alcance do pequeno camponês equipamentos e técnicas de
produção – tais como a agricultura regenerativa e o agroflorestamento –
adaptadas às suas condições econômicas e ecológicas, em padrões de
assentamentos humanos mais concentrados.
Em resumo, de acordo com Sachs (1986), o ponto crucial na abordagem do
ecodesenvolvimento consiste em uma percepção mais profunda dos interrelacionamentos entre os processos sociais e naturais, de forma a gerir mais
eficientemente tais inter-relacionamentos, respeitando os dois princípios éticos e
interdependentes da solidariedade diacrônica e sincrônica. Sendo assim, o
ecodesenvolvimento

busca

mudar

a

visão

tradicional

do

processo

de

desenvolvimento dando ênfase ao seu caráter de aprendizagem social, à
diversidade de situações e de caminhos para o desenvolvimento e às possibilidades
de complementaridade entre as atividades propostas de forma a promover uma
melhor interação entre os sistemas sócio-econômicos e ecológicos e, dessa forma,
buscar a sua sustentação nos esforços internos, na originalidade e na autonomia
das populações locais.

37

2.1.1.2.

Outras considerações acerca do ecodesenvolvimento

Embora o conceito de ecodesenvolvimento tenha sido usado de forma
pioneira na década de 1970 como uma concepção alternativa de desenvolvimento
(BRÜSEKE, 1996), esse conceito não obteve o mesmo apoio político do que o seu
sucessor, o desenvolvimento sustentável (LÉLÉ, 1991; PEDROZO E SILVA, 2000;
REIGOTA, 2001; NOBRE, 2002). Nesse sentido, alguns autores têm sugerido
motivos quanto à natureza de sua não-aceitação como uma definição oficial, ou
mainstrean, nas questões do desenvolvimento humano e meio ambiente, tais como:
(a) o conceito de “ecodesenvolvimento” foi proposto dentro de uma linha de
pesquisa e ação mais social, enquanto o conceito de “desenvolvimento sustentável”
foi proposto e divulgado dentro de grandes agências nacionais (PEDROZO e SILVA,
2000); (b) a “abordagem do ecodesenvolvimento” é considerada uma proposta mais
radical conhecida e divulgada pelos cientistas-ecologistas que desenvolveram os
seus trabalhos antes que a ecologia tivesse o destaque e o prestígio conquistado,
principalmente após a segunda metade da década de 1980 (REIGOTA, 2001); ou (d)
a opção pelo “desenvolvimento sustentável” está intimamente ligada ao conforto
teórico possibilitado por uma noção que se tornou familiar ao senso comum e
afinada com o status quo científico, político e econômico internacional (REIGOTA,
2001). No entanto, um aspecto peculiar reside no fato de que todas essas hipóteses
possuem um componente em comum – o motivo principal da não-aceitação da
abordagem do ecodesenvolvimento está arraigado à escolha da estratégia política
de institucionalização do conceito. Ou seja, não há nenhuma razão científica ou de
método na escolha entre as abordagens, mas um argumento essencialmente
institucional.
Contudo, a expressão ecodesenvolvimento continua a ser bastante usada em
diversos países europeus, latino-americanos e asiáticos, tanto por pesquisadores
quanto por governos, a ponto do presidente do Equador proclamar em seu país os
anos 1990 como a “Década do Ecodesenvolvimento” (SACHS, 1993). Muitos de
seus componentes centrais tais como, a prudência ecológica (que abrange a
solidariedade diacrônica com as gerações futuras), a eqüidade social (que abrange a
solidariedade sincrônica com as gerações presentes), a preocupação em integrar os
sistemas socioeconômicos com os ambientais em um ecossistema social
considerado satisfatório, a busca por uma visão mais profunda dos inter-
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relacionamentos dentro e entre os processos sociais e naturais e de uma forma de
gerir mais eficientemente tais inter-relacionamentos, assim como, as mudanças
institucionais necessárias (que envolve um processo de gestão mais participativa)
deverão compor o conjunto de componentes do conceito de desenvolvimento
sustentável, conforme será explanado a seguir.
2.1.2. A noção de desenvolvimento sustentável
Em outubro de 1984, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (CMMAD) era reunida pela primeira vez sob a presidência de Gro
Harlem Brundtland, com base na decisão da Assembléia Geral das Nações Unidas
(1983), reunindo 23 comissários de 22 paísesv, em grande parte países em
desenvolvimento (MACNEILL, 1989; NOSSO FUTURO COMUM, 1991). Cerca de
novecentos dias depois, seria publicado o relatório intitulado “Our common future”,
também conhecido como Relatório de Brundtland, o qual foi traduzido para o Brasil,
em 1988, como “Nosso futuro comum”. Segundo o Prefácio da Presidente desse
relatório, datado de 20 de março de 1987, as suas premissas eram de:
“Uma agenda global para mudança” – foi o que se pediu à Comissão
Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento que preparasse.
Tratava-se de um apelo urgente da Assembléia Geral das Nações Unidas
para:
propor estratégias ambientais de longo prazo para obter um
desenvolvimento sustentável por volta do ano 2000 e daí em diante;
recomendar maneiras para que a preocupação com o meio ambiente
se traduza em maior cooperação entre países em desenvolvimento e entre
países em estágios diferentes de desenvolvimento econômico e social e
leve à consecução de objetivos comuns e interligados que considerem as
inter-relações de pessoas, recursos, meio ambiente e desenvolvimento;
considerar meios e maneiras pelos quais a comunidade internacional
possa lidar mais eficientemente com as preocupações de cunho ambiental;
ajudar a definir noções comuns relativas a questões ambientais de
longo prazo e os esforços necessários para tratar com êxito os problemas
da proteção e da melhoria do meio ambiente, uma agenda de longo prazo a
ser posta em prática nos próximos decênios, e os objetivos a que aspira a
comunidade mundial.
(...) Em última análise, resolvi aceitar o desafio. O desafio de encarar o
futuro e de proteger os interesses das gerações vindouras. Pois uma coisa
era perfeitamente clara: precisávamos de um mandado para a mudança
(NOSSO FUTURO COMUM, 1991:XI).

Logo, diferentemente da abordagem do ecodesenvolvimento, anteriormente
apresentada, na qual uma das suas preocupações centrais residia na sua
operacionalidade – “O conceito de ecodesenvolvimento tem que ser operacional”
(SACHS, 1986:26) –, o anseio do Relatório de Brundtland é definido sob um prisma
de caráter mais institucionalista:
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Não temos a oferecer um plano detalhado de ação, e sim um caminho para
que os povos do mundo possam ampliar suas esferas de cooperação
(NOSSO FUTURO COMUM, 1991; 2).

Nesse sentido, adiantando uma réplica às críticas quanto à vaguidão,
imprecisão ou, mesmo, ao caráter contraditório do conceito de desenvolvimento
sustentável (LÉLÉ, 1991; STARIK e RANDS, 1995; ALMEIDA, 2001; GÓMEZ, 2001),
considera-se que o papel do Relatório de Brundtland (1987) foi fundamental como
estratégia de institucionalização da problemática ambiental na agenda política
internacional (NOBRE, 2002). Conforme defende Nobre (2002:8): “são justamente as
fraquezas, imprecisões e contradições da noção de DS, as razões da sua força e
aceitação geral”. Porquanto esse conceito vem a apurar as buscas anteriores –
como na abordagem do ecodesenvolvimento – de promover o quadro institucional
necessário à mudança, faz-se necessário compreendê-lo com maior profundidade.
2.1.2.1.

A definição normativa

Segundo o Relatório de Brundtland (1991:46):
O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do
presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras
atenderem as suas próprias necessidades. Ele tem dois conceitos-chave:
o conceito de “necessidades”, sobretudo as necessidades essenciais
dos pobres do mundo, que devem receber a máxima prioridade;
a noção das limitações que o estágio da tecnologia e da organização
social impõe ao meio ambiente, impedindo-o de atender às necessidades
presentes e futuras
Portanto, ao se definirem os objetivos do desenvolvimento econômico e
social, é preciso levar em conta sua sustentabilidade em todos os países –
desenvolvidos ou em desenvolvimento, com economia de mercado ou de
planejamento central. Haverá muitas interpretações, mas todas elas terão
características comuns e devem derivar de um consenso quanto ao conceito
básico de desenvolvimento sustentável e quanto a uma série de estratégias
necessárias para sua consecução.
O desenvolvimento supõe uma transformação progressiva da economia e
da sociedade. Caso uma via de desenvolvimento se sustente em sentido
físico, teoricamente ele pode ser tentada num contexto social e político
rígido. Mas só se pode ter certeza da sustentabilidade física se as políticas
de desenvolvimento considerarem a possibilidade de mudanças quanto ao
acesso aos recursos e quanto à distribuição de custos e benefícios. Mesmo
na noção mais estreita de sustentabilidade física está intrínseca uma
preocupação com a eqüidade social entre gerações, que deve,
evidentemente, ser extensiva à eqüidade em cada geração.

Portanto, ao menos uma diferença significativa pode ser observada na noção
de desenvolvimento sustentável em relação ao seu predecessor, a abordagem do
ecodesenvolvimento:

o

enfoque

institucional.

Ou

seja,

o

desenvolvimento

sustentável realiza uma modificação do discurso de um “estilo de desenvolvimento
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particularmente adaptado às regiões rurais do Terceiro Mundo”, autocentrado e
endógeno (SACHS, 1986:15), para abordar um ambiente político mais amplo,
instigando os representantes dos diversos os países, sejam eles desenvolvidos ou
em desenvolvimento, com estruturas de governo democráticas ou centralizadoras, a
assumirem o compromisso de mudança (NOSSO FUTURO COMUM, 1991).
Portanto, a diferença marcante entre os dois conceitos reside exatamente no
objetivo implícito por trás do conceito.
Destarte, essa posição porquanto duramente criticada quanto à noção de
desenvolvimento sustentável por ser demasiado ampla, vaga ou imprecisa, na
verdade, encontra exatamente nesses elementos a flexibilidade necessária para
institucionalizar a problemática ambiental e inserir, assim, tais preocupações na
formulação e implementação das políticas públicas em todos os seus níveis (NOBRE,
2002). Logo, uma leitura mais detalhada desta noção também se faz necessária.
2.1.2.2.

Os princípios do desenvolvimento sustentável

Em outubro de 1984, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (CMMAD) se reuniu formalmente pela primeira vez para tratar de
termos do seu mandato, das questões a serem abordadas no decorrer dos trabalhos
e da estratégia a ser empregada para alcançar seus objetivos. Logo após a reunião,
a Comissão tornou público seu principal documento de trabalho, intitulado “Mandato
para Mudança”. Com base nas formulações pormenorizadas desse relatório, foi
apresentado à Comissão uma Súmula dos Princípios Legais Propostos para a
Proteção Ambiental e o Desenvolvimento Sustentável, adotados pelo grupo de
especialistas em Direito Ambiental, da CMMAD (NOSSO FUTURO COMUM, 1991).
Em junho de 1992, no Rio de Janeiro, esses princípios viriam a ser reafirmados nos
27 princípios da Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento – a
ECO 92 – e nas recomendações da Agenda 21, a qual abrange mais de 115 áreas
temáticas (SACHS, 1993). O conjunto desses princípios, somados à análise do
Relatório de Brundtland (1991), são apresentados sumariamente na Figura 2.1.2, a
seguir.
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Direito humano fundamental
Eqüidade entre gerações
Proteção aos recursos naturais
Avaliação e monitoramento ambiental

DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Participação das populações locais nas questões ambientais

O desenvolvimento sustentável é
aquele que atende às necessidades do
presente sem comprometer a
possibilidade de as gerações futuras
atenderem as suas próprias
necessidades (CMMAD, 1991).

Políticas ambientais além-fronteiras
Legislação ambiental eficaz
Integração entre meio ambiente e crescimento econômico
Política populacional
Reconhecimento aos povos indígenas e às comunidades locais
Paz e segurança

Figura 2.1.2 – A noção de desenvolvimento sustentável, segundo a CMMAD (1991)

Sendo assim, uma definição mais detalhada quanto ao significado de cada
atributo acima mencionado ainda se faz necessária, de forma a compreender melhor
os principais aspectos inerentes a essa noção.
a) Direito humano fundamental: Os seres humanos são o centro das
preocupações

do

desenvolvimento

sustentável.

Nesse

sentido,

a

erradicação da pobreza é requisito indispensável para o desenvolvimento
sustentável, pois onde a pobreza é endêmica, sempre se estará sujeito a
catástrofes ecológicas ou de outra natureza. Portanto, para haver
desenvolvimento sustentável são necessárias medidas para combater a
pobreza, atender às necessidades básicas de toda a população e
assegurar-lhes a oportunidade de realizar suas aspirações de uma vida
melhor.
b) Eqüidade entre gerações: O desenvolvimento sustentável procura atender
às necessidades e aspirações do presente sem comprometer a
possibilidade de atendê-las no futuro. Nesse sentido, as políticas de
desenvolvimento devem buscar a conservação e utilização dos recursos
naturais de forma a satisfazer às necessidades ambientais e humanas do
presente e, simultaneamente, assegurar o direito ao desenvolvimento em
benefício das gerações futuras.
c) Proteção

aos

recursos

naturais:

Para

atingir

o

desenvolvimento

sustentável, a proteção ambiental não pode ser considerada isoladamente
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e deve constituir parte integrante do processo de desenvolvimento. Nesse
sentido, o desenvolvimento sustentável deve promover a manutenção dos
ecossistemas e dos processos ecológicos essenciais ao funcionamento da
biosfera, preservar a diversidade biológica e utilizar os ecossistemas e
recursos naturais vivos observando os parâmetros de produtividade ótima
sustentável. Da mesma forma, deve promover políticas demográficas
apropriadas de forma a reduzir e eliminar padrões não-sustentáveis de
produção e consumo, bem como, proteger o meio ambiente e os recursos
naturais dos povos sob opressão, dominação e ocupação.
d) Avaliação e monitoramento ambiental: Para proteger o ambiente, a
abordagem preventiva deve ser amplamente aplicada de acordo com as
capacidades locais. Nesse sentido, a avaliação do impacto ambiental deve
ser empreendida às atividades propostas que tenham probabilidade de
causar um impacto adverso significativo no ambiente e ser sujeita a uma
decisão da autoridade nacional competente. Da mesma forma, quando
houver ameaça de dano sério ou irreversível, a ausência de plena certeza
científica não deve ser utilizada como argumento para a execução de
medidas de custo efetivo, de forma a evitar a degradação ambiental. O
desenvolvimento sustentável requer ainda o estabelecimento de padrões
de proteção e monitoramento ambiental, de forma a controlar as
alterações do meio ambiente e divulgar dados pertinentes quanto à sua
qualidade e ao uso dos recursos.
e) Participação das populações locais nas questões ambientais: A eqüidade
pode ser facilitada por sistemas políticos que assegurem a participação
efetiva dos cidadãos nos processos de tomada de decisão. Nesse sentido,
o desenvolvimento sustentável deve promover a participação de todos os
cidadãos envolvidos nas questões ambientais, em seus diversos níveis de
relevância. Em nível nacional, cada indivíduo deve ter acesso adequado
às informações sobre o ambiente de que dispõe as autoridades públicas,
inclusive informações sobre materiais e atividade perigosas em suas
comunidades, bem como oportunidade de participar dos processos de
tomada de decisão. Da mesma forma, os Estados devem facilitar e
estimular a consciência e a participação pública, tornando a informação

43

amplamente disponível e garantir o acesso eqüitativo a procedimentos
judiciais e administrativos, incluindo a reparação e o recurso.
f) Políticas ambientais além-fronteiras: Os Estados devem fazer uso dos
recursos naturais além fronteiras de forma razoável e eqüitativa,
prevenindo ou amenizando qualquer interferência ambiental que provoque
ou possa vir a provocar danos sérios, tomando medidas preventivas para
limitar riscos, garantir a devida indenização no caso de ocorrerem danos
consideráveis, consultar e negociar em tempo hábil acerca das condições
sob as quais certa atividade pode ser exercida, cooperar no sentido de um
aproveitamento ideal dos recursos naturais, fornecer informações
oportunas e pertinentes, efetuar notificação prévia e em tempo hábil,
cooperar na pesquisa científica e na fixação de padrões em relação aos
recursos naturais, ou seja, no mínimo, adotar os mesmos padrões usados
internamente em relação às interferências ambientais além fronteiras. Da
mesma

forma,

os

Estados

devem

cooperar

efetivamente

para

desencorajar ou evitar quaisquer realocação e transferência de atividades
ou substâncias que causem degradação ambiental ou riscos à saúde
humana para outros Estados.
g) Legislação ambiental eficaz: Os Estados devem desenvolver leis de
responsabilização e indenização às vítimas da poluição e de outros danos
ambientais. Assim como, devem cooperar para o desenvolvimento de uma
legislação internacional suplementar relativa à responsabilidade e à
compensação por efeitos adversos de danos ambientais causados dentro
de sua jurisdição ou controle a áreas externas a ela. Contudo, uma
legislação ambiental eficaz deve abranger os padrões ambientais, os
objetivos de gestão e as prioridades de forma que reflitam o contexto
ambiental e de desenvolvimento a que se aplicam. Ou seja, deve ser
considerado que os padrões adotados por alguns países podem ser
inadequados ou ter um custo econômico e social inexeqüível para por
outros países, principalmente aqueles em desenvolvimento.
h) Integração entre meio ambiente e crescimento econômico: Para que os
danos ao meio ambiente possam ser previstos e evitados é preciso levar
em conta não apenas os aspectos ecológicos das políticas, mas também
os aspectos econômicos, comerciais, energéticos, agrícolas e outros.
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Logo, os Estados devem cooperar para promover um sistema econômico
internacional aberto e de sustentação que favoreça o crescimento
econômico e o desenvolvimento sustentável para todos os países, de
forma a possibilitar um melhor tratamento aos problemas ambientais.
Medidas de política comercial com propósitos ambientais não devem
constituir um meio de discriminação arbitrária ou injustificável, ou uma
restrição disfarçada ao comércio internacional. Deve-se evitar ações
unilaterais para tratar os problemas ambientais que envolvam mais de
uma jurisdição internacional e buscar, na medida do possível, o consenso
internacional. Por outro lado, as autoridades nacionais devem promover a
internalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos,
considerando que o poluidor deve ressarcir os custos da poluição, com o
devido respeito ao interesse público e sem distorcer o comércio e o
investimento internacionais.
i) Política populacional: Um aumento excessivo da população faz com que
os frutos do desenvolvimento sejam repartidos por um número cada vez
maior de pessoas, não permitindo que os padrões de vida se elevem.
Contudo, as medidas para alterar o tamanho da população apenas serão
efetivas em combinação com outras questões relativas a desenvolvimento
e meio ambiente. Ou seja, o tamanho, a densidade, a mobilidade e a taxa
de aumento de uma população requerem políticas populacionais que
contemplem a melhoria da qualidade dos recursos humanos abrangendo
saúde, educação e desenvolvimento social. Nesse sentido, as mulheres
desempenham um papel diferenciado no tocante à família, à economia e à
sociedade em geral. Portanto, as políticas destinadas a baixar as taxas de
fecundidade

devem

não

só

abranger

incentivos e

desincentivos

econômicos, como procurar promover os direitos da mulher conferindo-lhe
uma melhor posição na sociedade.
j) Reconhecimento aos povos indígenas e às comunidades locais: Os povos
tribais e indígenas requerem especial atenção, na medida que as forças
do desenvolvimento ameaçam seus estilos tradicionais de vida. Contudo,
os povos indígenas e suas comunidades, assim como outras comunidades
locais, têm um papel vital na gestão e desenvolvimento ambiental em
virtude de seu conhecimento e de suas práticas tradicionais. Os Estados

45

devem reconhecer e apoiar devidamente a sua identidade, cultura e
interesses, bem como, permitir sua participação efetiva na busca do
desenvolvimento sustentável. Da mesma forma, a proteção dos direitos
tradicionais deve ser acompanhada de medidas positivas para melhorar o
bem-estar das comunidades locais de forma adequada ao estilo de vida de
cada grupo.
k) Paz e segurança: A paz e o desenvolvimento sustentável são
interdependentes e inseparáveis. A guerra é inerentemente destrutiva ao
meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável. Da mesma forma, a
noção de segurança deve ser ampliada de forma a abranger os efeitos
cada vez mais graves do desgaste ambiental. Sendo assim, os Estados
devem resolver suas disputas ambientais pacificamente e por meios
apropriados, de acordo com a Carta das Nações Unidas. Da mesma
forma, os Estados devem respeitar o direito internacional, promovendo a
proteção ao meio ambiente em épocas de conflito armado e, se
necessário, cooperar em seu desenvolvimento posterior.
2.1.2.3.

Desenvolvimento sustentável ou ecodesenvolvimento?

Conquanto a noção de desenvolvimento sustentável possua muitas
similaridades em relação à abordagem predecessora do ecodesenvolvimento,
todavia, ao menos duas diferenças significativas podem ser identificadas exatamente
no que diz respeito a sua estratégia de implementação, as quais, por sua vez,
encontram-se inter-relacionadas. Em primeiro lugar, enquanto o ecodesenvolvimento
busca a operacionalização de um modelo de desenvolvimento endógeno, autosuficiente, participativo e integrador, a partir de uma estrutura horizontal que permita
o aprendizado social em uma abordagem, em larga escala, de “baixo para cima”, a
lógica do desenvolvimento sustentável, ao seu tempo, pode ser traduzida como uma
estratégia política de institucionalização da dimensão ambiental nas políticas
públicas dos Estados nacionais e agências internacionais de fomento que, em última
análise, consiste em abordagem predominantemente “de cima para baixo” – o
“mainstream”

das

políticas

ambientais.

Em

segundo

lugar,

enquanto

o

ecodesenvolvimento reforça uma proposta de buscar no desenvolvimento endógeno
e na valorização dos recursos específicos de cada região, a satisfação de suas
necessidades básicas (SACHS, 1986), o desenvolvimento sustentável desloca a sua
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ênfase para a retomada do crescimento econômico de forma a diminuir a pobreza e
o ciclo de degradação ambiental que dela decorre (LÉLÉ, 1991).
Por conseguinte, se a abordagem do ecodesenvolvimento teve como
aspiração definir um estilo de desenvolvimento adaptado às regiões e cidades do
“Terceiro Mundo” (SACHS, 1986), a noção normativa de desenvolvimento
sustentável é resultado de um documento intencionalmente político, mais do que um
tratado científico sobre os problemas do mundo (BROOKFIELD, 1998; NOBRE,
2002). Nesse sentido, conforme ressalta (BROOKFIELD, 1998):
Apesar de aceitar acriticamente um grande número de afirmações malfundamentadas entre outras bem-embasadas, o relatório é sensato em
muitas políticas básicas (...). Não é, portanto, de surpreender que a parte
mais forte do Relatório resida em sua proposta detalhada de transformação
legal e institucional, tanto nacional como internacionalmente. Bastante
imperfeito como relatório ambiental, é uma importante contribuição para a
politização dos problemas ambientais e sua inter-relação com problemas de
desigualdade, pobreza e políticas de comércio internacionais.

Não obstante, tais diferenças e similaridades entre essas duas noções –
ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável –, bem como, do contexto pelo
qual esses se desenvolveram ou forma concebidos, têm causado uma certa
divergência no momento em que se torna inevitável a sua aproximação. Tais
discordâncias podem ser observadas, por exemplo, na afirmação de Sachs (1993),
ao abordar a questão das dimensões do ecodesenvolvimento, que utiliza os dois
termos como sinônimos. Nobre (2002), por sua vez, ao analisar a exposição de
Bruckmeier (1994)vi, compreende que as duas noções assumem estratégias
concorrentes. O presente estudo, contudo, opta por uma terceira via, tratando-as
como noções complementares, concorrentes e antagônicas (MORIN, 2001),
simultaneamente, compreendidas na dinâmica de um mesmo contexto sócio-políticocultural.

Complementares, no sentido de que ambas abordagens, consideradas

mutuamente, possibilitam um quadro teórico de análise mais coeso com a realidade
em que se aplica. Concorrentes, por, apesar de buscarem objetivos semelhantes de
integração entre os sistemas ambientais e humanos em um projeto de longo prazo,
adotarem caminhos paralelos. Antagônicas, no momento em que divergem em sua
estratégia de institucionalização: contar com suas próprias forças ou aceitar ajuda
externa? Aprendizado social endógeno “de baixo para cima” ou instituir a variável
ambiental nas políticas públicas “de cima para baixo”? Assim, busca-se uma
representação mais próxima da própria complexidade inerente a essa questão.
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Portanto, resumidamente, a análise da noção de desenvolvimento sustentável
(CMMAD,

1991)

possibilita

compreender

a

visão

institucionalizada

da

sustentabilidade do ponto de vista das agências internacionais de fomento ao
desenvolvimento, ou seja, conforme já ressaltado, do documento político concebido
estrategicamente pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
(CMMAD) de forma a inserir a problemática ambiental nas políticas públicas em
todos os seus níveis (NOBRE, 2002). A abordagem do ecodesenvolvimento
(SACHS, 1986), por sua vez, permite resgatar aspectos de um projeto de
desenvolvimento adaptado às regiões do denominado “Terceiro Mundo” e suas
especificidades (SACHS, 1986). Por conseguinte, ao se assumir simultaneamente o
caráter complementar, concorrente e antagônico dessas abordagens, fica melhor
possibilitada a compreensão de não apenas o que significa o termo sustentabilidade
e seus principais aspectos, mas, também, para que é direcionada a sua atenção,
traduzindo melhor a complexidade intrínseca no processo de institucionalização
desse conceito.
Contudo, um esforço de sistematização de ambas noções em uma
abordagem única ainda se faz necessário, de forma a possibilitar a análise desejada
no âmbito dessa pesquisa, o que remete ao tópico a seguir.
2.1.3. Os componentes da sustentabilidade
Gladwin, Kennely e Krause (1995) ressaltam que desde a definição normativa de
desenvolvimento sustentável proposta pela Comissão Brundtland (1987), uma
variedade de definições alternativas de sustentabilidade têm sido propostas. Contudo,
se, por um lado, essa diversidade de conceitos constitui um indicador razoável de que a
noção de desenvolvimento sustentável permanece ainda imprecisa, vaga, contestável
ou, mesmo, ideologicamente controversa (LÉLÉ, 1991), por outro, o alto nível de
abstração em torno desse termo decorrente do esforço de constituir um consenso
acerca de suas características técnicas, indicadores operacionais e pressupostos
morais (GLADWIN, KENNELY e KRAUSE, 1995), certamente possibilita um razoável
acervo de elementos de fundamental importância na definição das unidades de
significado inerentes ao processo de análise da sustentabilidade.
Nesse sentido, esse trabalho faz uso da definição dos componentes da
sustentabilidade, proposta por Gladwin, Kennely e Krause (1995), de forma a reunir os
pressupostos básicos das noções de ecodesenvolvimento (SACHS, 1986) e
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desenvolvimento sustentável (CMMAD, 1991), apresentados anteriormente, sob a égide
de cinco unidades de significado: inclusividade, conectividade, eqüidade, prudência e
segurança. Nessa definição, deduzida com base nos pressupostos que em geral são
compartilhados pela maioria dos conceitos recentemente publicados, os autores
sugerem que o desenvolvimento sustentável pode ser compreendido como:
um processo de obtenção do desenvolvimento humano (aumentando ou
ampliando a extensão da escolha humana: Programa de Desenvolvimento das
Nações Unidas, 1994) de modo inclusivo, conectado, eqüitativo, prudente e
seguro. A inclusividade significa o desenvolvimento humano por sobre o tempo
e o espaço. A conectividade implica em um abranger da interdependência
ecológica, social e econômica. A eqüidade sugere justiça intergerações,
intragerações e interespécies. A prudência conota deveres de cuidado e
prevenção: tecnologicamente, cientificamente e politicamente. A segurança
exige garantias contra às ameaças crônicas e proteção quanto aos distúrbios
prejudiciais” (GLADWIN, KENNELY e KRAUSE, 1995:878).

Por conseguinte, esses componentes podem ser considerados uma alternativa
razoável de medida de valores da escolha humana a partir da qual se pode promover a
análise da sustentabilidade por, ao menos, dois motivos. Em primeiro lugar, conforme
Gladwin, Kennely e Krause, (1995:878), pela simplicidade de sua aplicação:
A fórmula é muito simples, na qual o desenvolvimento humano está sujeito a
cinco confinamentos. Nessa perspectiva, o desenvolvimento é insustentável
quando uma ampliação da escolha humana exclui, desconecta, promove a
iniqüidade, reflete a imprudência ou suscita a insegurança.

Sendo assim, a análise pode ser realizada em termos de ausência ou de
presença desses componentes. A ausência desses componentes significa que, de
alguma forma, o processo de desenvolvimento analisado não pode ser considerado
sustentável. Ao contrário, a presença desses componentes sugere que o processo de
desenvolvimento considerado vai ao encontro das expectativas do que pode ser
considerado um processo de desenvolvimento sustentável. Da mesma forma, a maior
presença ou ausência de certos elementos possibilitam identificar pontos específicos a
serem tratados ou definir até que ponto ou de que forma um determinado modelo ou
programa de desenvolvimento pode ser considerado sustentável ou não.
Em segundo lugar, a definição desses componentes permite sistematizar os
principais

aspectos

evidenciados

nas

abordagens do

ecodesenvolvimento e

desenvolvimento sustentável, em termos metodológicos que poderiam equivaler ao que
Moraes (1999) considera como categorias distintas de análise, sem infringir no sentido
de suas definições originais.
Portanto, uma definição mais aprofundada dos cinco componentes da
sustentabilidade por Gladwin, Kennely e Krause (1995), se faz necessária.
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a) Inclusividade: As definições do desenvolvimento sustentável apresentam
uma perspectiva expansiva em termos de espaço, tempo e de partes
componentes do mundo manifesto.

Assim como, sugerem que a

sustentabilidade deve abranger os sistemas ambientais e humanos,
próximos e distantes, no presente e no futuro.
compreensão

das

dimensões

humanas

da

Sendo assim, uma

sustentabilidade

deve

compreender as forças direcionadoras antropogênicas da mudança
ambiental global – mudança da população, crescimento econômico,
mudança tecnológica, instituições políticas e econômicas, atitudes e
opinião. Logo, a sustentabilidade deve ir além da eficiência ecológica para
incluir, também, a suficiência social, ou seja, deve ir além da etapa natural,
para incluir as etapas sociais e econômicas.
b) Conectividade: A sustentabilidade demanda uma compreensão dos
problemas

do

mundo

de

forma

interconectada,

sistêmica

e

interdependente. Ou seja, o conceito do desenvolvimento sustentável é
baseado no reconhecimento de que uma nação não pode alcançar seus
objetivos econômicos sem também atingir seus objetivos sociais e
ambientais - isto é, oportunidade universal da instrução e de emprego,
saúde universal e cuidado reprodutivo, acesso eqüitativo a distribuição dos
recursos, populações estáveis e uma base sustentada dos recursos
naturais.

Portanto, a eqüidade social e o respeito à biosfera são

requeridos para o bem-estar geral em qualquer lugar no planeta – a
melhoria do bem-estar humano e a equidade social são necessárias para
motivar o respeito à biosfera, assim como, a melhoria no bem-estar e o
respeito à biosfera são necessários para facilitar a eqüidade social. Da
mesma forma, os esforços apontados somente para a saúde e a
integridade ecológica, na ausência dos esforços aliviar a pobreza,
estabilizar a população e redistribuir a oportunidade econômica, podem
produzir resultados apenas trivialmente melhores. Todos os ganhos
podem ser neutralizados pela degradação global do ecossistema e pela
instabilidade sócio-política induzidas pelo nexo da pobreza-população.
c) Eqüidade: A distribuição justa dos recursos e dos direitos de propriedade,
dentro e entre das gerações, está em uma dimensão central de quase
todos as concepções de desenvolvimento sustentável. Alguns conceitos
colocam a ênfase especial em prover as necessidades do menos
favorecidos na sociedade. Contudo, poucos conceitos dirigem-se às
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obrigações humanas em respeito ao mundo não-humano. Não obstante,
os imperativos morais da eqüidade intergerações e intragerações (assim
como interespécies) não podem ser encontrados empiricamente, mas
apenas intersubjetivamente. Ao reconhecer o amplo campo de debate a
respeito da imparcialidade, da equidade e da justiça, as definições de
sustentabilidade implicam que, no mínimo, as atividades humanas não
devem deslocar custos ou apropriar-se de direitos de propriedade, de
recursos ou de outros interesses humanos, de hoje ou de amanhã, sem a
compensação apropriada.
d) Prudência: A maioria das definições de desenvolvimento sustentável
ressalta a conservação do suporte à vida dos ecossistemas e a resiliência
inter-relacionada aos sistemas socioeconômicos, de forma a evitar
irreversibilidades e manter a escala e o impacto das atividades humanas
dentro das capacidades regenerativas e de carga. A maioria dos analistas
adverte

para

a

desenvolvimento

prudência
sustentável,

e

a

dado

humildade
o

alto

na
grau

perseguição
de

incerteza

do
e

imprevisibilidade das interações não-lineares entre os componentes do
sistema, de pontos iniciais desconhecidos e da dinâmica complexa dos
sistemas ecológicos e sociais. Essa restrição exige precauções, proteções
preventivas, ações reversíveis e margens de segurança para a surpresa
contínua.
e) Segurança: O desenvolvimento sustentável é genericamente um construto
antropocêntrico que visa assegurar uma elevada qualidade de vida para
as presentes e futuras gerações. Contudo, existe um número de
condições-limite sobrepondo-se e que devem ser asseguradas na
sustentação desse objetivo, tais como: (a) a saúde do ecossistema e do
sistema social, ou seja, a capacidade de sistemas naturais e sociais de
fornecerem a resiliência essencial aos serviços de suporte à vida da
humanidade; (b) o capital natural crítico, isto é, o estoque de recursos
naturais insubstituíveis tais como a diversidade biológica, a camada de
ozônio e os ciclos bioquímicos; (c) a auto-organização, ou seja, a
capacidade dos sistemas vivos de realizarem a auto-regeneração, a
automanutenção e a autotransformação que fornecem o contexto para
toda a atividade humana; (d) a capacidade de carga, ou seja, a
capacidade dos sistemas biofísicos e sociais de suportarem as escalas
físicas da atividade humana; e (e) a liberdade humana, isto é, sociedade
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civil com democracia e realização plena de direitos humanos de
participação, contabilidade, reciprocidade e transparência, incluindo a
satisfação das necessidades humanas básicas.
A Figura 2.1.3 representa, de forma simplificada, a noção de sustentabilidade,
segundo Gladwin, Kennely e Krause (1995).

Figura 2.1.3 – Componentes da sustentabilidade, segundo Gladwin, Kennely e Krause (1995)

2.2.

A PERSPECTIVA NEOINSTITUCIONALISTA

Se, por um lado, a discussão central entre as preocupações ambientais e
desenvolvimento humano não busca mais responder se essas duas dimensões são
contraditórias entre si, mas como pode ser atingido o desenvolvimento sustentável
(LÉLÉ, 2003), por outro, a necessidade de compreender melhor o processo de como
os componentes da noção de sustentabilidade são institucionalizados, passa a
assumir um papel cada vez mais proeminente, tanto no meio acadêmico, quanto na
realidade empírica das organizações. Contudo, para dirigir-se a essa questão, não
basta apenas definir qual é o melhor conceito de sustentabilidade para, então,
identificar as melhores práticas organizacionais. Mas, acima disso, deve-se buscar
compreender como essas definições são construídas e aceitas, e de que forma os
estímulos às suas práticas permanecem através do tempo nas organizações
(JENNINGS e ZANDBERGEN, 1995).
Outrossim, se os pressupostos da noção de sustentabilidade apresentados
anteriormente permitem evidenciar a presença ou ausência dos componentes mais
valorizados na promoção da sustentabilidade, no entanto, não possibilitam

52

demonstrar a complexidade dos processos organizacionais inerentes à sua
institucionalização, no momento em que esta se constitui em uma variável com
diferentes graus de avaliação (ZUCKER, 1999). Sendo assim, a análise do processo
de institucionalização da sustentabilidade não pode se limitar à observação da
presença ou ausência de seus componentes. Logo, uma teoria organizacional que
possibilite uma análise institucional mais detalhada se faz necessária.
Nesse

sentido,

a

perspectiva

do

novo

institucionalismo

na

análise

organizacional, cujas referências se encontram, principalmente, a partir dos trabalhos
de Meyer e Rowan, (1977), Zucker (1977), DiMaggio e Powell (1983), Scott e Meyer
(1983), dentre outros, pode conduzir a uma adequada análise da institucionalização
da noção de sustentabilidade (JENNINGS e ZANDBERGEN, 1995) exatamente por
estar interessada nos processos pelos quais determinadas práticas ou padrões são
institucionalizados e aceitos como certos (MEYER e ROWAN, 1999), bem como, qual
o papel das instituições na sociedade (SCOTT, 1999). Ou seja, em virtude do seu foco
em como os conceitos se transformam em normas ou em fatos sociais (MEYER e
ROWAN, 1999; SCOTT, 1999), a teoria institucional pode ser útil para compreender
como as definições de sustentabilidade ecológica são geradas e aceitas dentro e fora
das organizações (JENNINGS e ZANDBERGEN, 1995). Da mesma forma, por
focalizar no processo pelo qual esses conceitos se tornam inseridos nas instituições
ou na prática aceita, a teoria institucional possibilita compreender como as atividades
da organização podem vir a contribuir para a sustentabilidade ou, até mesmo, servir
de justificativa ou modelo para incentivar esse processo de institucionalização
(JENNINGS e ZANDBERGEN, 1995).
Sendo assim, nesse capítulo é apresentada uma breve revisão de literatura
abrangendo os principais aspectos que orientam a teoria institucional –
compreendida, aqui, no âmbito da denominada nova teoria institucional ou teoria
neoinstitucional – na análise organizacional, de forma a inseri-la na análise da
sustentabilidade. Para isso, inicialmente, serão abordados alguns conceitos
considerados centrais na compreensão dos processos de institucionalização nesse
sentido: (a) o conceito de organizações institucionalizadas (MEYER e ROWAN,
1999); (b) os conceitos de campo organizacional (DIMAGGIO e POWELL, 1999;
DIMAGGIO,

1999)

e

interorganizacional

(GALASKIEWICZ,

1999);

(c)

os
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mecanismos de estruturação do campo organizacional (DIMAGGIO e POWELL,
1999; DIMAGGIO, 1999; JEPPERSON e MEYER, 1999); e (d) a noção de
isomorfismo institucional (MEYER e ROWAN, 1999; DIMAGGIO e POWELL, 1999).
Por conseguinte, com base da abordagem institucional das organizações
ecologicamente sustentáveis, desenvolvida por Jennings e Zandbergen (1995),
busca-se compreender de que forma a análise institucional pode ser ajustada para
abranger a questão da sustentabilidade. Por fim, os pressupostos apresentados
permitirão a compreensão dos aspectos institucionais relevantes a serem
considerados nesse estudo, os quais irão compor a tabela de análise a ser aplicada
no diagnóstico dos dados empíricos, conforme será explanado posteriormente.
2.2.1. As organizações institucionalizadas
De acordo com a perspectiva da nova teoria institucional, existe uma relação
de interdependência fundamental entre os atores sociais, as estruturas e atividades
das organizações formais e sua busca pela sobrevivência, e as regras
institucionalizadas no ambiente social mais amplo do qual elas fazem parte (MEYER
e ROWAN, 1999; JEPERSON e MEYER, 1999). Assim, conforme ressaltam
Jeperson e Meyer (1999:262):
A principal contribuição da teoria institucionalista consiste em considerar
que os ambiente e os cenários organizacionais estão muito interpenetrados.
Nas imagens institucionalistas, primeiro, os atores e as funções técnicas,
que outras teorias consideram determinados previamente, se representam
como se estivessem constituídos por ambientes sociais, quer dizer, esses
dão forma e legitimidade a aqueles e, posteriormente, ambos fazem
possível e limitam a forma organizacional. [...] Segundo, os ambientes se
interpenetram diretamente com as organizações formais: as organizações
formais existem como ideologias sociais com licenças sociais (ou seja,
legais). Terceiro, o institucionalismo sugere que a interpenetração dos
ambientes com as atividades da organização (e seus atores e funções
técnicas) é particularmente considerável quando as características dos
ambientes sociais estão muito racionalizadas, quer dizer, com os elementos
do que tradicionalmente se tem chamado de “sociedade civil”. A
organização formal não apenas é interdependente, mas se interpenetra com
os diversos elementos da sociedade racionalizada: os atores modernos e
seus “interesses”, as funções legitimadas e seus funcionários, os agentes
da coletividade moderna como as elites do Estado, e os teóricos e
praticantes legais e profissionais. [...] Quarto, a teoria institucional põe em
evidência que os sistemas organizacionais e a sociedade racionalizada
dependem da organização política moderna, tal como está incorporada no
Estado-nação e no sistema mundial. As estruturas racionalizadas, das
organizações ou dos atores, às funções técnicas e aos funcionários, obtém
seus recursos, significado e legitimidade de suas relações com as regras
modernas do bem público.
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Da mesma forma, conforme Meyer e Rowan (1999), a teoria institucional
considera que os elementos que compõem a estrutura formal consistem em
manifestações de poderosas regras institucionalizadas, ou seja, classificações
incorporadas pela sociedade, como tipificações e interpretações intercambiadas, as
quais funcionam como mitos sumamente racionalizados e obrigatórios para
determinadas organizações. E, nesse sentido, fazem uma clara distinção entre a
estrutura formal e as atividades diárias de uma organização:
A estrutura formal é um plano para as atividades [da organização] que inclui,
antes de tudo, o quadro da organização: uma lista de escritórios,
departamentos, posições e programas. Esses elementos se vinculam
mediante metas e políticas explícitas que conformam uma teoria racional de
modo e de propósito, a qual se deverão ajustar as atividades (MEYER e
ROWAN, 1977:80).

Por conseguinte, os mitos que geram as estruturas organizacionais formais
possuem duas propriedades-chave: (a) são prescrições racionais e impessoais que
identificam como técnicos os vários propósitos sociais e especificam sob a forma de
regras os meios adequados para buscar racionalmente esses propósitos; e (b)
estando consideravelmente institucionalizadas, permitem, até certo ponto, um
posicionamento superior ao arbítrio de qualquer participante ou organização
individual. Logo, devem tomar-se como legítimas independentes da avaliação de seu
efeito nos resultados do trabalho.
Nesse sentido, fazendo empréstimo da análise de Tolbert e Zucker (1999), é
possível afirmar que destes pressupostos apresentados derivam três grandes
implicações. A primeira é a de que a adoção de uma determinada estrutura formal
por uma organização pode ocorrer independentemente de problemas específicos e
imediatos de coordenação e controle relativas às atividades de seus membros. Ou
seja, no que se refere aos determinantes da estrutura da organização formal, a
atenção é dirigida para as influências externas não relacionadas aos processos de
produção real, tais como as mudanças na legislação e o desenvolvimento de sólidas
normas sociais dentro da rede organizacional. Segundo, é que:
a avaliação social das organizações e, conseqüentemente, de sua
sobrevivência, pode estar na observação das estruturas formais (que pode
ou não funcionar de fato), em vez de estar nos resultados observáveis
relacionados ao desempenho das tarefas em questão (TOLBERT e
ZUCKER, 1999:201).

Portanto, essa implicação sugere que a maioria dos estudos e análises
quantitativas, os quais enfatizam a eficácia organizacional em termos apenas de
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resultados, ignoram a possibilidade de existência de conflitos entre a lógica da eficiência
e as regras institucionalizadas para a sua produção (MEYER e ROWAN, 1999).
E, finalmente, a terceira implicação é que a relação entre as atividades
rotineiras, os comportamentos dos membros da organização e das estruturas
formais pode ser negligenciada. Ou seja:
os elementos estruturais estão apenas vinculados fracamente entre si e com
as atividades, amiúde se violam regras, freqüentemente não se executam
as decisões, ou se as executam, têm conseqüências incertas, as
tecnologias são de eficiência problemática e os sistemas de avaliação e
inspeção são subvertidos ou são tão vagos que suscitam coordenação
(MEYER e ROWAN, 1999:81).

Essa implicação, por sua vez, desvincula as estruturas formais da ação ao
mesmo tempo em que amplia a sua definição para incluir também aquelas estruturas
que não estão sujeitas a tal vinculação (TOLBERT e ZUCKER, 1999).
Nesse sentido, ao menos duas proposições devem ser consideradas em
relação à noção de organizações institucionalizadas, com base em Meyer e Rowan
(1999), de forma a melhor compreender o fenômeno de institucionalização: (a) a
incorporação das regras institucionais, e (b) a legitimidade e sobrevivência
organizacionais.
2.2.2. Incorporação das regras institucionais
Segundo Meyer e Rowan (1999), os mitos construídos dentro de elementos
institucionais racionalizados criam a necessidade, a oportunidade e o impulso para
organizar racionalmente através de pressões criadas nesse sentido e pela
necessidade de manejar as suas redes de relações de proximidade. Ou seja:
À medida que surgem regras institucionais racionalizadas em determinados
campos de atividade laboral, se integram e ampliam organizações formais
ao incorporarem essas regras como elementos estruturais (MEYER e
ROWAN, 1999:84).

Nesse sentido, a análise institucional pode buscar evidências quanto à
definição de novos campos de atividade, a partir de regras institucionais
racionalizadas, e o surgimento de organizações formais nesses campos. Assim
como, pode buscar evidências, quanto às organizações já estabelecidas, de que
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forma essas buscaram ampliar suas estruturas formais para incorporarem essas
novas regras.
2.2.2.1.

Legitimidade e sobrevivência organizacional

De acordo com Meyer e Rowan (1999), ao desenhar uma estrutura formal que
se ajuste às prescrições das regras institucionalizadas, uma organização demonstra
que atua com base em propósitos valorizados coletivamente e de forma adequada.
Assim, a incorporação de elementos institucionalizados proporciona uma justificativa
para as suas atividades que a protege diante de possíveis dúvidas quanto à sua
conduta. Por conseguinte, a organização se faz mais legítima e usa essa
legitimidade para fortalecer o seu apoio e assegurar a sua sobrevivência. Essa fonte
de “êxito e sobrevivência organizacional” sugere a seguinte proposição:
As organizações que incorporam elementos socialmente legitimados e
racionalizados em suas estruturas formais, maximizam sua legitimidade e
aumentam seus recursos e suas capacidades de sobrevivência (MEYER e
ROWAN, 1999:93).

Portanto, as perspectivas de sobrevivência no longo prazo das organizações
aumentam se essas corresponderem às regras institucionalizadas. Por conseguinte, as
organizações fracassam quando se desviam das prescrições dos mitos institucionalizados,
independentemente da sua eficiência técnica. Assim como, as organizações que inovam
em formas estruturais importantes devem incorrer em altos custos de legitimidade. Os
argumentos que expressam a natureza e a dinâmica das organizações institucionalizadas
podem ser representados de acordo com a Figura 2.2.2.1.
Elaboração de mitos
institucionais racionalizados

Conformidade organizacional
com os mitos institucionais

Legitimidade e
recursos

Sobrevivência

Eficiência organizacional

Figura 2.2.2.1 – A legitimidade e sobrevivência organizacional, segundo Meyer e
Rowan (1999)
Fonte: MEYER, John W.; ROWAN, Bryan. Organizaciones institucionalizadas: la estructura formal
como mito y ceremonia. In: POWEL, Walter W.; DIMAGGIO, Paul J. (comp.). El Nuevo
Institucionalismo en el Análisis Organizacional. México: Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 94.
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Em

resumo,

a

noção

de

organizações

institucionalizadas

permite

compreender em que sentido as organizações formais, suas estruturas e sua busca
pela sobrevivência encontram-se intrinsecamente relacionadas aos processos
sociais mais amplos das quais fazem parte. Ou seja, conforme Friedland e Alford
(1999:294): “não é possível entender a conduta individual ou organizacional sem
encontrar-se em um contexto social”. Sendo assim, apresenta elementos essenciais
que compõem o processo de institucionalização de forma a facilitar a análise
empírica na busca por evidências significativas.

2.2.3. Os modelos de campo organizacional
Contudo, segundo DiMaggio (1999), para entender a institucionalização das
formas

organizacionais

é

necessário

compreender,

antes

de

tudo,

a

institucionalização e estruturação dos campos organizacionais. Nesse sentido, ao
menos dois modelos de análise institucional devem ser considerados de forma a
compreender a natureza e a dinâmica desse processo: (a) o modelo de campo
interorganizacional

(GALASKIEWICZ,

1999),

e

(b)

o

modelo

de

campo

organizacional (DIMAGGIO e POWELL, 1999; DIMAGGIO, 1999).
2.2.3.1.

O modelo de campo interorganizacional

De acordo com Galaskiewicz (1999), análise institucional deve ser conduzida
em direção à ação coletiva e na construção de instituições em nível de campo
interorganizacional. Nesse sentido, parte da observação de como os líderes de um
campo podem atuar com um propósito (ainda que em condições de racionalidade
limitada) para construir e criar instituições que, por sua vez, controlam e regem as
ações das organizações dentro do campo.
Essas [organizações], e particularmente as corporações de negócio, se
fazem motivadas pelo interesse próprio no curto prazo; no entanto, se lhes
concedem os incentivos adequados, seguirão estratégias que sirvam aos
interesses coletivos mais do que aos próprios. Por tanto, nos concentramos
na forma em que, dentro dos campos organizacionais, chegam a surgir
programas ou sistemas de regras que não são impostos por autoridades
externas nem tomados da cultura mais ampla, mas que são construídos e
criados pelos participantes em um sistema que faz com que os atores
persigam metas coletivas (GALASKIEWICZ, 1999:362).

Nesse sentido, define a construção de instituições de acordo com
Janowitzvii (1978:400), ou seja, “aqueles esforços conscientes para dirigir a
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mudança social e buscar controles sociais mais efetivos fundamentados na
racionalidade”. Portanto, para Galaskiewicz (1999:363):
os estudos da construção de instituições devem se concentrar nos papéis
que assumem os diferentes atores, os mecanismos que motivam os atores
a desempenhar papéis em conformidade, os mitos ou racionalizações que
se estabelecem para assegurar a legitimidade de novos arranjos e os
métodos pelos quais o sistema se reproduz.

Na análise de Scott e Meyer (1999:156), os modelos de campo
interorganizacional buscam estudar as relações de “um conjunto de organizações
distintas em um sistema ou rede comum”. Portanto, os modelos desse tipo
buscam examinar as relações entre organizações similares ou distintas dentro de
uma mesma área geográfica, por exemplo, uma comunidade ou área
metropolitana. Contudo, esses modelos concentram-se principalmente nas
relações horizontais entre as organizações. Ou seja, ao ressaltarem o papel dos
vínculos horizontais entre as organizações em uma região local, acabam por
negligenciar a vinculação extralocal e vertical (hierárquica) entre elas.
2.2.3.2.

O modelo de campo organizacional

Por campo organizacional, entende-se (DIMAGGIO e POWELL, 1999:106):
aquelas organizações que, em conjunto, constituem uma área reconhecida
da vida institucional: os fornecedores principais, os consumidores de
recursos e produtos, as agências reguladoras e outras organizações que
produzem serviços ou produtos similares.

Ou seja, de acordo com DiMaggio e Powell (1999) e na análise de Scott e
Meyer (1999), o conceito de campo organizacional busca focalizar não apenas as
empresas similares, mas também a população, as redes interorganizacionais, assim
como, a totalidade dos atores significantes, em uma definição mais ampla do que a
de campo interorganizacional. Dessa forma, os campos organizacionais são
centrados em torno das organizações e do mercado dentro dos limites ajustados
pelo campo social e pelo Estado. Não obstante, uma vez que esses campos existem
apenas na medida em que estão definidos institucionalmente, a sua estrutura não
pode ser determinada a priori, mas apenas a partir da pesquisa empírica
(DIMAGGIO e POWELL, 1999).
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Assim sendo, o modelo desenvolvido nesse estudo busca, à medida do
possível,

integrar

os

pressupostos

dos

campos

organizacionais

e

interorganizacionais, de forma a cumprir com as prerrogativas de Scott e Meyer
(1999) quanto à análise institucional, ou seja: (a) dirigir a atenção não apenas aos
vínculos entre organizações específicas, mas também à estrutura de relações mais
ampla dentro da qual essas organizações podem funcionar; (b) considerar que os
vínculos entre as organizações similares e dissimilares são de igual importância; (c)
incluir tanto os vínculos verticais quanto os horizontais; (d) examinar tanto as
relações locais como as não-locais, e (e) considerar relevantes tantos os aspectos
institucionais como os técnicos das organizações e seus ambientes.
2.2.4. A estruturação do campo organizacional
DiMaggio e Powell (1999) observam que os processo de definição ou
estruturação do campo institucional são desenvolvidos em quatro etapas: (a) um
aumento no grau de interação entre as organizações no campo, (b) o surgimento de
estruturas interorganizacionais de domínio e de padrões de coalizão claramente
definidos, (c) um acréscimo na carga de informação da qual devem ocupar-se as
organizações que participam em um campo, e (d) o desenvolvimento da consciência
entre os participantes de um conjunto de organizações de que estão em uma
empresa comum. Por conseguinte, uma vez que as organizações díspares em uma
mesma linha de empresas se estruturam em um campo real, surgem forças
poderosas que as fazem cada vez mais similares.
Não obstante, ao menos três aspectos institucionalização devem ser
considerados na análise dos mecanismos de racionalidade que levam à estruturação
do campo organizacional (DIMAGGIO, 1999): (a) os modelos de difusão; (b) as
tensões dentro do processo de institucionalização, e (c) o papel dos profissionais
que estão à frente desse processo. De acordo com DiMaggio (1999), o descuido dos
investigadores quanto a esses aspectos do processo de estruturação, proporciona
uma visão unilateral da mudança institucional, negligenciando os processos
intencionais, dirigidos e conflitivos os quais definem os campos organizacionais e
estabelecem as suas trajetórias, causando uma falsa percepção da realidade.
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2.2.4.1.

Os padrões de difusão

Segundo DiMaggio (1999:334):
os estudos da difusão de novas formas organizacionais têm por comum a
ênfase aos imperativos organizacionais e às decisões locais, sugerindo
implicitamente que as formas organizacionais se regem por intermédio da
simples avaliação de interpretações de sentido comum sobre como se deve
organizar.

Contudo, “sem por em juízo as principais orientações da teoria institucional”
(DIMAGGIO, 1999:357), ressalta dois aspectos os quais consistem em refinamentos
quanto aos estudos da difusão na institucionalização das formas organizacionais.
Primeiro, que a difusão pode ser orientada e conformada pelo surgimento de
estruturas que cobrem todo o campo em nível nacional, fora do limite de certas
organizações e que são construídas profissionalmente pelos atores que desejam
mudar a estrutura e a própria missão das organizações. Segundo, que apesar dos
estudos da difusão institucional ressaltarem que as formas organizacionais se fazem
mais legítimas à medida que se difundem, concentrando-se mais na sua forma do
que com a sua variação em termos de estrutura, programas e missões, a
institucionalização

também

pode

conduzir

à

sua

própria

destruição

ou

desinstitucionalização, como oportunidade de mudança substancial.
2.2.4.2.

As tensões do processo de institucionalização

De acordo com DiMaggio (1999), os teóricos institucionais geralmente estão
concentrados nos aspectos gerais e apolíticos pelos quais as ideologias que têm
alcance social modelam a forma das novas organizações. Contudo, conforme
ressalta Jepperson e Meyer (1999:266):
Os aspectos da sociedade moderna que não estão firmemente vinculados
com regras da organização política que incorporam mitos de bem coletivo
universal — como nos grupos, as organizações ou as sub-culturas — não
tendem a gerar uma grande estrutura organizacional ou uma grande
evolução da sociedade racionalizada. Desse modo, os esforços para
construir organizações formais fora da organização política moderna (como
ocorre com as comunas, os “huteritas”, os menonitas de Amish ou as várias
máfias) são notoriamente instáveis. De maneira similar, as “culturas
organizacionais” não racionalizadas não persistem, nem se difundem bem.
Os apoios legais, científicos, culturais e administrativos de uma organização
política mais ampla são requisitos decisivos da racionalização tanto social
como organizacional. É muito mais provável que as entidades ou funções
sociais as quais se concede uma posição coletiva como agentes ou aspecto
de interesse público — por exemplo, os cidadãos, as profissões ou
associações modernas (grupos de negócios, de consumidores ou de
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ambientalistas) –, se convertam em pontos nodais da organização, que os
grupos e atividades sociais que carecem de dita posição.

Ou seja, existe um “impulso histórico” definido para compilar os meios e fins,
assim como, os controles nas estruturas formalizadas de forma a pressionar para
que seja possível a organização formal no Estado e da sociedade. Portanto, nessa
perspectiva, a organização formal surge como uma “explosão pressurosa” de
racionalidade produzida em condições de considerável urgência competitiva e que,
pela mesma razão, acaba por diminuir as estimativas de que funcione de acordo
com as expectativas (JEPPERSON e MEYER, 1999).
2.2.4.3.

O papel dos profissionais

Segundo DiMaggio (1999) embora haja muitos estudos sobre os campos
organizacionais estabelecidos e a profissionalização, em raras ocasiões foi
considerada a influência das ocupações que tendem a profissionalizar-se sobre as
relações interorganizacionais. Contudo, essa perspectiva requer um desenho que
permita estudar as organizações que empregam os profissionais, assim como, as
organizações que são controladas por esses, no ambiente das primeiras.
Nesse sentido DiMaggio e Powell (1999) interpretam a profissionalização
como uma luta coletiva dos membros de uma ocupação por definir as condições e
métodos de seu trabalho, por controlar a produção e por estabelecer uma base
cognoscitiva e a legitimidade de sua autonomia ocupacional. Contudo, as profissões
estão sujeitas às mesmas pressões coercitivas e miméticas das organizações. Ou
seja, ainda que várias classes de profissionais possam coexistir dentro de uma
organização, essas devem apresentar uma grande similitude com suas contrapartes
profissionais em outras organizações. Assim como, da mesma forma com que o
Estado confere poder aos profissionais, também cria as atividades das profissões.
Não obstante, é interessante observar que muitos atores-chave no movimento de
profissionalizar certas atividades são diretores ou profissionais técnico-burocráticos
com autoridade formal em suas organizações, o quais possuem uma posição
estratégica para dominar as estruturas em nível de campo por poder afirmar que
atuam a favor dos interesses organizacionais e profissionais (DIMAGGIO, 1999).
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Dessa forma, segundo DiMaggio e Powell (1999:106):
As organizações podem mudar suas metas ou desenvolver novas práticas e
novas organizações podem ingressar no campo. Mas, no longo prazo, os
atores organizacionais que tomam as decisões racionais constroem em
torno deles um ambiente que limita a sua habilidade para mudar
adicionalmente em anos posteriores. Os primeiros que adotam as inovações
organizacionais comumente estão motivados pelo desejo de melhorar o
desempenho. contudo, essas novas práticas podem, em palavras de
Selznick (1957, p. 17)viii, “adquirir valor mais além dos requisitos técnicos da
tarefa que se trata”. À medida que se difunde a inovação, se chega a um
limiar mais além do qual a adoção proporciona legitimidade, em vez de
melhorar o desempenho (Meyer e Rowan, 1977)ix. As estratégias racionais
para as organizações individuais podem deixar de sê-lo se forem adotadas
em grande número. Não obstante, o mesmo feito que se aprova
normativamente, aumenta a probabilidade de sua adoção. Desse modo, as
organizações podem tratar de mudar constantemente; mas, depois de certo
ponto na estruturação de um campo organizacional, o efeito da mudança
individual é reduzir o grau de diversidade dentro do campo. As organizações
x
em um campo estruturado, parafraseando a Schelling (1978, p. 14) ,
respondem a um ambiente que consiste em outras organizações que
respondem a seu ambiente, o qual consiste em organizações que
respondem a um ambiente de respostas organizacionais.

Por conseguinte, o conceito que melhor define esse processo de
homogeneização é o de isomorfismo (DIMAGGIO e POWELL, 1999).
2.2.5. O isomorfismo institucional
Segundo Meyer e Rowan (1999), o isomorfismo está relacionado a uma
tendência das organizações de se estruturarem a partir de fenômenos em seus
ambientes, tornando-se, assim, isomorfas junto a eles. Assim sendo, existem ao
menos duas explicações para a ocorrência desse isomorfismo. A primeira delas é
que os elementos estruturais se difundem a partir exigências criadas pelos
ambientes e que ultrapassam fronteiras entre as áreas, setores ou campos das
organizações. Por conseguinte, as organizações incorporam esses elementos
estruturais buscando o isomorfismo com esse ambiente de forma a obterem maior
legitimidade e recursos. A segunda explicação é que as organizações refletem de
modo estrutural a realidade socialmente construída. De tal modo, as organizações
se adaptam aos seus contextos organizacionais de forma a desempenhar papéis
mais ativos em conformidade com esses contextos.
Portanto, de acordo com Meyer e Rowan (1977), o isomorfismo está
diretamente relacionado à busca pela sobrevivência organizacional, ou seja:
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o êxito organizacional depende de outros fatores aparte da coordenação e
controle eficientes das atividades produtivas. Independentemente da sua
eficiência produtiva, as organizações que existem em ambientes
institucionais complexos e têm êxito em fazerem-se isomorfas a esses
ambientes, obtém a legitimidade e os recursos que requerem para
sobreviver (MEYER e ROWAN, 1999:93).

Por conseguinte, DiMaggio e Powell (1999:109) identificam “três mecanismos
por meio dos quais ocorre o câmbio institucional isomorfo” no ambiente do campo
organizacional, as quais devem ser consideradas simultaneamente na análise dos
processos de institucionalização: (a) o isomorfismo coercitivo; (a) o isomorfismo
mimético, e (c) o isomorfismo normativo. Esses três tipos de isomorfismo nem
sempre são distintos empiricamente, podendo combinar-se conforme seus
ambientes, assim como, tendem a derivar de condições distintas e a conduzir
resultados diferentes. Sendo assim, uma descrição mais detalhada desses
importantes componentes do processo de institucionalização se faz necessária.
2.2.5.1.

O isomorfismo coercitivo

Segundo DiMaggio e Powell (1999:109):
O isomorfismo coercitivo resulta de pressões tanto formais como informais
que sobre umas organizações exercem outras das quais dependem e que
exercem também as expectativas culturais na sociedade dentro da qual
funcionam as organizações.

Esse ajuste organizacional pode ser dar como resposta direta a uma
exigência do Governo, um critério ou padrão de desempenho de grupos de grandes
empresas sobre as suas subsidiárias ou mesmo um convite ao conluio. Ou seja, a
existência de um ambiente legal comum afeta muitos aspectos de conduta e da
estrutura de uma organização. Assim como, as exigências legais e técnicas do
Estado determinam que as organizações hajam de maneiras semelhantes.
Por conseguinte, de acordo com Meyer e Rowan (1999), os ambientes
elaborados institucionalmente possibilitam uma maior estabilidade das relações
organizacionais internas e externas. Ou seja, as condições do mercado, as
características dos insumos e dos produtos e os procedimentos tecnológicos se
põem abaixo da jurisdição de significados e controles institucionais. Portanto, a
estabilização da organização é garantida na medida em que ela se converte em
parte de um sistema coletivo mais amplo e angaria recursos mediante acordos, e
não apenas com o desempenho.

64

Não obstante, “a imposição de procedimentos de operação padrão e de
regras e estruturas legitimadas também ocorre fora da área governamental”
DiMaggio e Powell (1999:110). À medida que aumentam o tamanho e os propósitos
dos grupos de grandes empresas, é comum a imposição de critérios de desempenho
padrão sobre as suas subsidiárias, assim como, que essas se sujeitem a
mecanismos de informação padrão. Da mesma forma, uma variedade de infraestruturas de serviço, freqüentemente proporcionadas por empresas monopólicas
estatais, exerce pressões comuns sobre as organizações que as usam. Assim, a
expansão do Estado central, a centralização do capital e a coordenação da atividade
de base, apóiam a homogeneização dos modelos organizacionais através das
relações de autoridade direta.
2.2.5.2.

O isomorfismo mimético

Segundo (1999), nem todo o isomorfismo deriva da autoridade coercitiva. “A
incerteza também é uma força poderosa que propicia a imitação” (DIMAGGIO e
POWELL, 1999:111). Ou seja, quando o ambiente é incerto, as tecnologias são
pouco compreendidas e as informações são ambíguas, as organizações podem
construir-se seguindo o modelo de outras organizações. As vantagens dessa
conduta são consideráveis, visto que uma organização que enfrenta problemas de
causas ambíguas ou soluções pouco claras, encontra no padrão de outras
organizações uma solução viável e com poucos gastos.
Portanto, o mimetismo inclui a inovação em, ao menos, dois aspectos. Por um
lado, as organizações empenham-se em modelar-se de acordo com protótipos
organizacionais aparentemente exitosos, adotando certas “inovações” para reforçar
a sua legitimidade ou para demonstrarem que ao menos buscam melhorar as
condições de seu trabalho. Por outro, quanto maior for a quantidade de pessoal
empregado ou de clientes de uma organização, mais forte será a pressão para que
essa proporcione os programas e serviços que oferecem as outras organizações.
Dessa forma,
as organizações tendem a modelar-se a si mesmas seguindo organizações
similares em seu campo, as quais parecem mais legítimas ou exitosas
(DIMAGGIO e POWELL, 1999:113).
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2.2.5.3.

O isomorfismo normativo

A terceira fonte de “mudança institucional isomorfa” é normativa e se deve,
principalmente, à profissionalização (DIMAGGIO e POWELL, 1999:114). Nesse
sentido:
Dois aspectos da profissionalização são fontes importantes de isomorfismo.
Um é que a educação formal e a legitimidade têm uma base cognoscitiva
produzida por especialistas universitários; o segundo é o crescimento e a
complexidade das redes profissionais que vão mais além de uma só
organização e através das quais se difundem rapidamente os novos
modelos. As universidades e as instituições de ensino técnico profissional
são centros importantes para o desenvolvimento de normas organizacionais
entre os gerentes profissionais e seu pessoal. As associações profissionais
e as de ofício são outras vias para a definição e promulgação de regras
sobre a conduta organizacional e profissional. Esses mecanismos criam
indivíduos quase intercambiáveis que ocupam posições semelhantes em um
arranjo de organizações e detém orientação e disposição similares, as quais
podem superar as variações na tradição e o controle que de outra maneira
poderiam determinar a conduta organizacional.

Outro mecanismo relevante para alentar o isomorfismo normativo, segundo
DiMaggio e Powell (1999), consiste na seleção de pessoal. Ou seja, muitos campos
organizacionais tendem a contratar indivíduos que provém de outras empresas
dentro da mesma indústria e que tenham antecedentes ou orientações semelhantes.
Por conseguinte, na medida em que os gerentes e o pessoal-chave são
selecionados com base nesses atributos comuns, “tenderão a considerar os
problemas de maneira similar, a ver as mesmas políticas, procedimentos e
estruturas, como se estivessem sancionados e legitimados normativamente, e
tomam suas decisões de forma muito parecida” (DIMMAGIO e POWELL, 1999:115).
Da mesma forma, quando as organizações em um campo são similares, os
mecanismos de socialização profissional, tais como as oficinas de associação com
os trabalhadores, programas educativos dentro do serviço, acordos com consultores,
redes de relações entre os patrões e as escolas de nível profissional, e as páginas
das revistas comerciais, atuam como uma importante força isomorfa. Assim, esses
mecanismos servem como modelos ativos e passivos a partir dos quais as políticas
e estruturas serão transferidas para todo o campo.
Por conseguinte, de acordo com DiMaggio e Powell (1999), os processos
institucionais isomorfos fortalecem a efetividade organizacional, de forma que se
recompensam as organizações por sua similitude com outras organizações do seu
campo. Uma primeira virtude do isomorfismo reside no fato de que a semelhança
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favorece as transações com outras organizações, a identificação pelos profissionais
que desejam fazer carreira, o reconhecimento de sua legitimidade e boa reputação,
assim como, a sua inclusão em categorias administrativas que definem a sua
elegibilidade para doações e contratos públicos e privados. Por outro lado, as
pressões pela eficiência competitiva também se reduzem em muitos campos devido
ao número de organizações ser limitado e às fortes barreiras fiscais para entrar e
sair do campo.
2.2.6. A perspectiva neoinstitucionalista da sustentabilidade
De acordo com Jennings e Zandbergen (1995), a perspectiva institucionalista
permite a consideração da noção de sustentabilidade como um termo socialmente
construído. Sendo assim, é considerado que o seu significado é refinado através do
tempo por intermédio de uma série de progressivas etapas, as quais encontram uma
relação de dependência direta nos atores humanos e, particularmente, em seus
discursos e políticas. Ou seja, a sua noção parte de um reconhecimento individual e
consciente de uma idéia, com base em sua experiência diária e seguida de sua
posterior objetificação a partir da linguagem ao rotular determinados itens como
“sustentáveis” ou “insustentáveis”. Assim, um esquema de tipificações é construído,
designando relacionamentos a partir de conceitos, subconceitos e princípios,
partindo das experiências particulares mais relevantes da realidade empírica, até os
mais altos níveis de abstração que encerram os mais diversos domínios de
significado. Em última análise, quanto maior for a associação entre o conceito de
“sustentabilidade” e as atividades diárias das organizações, maior será o seu
reconhecimento, abrangência e legitimidade através dessas organizações. Por
conseguinte, quanto mais racionalizado e especificado se tornar o conceito de
sustentabilidade, maior será a probabilidade de que alguns de seus componentes
sejam aceitos e legitimados pela ação da sociedade, incluindo as organizações.
Nesse sentido, de acordo com Meyer e Rowan (1999:94):
As estruturas formais racionalizadas surgem em dois contextos. Primeiro, as
demandas das redes de relações locais favorecem o desenvolvimento de
estruturas que coordenam e controlam atividades. Essas estruturas
contribuem para a eficiência das organizações e lhes dão vantagens sobre
competidores menos eficientes. Segundo, a interconexão das relações
sociais, a organização coletiva da sociedade e a liderança das elites
organizacionais criam um contexto muito institucionalizado.
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Sendo assim, as estruturas e as atividades racionalizadas oferecem uma
aceitável explicação de como as organizações obtêm legitimidade, estabilidade e
recursos de forma a garantir a sua sobrevivência.
Nesse sentido, segundo Jennings e Zandbergen (1995), a aceitação e
legitimidade do conceito de sustentabilidade e suas práticas depende de, ao menos,
dois fatores: (a) da estruturação dos campos organizacionais e (b) da difusão dos
conceitos, valores e práticas em torno desse termo. Estes dois fatores estão
intrinsecamente relacionados e não excluem os outros aspectos já mencionados
anteriormente, ou seja, as tensões nos processos de institucionalização, o papel dos
profissionais, e as fontes de mudança institucional isomorfa. Portanto, a
compreensão dos fenômenos institucionais a partir dessas duas categorias de
estruturação dos campos organizacionais possibilita um conjunto distinto de
elementos que permitem, por sua vez, compreender melhor o processo de
institucionalização da noção de sustentabilidade.
2.2.6.1.

A estruturação do campo organizacional sustentável

Os campos organizacionais, conforme descritos por Galaskiewicz (1999), Scott e
Meyer (1999), DiMaggio e Powell (1999) e DiMaggio (1999), são centrados em torno
das organizações e do mercado dentro dos limites ajustados pela sociedade e pelo
Estado. Entretanto, no caso dos processos ecológicos, cada campo organizacional
tende a cuidar de alguma região local em particular, tal como uma região metropolitana
ou, no caso do presente estudo, uma bacia hidrográfica. Sendo assim, esses campos,
tendem a centrar-se nas interações locais, seus fluxos de informação e consciência,
mas também extrapolam os limites desse campo ao envolver organizações não-locais,
tais como, compradores, fornecedores, reguladores ou competidores (JENNINGS e
ZANDBERGEN, 1995).
Portanto, de acordo com Jennings e Zandbergen (1995:1031):
Um campo organizacional para um valor ou uma prática sustentável tende a ser
mais local do que não local, centrado nessas comunidades com a maioria das
organizações profundamente envolvidas nesse valor ou nessa prática.

Por conseguinte, esses campos podem se desenvolver e se combinar com
outros campos para criar campos maiores, aumentando a possibilidade de uma
sustentabilidade ecológica mais ampla. Ou seja, a totalidade dos campos
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organizacionais pode se transformar em um “supracampo” para a sustentabilidade
ecológica.
2.2.6.2.

Os modelos de difusão e o isomorfismo

Um importante aspecto quanto à estruturação do campo organizacional consiste
nas interações entre micro e macroprocessos (ZUCKER, 1999; GALASKIEWICZ,
1999). Galaskiewicz (1999), observa que as ações no macronível conformam os papéis
ou funções, os sistemas de incentivos e os sistemas de ideologias ou crenças;
enquanto que no micronível, as ações estão restritas pelas oportunidades e limitações
definidas pelo macronível. Nesse sentido, a difusão ocorre dentro dos campos por
razões clássicas, tais como a interação, a dependência e o isomorfismo relacionados ao
estabelecimento de estruturas, programas e missões que cobrem todo o campo
organizacional (MEYER e ROWAN, 1999; DIMAGGIO, 1999).
No caso do conceito de sustentabilidade, segundo Jennings e Zandbergen
(1995), a principal razão para a adoção dessas práticas dentro do campo
organizacional, direta ou indiretamente, é a coerção, ou seja, a necessidade de cumprir
com padrões estabelecidos pelo Estado. Ou seja:
Quanto mais forte for a ordem legal racional, maior será o grau em que as
regras e os procedimentos e a pessoa racionalizadas se convertam em
requisitos institucionais (MEYER e ROWAN, 1999:87).

Portanto, a difusão do conceito de sustentabilidade está direta ou indiretamente
relacionada com a forma de controle social praticada pelo Estado. Esse controle social
pode ser consensual, conciliatório e consultivo ou orientado por sanções. Por
conseguinte, quanto mais coercitiva por a pressão para difusão, maior será a
probabilidade que a forma ou a estrutura da prática da sustentabilidade seja adotada
pelas organizações dentro do campo.
Não obstante, de acordo com Jennings e Zandbergen (1995), os elementos
difundidos — práticas, estruturas ou atividades — tendem a perder o seu valor ou
significado original se as forças coercitivas e a submissão se constituírem na base para
a sua difusão. Ou seja:
Quanto mais coercitiva for a pressão para a difusão, menor a probabilidade que
o seu conteúdo ou significado seja adotado pelas organizações em um campo
(JENNINGS E ZANDBERGEN, 1995:1033).
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Essa ambigüidade, em parte, permite uma certa liberdade na interpretação ou
significado que devem ser transferidos. Contudo, fazem com que as pressões
normativas e miméticas também desempenhem um papel importante na difusão de
suas práticas. Ou seja, muitas das práticas relacionadas à sustentabilidade
decorrentes de pressões coercitivas do Estado, acabam por ser adotadas como uma
norma ou padrão para uma determina indústria ou uma fonte de vantagem
competitiva a ser seguida. Portanto, embora a coerção desempenhe um papel de
vital importância na difusão das práticas da sustentabilidade, as forças normativas e
miméticas estão igualmente presentes nos processos de mudança institucional nos
campos organizacionais, ressaltando, assim, o papel dos profissionais na
estruturação do campo.
Sendo assim, a abordagem de Jennings e Zandbergen (1995) remete à
compreensão da possibilidade da existência de conflitos entre as três formas de
mudança institucional isomorfa, definidas por Powell e DiMaggio (1999), as quais se
negligenciadas acabam por desconsiderar aspectos importantes dos processos de
institucionalização. Dessa forma, também permite integrar outro importante elemento a
ser considerado na análise institucional, preconizado por DiMaggio (1999), referente às
tensões no processo de institucionalização.
Portanto, a análise da concepção do campo organizacional sustentável deve
focalizar na forma como as regras institucionalizadas da sustentabilidade são
elaboradas e racionalizadas, assim como, nos padrões de difusão que levam ao
isomorfismo e à estruturação do campo organizacional centrado nessas regras. Não
obstante, a análise não deve desconsiderar as tensões e conflitos decorrentes da
própria

estruturação

do

campo

que,

na

dinâmica

das

inter-relações

sociedade/estado/mercado/organizações, podem levar a institucionalização de
novas regras ou à desinstitucionalização de regras já estabelecidas, levando à
reestruturação do campo.
Por conseguinte, a síntese das abordagens apresentadas permite conceber um
modelo preliminar de análise do processo estruturação do campo organizacional,
conforme é apresentado na Figura 2.2.6.
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Difusão e isomorfismo

Estruturação do
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Figura 2.2.6 - A concepção do campo organizacional, na abordagem neoinstitucionalista

Nessa

perspectiva,

portanto,

os

processos

de

difusão

(papel

dos

profissionais) e isomorfismo (pressões normativas, miméticas e coercitivas) se dão
em decorrência da elaboração das regras institucionais racionalizadas, delimitadas
por pressões das próprias instituições (Estado, corporações de negócios, sociedade)
que compõem o campo. Por conseguinte, os modelos de difusão e isomorfismo
levam a um processo de estruturação do campo organizacional (aumento da
interação entre as organizações e do volume de informações, consciência comum,
etc). Contudo, as mudanças institucionais e a estruturação do campo levam a novos
conflitos e tensões, os quais, por sua vez, levam a elaboração de novas regras
institucionais racionalizadas e novos padrões de difusão e isomorfismo, reiniciando,
assim, o ciclo de institucionalização.
Não obstante, os paradoxos decorrentes dessa perspectiva, ou seja, o papel
das tensões e conflitos agindo como uma força contrária à institucionalização,
agindo

retroativa

e

recursivamente

na

desinstitucionalização

dos

padrões

estabelecidos na busca pela racionalização de novas regras, remete à necessidade
de ampliar o modelo para incluir a complexidade, conforme será apresentado no
capítulo subseqüente.
2.3.

A ABORDAGEM DA COMPLEXIDADE

A teoria institucional tem oferecido uma extensão importante e distintiva ao
repertório de perspectivas e abordagens teóricas organizacionais ao enfatizar como
as pressões institucionais compelem as organizações a adotarem práticas ou
estruturas similares de forma a ganharem legitimidade e suporte (MEYER e
ROWAN, 1999; DIMAGGIO e POWELL, 1999), assim como, o papel das influências
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miméticas, normativas e coercitivas para explicar tanto a estabilidade quanto a
mudança institucional (DIMAGGIO, 1999; TOLBERT e ZUCKER, 1999; SEO e
CREED, 2002). Contudo, a questão teórica central que busca compreender como as
instituições são criadas e transformadas ainda permanecem apenas parcialmente
respondidas no momento em que se busca incorporar o papel dos interesses e dos
agentes na mudança institucional (BENSON, 1977; SEO e CREED, 2002). Ou seja,
se o poder e os interesses dos agentes desempenham um papel essencial na
estruturação e mudança institucional dos campos organizacionais (DIMAGGIO e
POWELL 1999), como pode suas ações, intenções e racionalidade serem
condicionadas pelas mesmas instituições que anseiam mudar? (HOLM, 1995) Ou,
ainda, como interpretar o grau de institucionalização conferido no estágio de
sedimentação, quando a institucionalização completa ou total (JEPPERSON, 1999)
reside no mesmo contexto em que se dá os conflitos e as tensões que podem
caracterizar a própria desinstitucionalização (TOLBERT e ZUCKER, 1999) que, por
sua vez, remete a idéia de uma nova fase de habitualização? Esses evidentes
paradoxos institucionais remetem a necessidade da inclusão de outras abordagens
teóricas na análise dos processos de institucionalização, a partir das quais se
permita a integração dessas contradições e/ou conflitos como componentes
essenciais às organizações institucionalizadas.
Nesse sentido, o objetivo desse capítulo é introduzir uma perspectiva
alternativa complexa, com base na abordagem moriniana da organização e da autoorganização (MORIN, 2001; 2002), de forma a obter uma melhor compreensão dos
processos

subjacentes

compreender

melhor

à

mudança

como

os

institucional.
campos

Dessa

forma,

institucionais

busca-se

desenvolvem

complementaridades, concorrências e antagonismos e como esse jogo complexo de
interações conduzem a um processo recursivo de auto-organização envolvendo todo o
campo organizacional (estrutural) e institucional (fenomenológico). A análise, portanto,
procura na dinâmica dos princípios do pensamento da complexidade de Morin (2001;
2002) a compreensão das forças direcionadoras que regem a mudança institucional.
2.3.1. A perspectiva complexa da organização
Se a perspectiva neoinstitucionalista, outrora apresentada, compreende a
organização institucionalizada a partir de regras racionalizadas pela sociedade, a
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concepção moriniana da organização, por sua vez, a pressupõe de forma indissociável
dos termos: (a) ordem, desordem e interações, e (b) organização, sistema e interrelações. Ou seja, para Morin (2002), a interação é a noção necessária e crucial à idéia
de ordem, transformação e, enfim, de organização.
Nesse sentido, conforme Morin (2002:72), as interações são:
Ações recíprocas que modificam o comportamento ou a natureza de
elementos, corpos, objetos, fenômenos em presença ou influência. As
interações
1.
supõem elementos, seres ou objetos materiais que podem se encontrar;
2.
supõem condições de encontro, quer dizer, agitação, turbulência,
fluxo contrário, etc.;
3.
obedecem a determinações/imposições ligadas à natureza dos
elementos, objetos ou seres que se encontram;
4.
tornam-se, em certas condições, inter-relações (associações,
ligações, combinações, comunicações, etc.), ou seja, dão origem a
fenômenos de organização.
Assim, para que haja organização, é preciso interações: para que haja
interações é preciso encontros, para que haja encontro é preciso desordem
(agitação, turbulência).

Sendo assim, ordem, desordem, organização e interações compõem um
circuito tetralógico, conforme apresentado na Figura 2.3.1.1, onde esses termos são
concebidos, simultaneamente, complementares, concorrentes e antagônicos,
garantindo um princípio imanente de transformação e de organização.
Desordem

Interações/
reencontros

Organização

Ordem

Figura 2.3.1.1 – O circuito tetralógico de Morin
MORIN, Edgar. O método 1: a natureza da natureza. Porto Alegre: Sulina, 2002. Pg. 104.

Não obstante, de acordo com Morin (2002), os conceitos de organização e de
sistemas são igualmente indissociáveis, por não haver princípio sistêmico anterior e
exterior às interações entre elementos. Ou seja, o sistema, definido como unidade
global organizada de inter-relações entre elementos, ações ou indivíduos, está
sujeito a condições físicas de formação em que certos fenômenos de interações,
tomando forma de inter-relações, tornam-se organizacionais. Por conseguinte, o
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sistema passa a ser compreendido como o caráter fenomenal e global do qual se
revestem as inter-relações, cuja disposição constitui a organização do sistema.
Sendo assim, observa-se uma reciprocidade circular entre os termos inter-relação,
organização, sistema, onde “toda inter-relação dotada de alguma estabilidade ou
regularidade adquire caráter organizacional e produz um sistema” (MORIN,
2002:134).
Por conseguinte, a natureza da organização complexa do circuito tetralógico
se funde ao conceito trinitário organização/sistema/inter-relação (FIGURA 2.3.1.2),
onde esses termos, apesar de inseparáveis, são relativamente distinguíveis em: (a)
idéia de inter-relação, a qual remete aos tipos e formas de ligação entre elementos
ou indivíduos, entre esses elementos/indivíduos e o todo; (b) idéia de sistema, a qual
remete à unidade complexa do todo inter-relacionado, às suas características e
propriedades fenomenais; e (c) idéia de organização, a qual remete à disposição das
partes dentro do, no e pelo todo.
organização

sistema

inter-relação

Figura 2.3.1.2 – A unidade complexa organizada de Morin
MORIN, Edgar. O método 1: a natureza da natureza. Porto Alegre: Sulina, 2002. Pg. 13.

Logo, é preciso conceber a unidade complexa organizada a partir do conceito
trinitário organização/sistema/inter-relações de forma indissociável, onde:
A organização de um sistema e o próprio sistema são constituídos de interrelações. A própria noção de sistema completa a noção de organização
tanto quanto a noção de organização completa a de sistema. A organização
articula a noção de sistema, que fenomenaliza a noção de organização,
ligando-a a elementos materiais e a um todo fenomenal. A organização é a
face interiorizada do sistema (inter-relações, articulações, estrutura), o
sistema é a face exteriorizada da organização (forma, globalidade,
emergência) (MORIN, 2002:182).
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Sendo assim, se, para DiMaggio (1999), o entendimento da dinâmica das
formas organizacionais requer, antes de tudo, a compreensão das interações sociais
que levam à estruturação do campo organizacional; para Morin (2002), as interações
são o princípio para o entendimento da unidade complexa organizada. Ou seja,
segundo a perspectiva moriniana (MORIN, 2002), a compreensão da organização
complexa requer, antes de tudo, a compreensão da relação entre o todo e as suas
partes, suas emergências, imposições, complementaridades e antagonismos – o
centro do circuito tetralógico. Essa abstração remete à proposição de uma relação
teórica entre as noções de organização institucionalizada e campo organizacional,
provenientes da abordagem neoinstitucionalista, e a unidade complexa organizada,
da perspectiva moriniana da complexidade. Contudo, uma definição mais detalhada
dos elementos que compõem o centro do tetrálogo, ainda se faz necessária.
2.3.1.1.

As emergências

Segundo Morin (2002:136):
O sistema possui algo mais do que seus componentes considerados de
maneira isolada ou justaposta:
-sua organização,
-a própria unidade global (o “todo”),
-as qualidades e propriedades novas emergindo da organização e da
unidade global.

Nesse sentido, a organização e a unidade global são compreendidas como
qualidades e propriedades novas emergindo das inter-relações entre as partes; a
organização e as qualidades novas podem ser consideradas aspectos definidores da
unidade global; a unidade global e suas qualidades emergentes podem ser
consideradas produtos da organização. Ou seja, a noção de emergência e de
totalidade são indissociáveis: o todo sendo emergente, e a emergência sendo um
traço próprio ao todo. Portanto, para compreender as emergências, a noção da
totalidade é crucial.
Não obstante, Morin (2002:137) chama de emergências:
as qualidades ou propriedades de um sistema que apresenta um caráter de
novidade com relação às qualidades ou propriedades de componentes
considerados isolados ou dispostos diferentemente em um outro tipo de
sistema.

Sendo assim, todo estado global apresenta qualidades emergentes que
nascem das associações e das combinações de seus componentes. Ou seja, a
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emergência é um produto da organização que apesar de inseparável do sistema
enquanto todo, aparece não apenas no plano global (emergências globais), mas
eventualmente no plano dos componentes (microemergências). Assim, as
qualidades inerentes às partes inseridas em um dado sistema estão ausentes ou
são virtuais quando essas partes se encontram isoladas. Portanto, nas organizações
complexas as macroemergências retroagem em microemergências sobre as partes,
de forma que o todo não é apenas mais do que a soma das partes, mas a parte é
mais do que a parte, em si, no e pelo todo (MORIN, 2002).
Segundo, Morin (2002) os fenômenos de emergência apesar de serem bem
evidentes quando constatados, se encontram dispersos, singularizados, não
medidos ou pouco teorizados. Contudo, a emergência possui algo de absoluto,
quanto à sua qualidade nova, e relativo, quanto ao sistema que a produziu e do qual
ela depende. A partir desses dois ângulos aparentemente antagônicos, é possível
considerá-la. Quanto à sua qualidade nova, a emergência possui as caracterísiticas
de: (a) acontecimento, ou seja, ela surge de maneira descontínua uma vez que o
sistema já está constituído, e (b) de irredutibilidade, considerando que é uma
qualidade que não se deixa decompor e que não pode ser deduzida em elementos
anteriores. Assim sendo, a emergência se impõe como fato, um dado fenomenal que
o entendimento deve primeiramente constatar.
Quanto à sua relação com o sistema, a emergência pode ser situada ora
como epifenômeno, ou seja, como produto resultante, ora como o próprio fenômeno
que garante a originalidade do sistema. Embora a complexidade da relação
imprecisa e dialetizável desta noção, esta é uma qualidade dotada de
potencialidades organizadoras capazes de retroagir sobre o próprio ser, de modificálo e de desenvolvê-lo. Da mesma forma, as qualidades novas são também
qualidades fenomenais, ou seja, são logicamene indedutíveis e fisicamente
irredutíveis. Contudo, é neste aspecto que reside o sinal e o índice de uma realidade
exterior emergente ao entendimento comum (MORIN, 2002).
2.3.1.2.

As imposições

Segundo Morin (2002), as imposições sugerem uma proposição contrária
àquela pronunciada quanto às emergências, e que muito pouco foi pronunciada: o
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todo é menos do que a soma das partes. Ou seja, as qualidades das propriedades
ligadas às partes consideradas isoladamente desaparecem no seio do sistema. Essa
noção, raramente reconhecida, se deixa perceber muito mais logicamente do que a
emergência no momento em que os componentes do sistema não podem adotar
todos os seus estados possíveis dentro do sistema, em razão das restrições ou
imposições que lhes são submetidas.
Nesse sentido, o determinismo interno, as regras, as regularidades, a
subordinação dos componentes ao todo, o ajuste das complementaridades, as
especializações, a retroação do todo, a estabilidade do todo, os dispositivos de
regulação e de controle, toda a ordem sistêmica, enfim, se traduzem em imposições.
Portanto, toda a associação implica imposições, sejam estas exercidas das partes
sobre o todo, das partes entre elas ou do todo sobre as partes. Contudo, enquanto
as imposições das partes sobre o todo estão ligadas, em primeiro lugar, às
características materiais das partes, as imposições do todo sobre as partes são,
primordialmente, forças de organização (MORIN, 2002).
Sendo assim, de acordo com Morin (2002), toda a organização comporta
diversos níveis de subordinação quanto aos componentes. Em todo o sistema,
mesmo nos que suscitam emergências, existem coerções sobre as partes que impõe
restrições e servidões. Estas imposições, restrições, servidões levam a perdas ou
inibições das qualidades ou propriedades das partes, fazendo com que o todo,
nesse sentido, seja menor do que a soma das partes. Ou seja, da mesma forma que
cada célula de um organismo traz em si toda a informação genética do organismo, a
maior parte dessa informação é reprimida e apenas uma ínfima parte,
correspondente à atividade especializada da célula, pode se manifestar.
As imposições que inibem enzimas, genes, inclusive células, não diminuem
uma liberdade inexistente neste nível, a liberdade só emerge em um nível
de complexidade individual em que há possibilidade de escolha; elas inibem
qualidades, possibilidades de ação ou de expressão. As imposições só
podem ser destrutivas de liberdade, quer dizer, só podem se tornar
opressivas, no nível de indivíduos dispondo de possibilidades de escolha,
decisão e desenvolvimento complexo. Assim, o problema das imposições se
coloca ao mesmo tempo de maneira ambivalente e trágica no plano das
sociedades, e singularmente no das sociedades humanas (MORIN,
2002:145).

Logo, segundo Morin (2002), toda organização que determina e desenvolve
especializações e hierarquias, também determina e desenvolve imposições, servidão
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e repressões. Contudo, organização não implica, necessariamente, no crescimento
das imposições, visto que os progressos da complexidade organizacional se
estabelecem também nas liberdades dos indivíduos constituindo o sistema. Ou seja,
é com efeito no momento em que a organização cria e desenvolve regulações
ativas, controles e especializações internas, que se manifestam tanto o princípio da
emergência quanto o princípio da imposição.
Assim, conforme Morin (2002), o sistema deve ser considerado não apenas
pelo ganho em emergências, mas também por suas perdas por imposições, servidão
e repressões. Ou seja:
Um sistema não é somente enriquecimento, ele é também empobrecimento,
e o empobrecimento pode ser maior do que o enriquecimento. Isso também
nos mostra que os sistemas se diferenciam não apenas por seus
componentes físicos ou sua classe de organização, mas também pelo tipo
de produção de imposições e de emergências. No interior de uma mesma
classe de sistemas pode haver uma oposição fundamental entre os
sistemas em que predomina a produção de micro e macro emergências e
aqueles em que predominam a repressão e a servidão (MORIN, 2002:146).

Portanto, o sistema é considerado simultaneamente mais, menos e diferente
da soma de suas partes. Essa formulação paradoxal, segundo Morin (2002) permite
compreender que um sistema é um todo que toma forma ao mesmo tempo em que
seus elementos se transformam. Assim, a organização transforma uma diversidade
descontínua de elementos em uma forma global. As emergências são as
propriedades globais e particulares resultantes da formação e da transformação dos
elementos. As imposições e as perdas qualitativas nos indicam que os elementos
que participam de um sistema estão sendo transformados em partes de um todo.
Esse argumento conduz, assim, a um princípio sistêmico-chave de ligação entre a
formação e transformação, o qual se torna ativo e dialético na escala da organização
viva, em que transformação e formação constituem um circuito recursivo e
ininterrupto.
2.3.1.3.

As complementaridades

Segundo Morin (2002):
Todo sistema é um e múltiplo. A multiplicidade pode só dizer respeito aos
componentes semelhantes e distintos, como os átomos de um conjunto
cristalino. Mas basta esta diferença para que se constitua uma organização
entre esses átomos, que inflige suas imposições (sobre a disposição de
cada átomo) e produz suas emergências (as propriedades cristalinas).
Entretanto, tais sistemas são “pobres” com relação aos sistemas que, dos
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átomos aos sóis, das células às sociedades, são organizações de, na e pela
diversidade dos componentes.
Estes sistemas não são então apenas um/múltiplos, eles são também
um/diversos. Sua diversidade é necessária à sua unidade e a sua unidade é
necessária à sua diversidade (MORIN, 2002:147).

Nesse sentido, de acordo com Morin (2002), um dos traços fundamentais da
organização é a aptidão para transformar a diversidade em unidade, sem anular a
diversidade e, também, de criar a diversidade na e pela unidade.
Por conseguinte, toda a organização viva, o que inclui a organização
antropossocial, ilustra o encadeamento em circuito de uma dupla proposição: a
diversidade organiza a unidade que organiza a diversidade. Assim, a diversidade é
requisitada, mantida, sustentada e, inclusive, criada e desenvolvida na e pela
unidade sistêmica que ela mesma cria e desenvolve. Portanto, existe um problema
de relação complexa — complementar, concorrente e antagônica — entre a
diversidade e a unidade, ou seja, entre a ordem repetitiva e o desdobramento da
diversidade que determina a aptidão da organização para sobreviver. Assim, por um
lado, a predominância da ordem repetitiva sufoca toda a possibilidade de
diversidade interna, o que leva a sistemas pobremente organizados e/ou
emergentes. Por outro, uma grande diversidade leva ao risco de romper a
organização e de transformar-se em dispersão. Logo, deve haver um ótimo abstrato
entre a ordem repetitiva e a diversidade, sendo que:
todo o aumento de complexidade se traduz por um crescimento de
diversidade no seio de um sistema; este crescimento, que tende à dispersão
no tipo de organização em que ele se produz, requer desde já uma
transformação da organização num sentido mais flexível e mais complexo.
O desenvolvimento da complexidade requer, portanto, ao mesmo tempo
uma maior riqueza na unidade (que será exemplo, fundada na
intercomunicação e não na coerção). Assim, em princípio, os
desenvolvimentos da diferença, da diversidade e da individualidade internas
dentro de um sistema andam juntos com a riqueza das qualidades
emergentes, internas (próprias às individualidades constitutivas) e globais, e
com a qualidade da unidade global (MORIN, 2002:149).

Nessas condições, o todo assume uma unidade complexa, ou seja, múltipla e
única ao mesmo tempo. As partes, por sua vez, apresentam uma identidade dupla,
isto é, a sua identidade própria e uma identidade comum de vinculação à unidade
global e de obediências às suas regras organizacionais. Portanto, todo o sistema
comporta uma relação bastante diversificada de acordo com as classes e tipos de
sistema, entre diferença e identidade (MORIN, 2002).
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Logo, segundo Morin (2002), a organização de um sistema reside na
organização

da

diferença.

Ou

seja,

a

organização

estabelece

relações

complementares entre as partes diferentes e diversas, e entre as partes e o todo na
constituição do todo. Logo, a chave para compreender a organização da diferença
reside em interrogar sobre as condições, as modalidades, os limites e os problemas
relacionados a essas complementaridades.
Sendo assim, conforme Morin (2002), a complementaridade organizacional se
institui nas interações a partir, por exemplo, de ligações constituindo uma parte
comum, pelas associações e combinações de atividades (especializações
funcionais), pelas comunicações informacionais (participação em um mesmo
código),

desenvolvimento

de

especializações

(diferenciação

organizacional,

anatômica e funcional dos elementos, indivíduos ou subsistemas) associada a fortes
imposições e desenvolvimento de aparelhos de controle e de comando,
desenvolvimento de competências e da autonomia das individualidades compondo o
sistema, juntamente com os mecanismos organizacionais de intercomunicações e
cooperações internas. Contudo, no plano dos princípios sistêmicos, a organização
da diferença ao instituir essas complementaridades conduz, mesmo que talvez
apenas virtualmente, antagonismos e uma potencialidade de oposição.
2.3.1.4.

Os antagonismos

De acordo com Morin (2002:150):
Toda inter-relação organizacional supõe a existência e o jogo de atrações,
afinidades, possibilidades de ligações ou de comunicações entre elementos
ou indivíduos. Mas a manutenção das diferenças pressupõe igualmente a
existência das forças de exclusão, de repulsão, de dissociação, sem as quais
tudo se confundiria e nenhum sistema seria concebível. Igualmente, é preciso
que na organização sistêmica as forças de atração, as afinidades, as
ligações, as comunicações, etc. predominem sobre as forças de repulsão,
exclusão, dissociação, que elas inibem, contém, controlam, enfim,
virtualizamxi.

Ou seja, as inter-relações mais estáveis supõem que as forças que lhes são
antagônicas sejam ao mesmo tempo mantidas, neutralizadas e superadas. Assim,
toda a relação organizacional, e, portanto, todo o sistema comporta e produz
antagonismos junto com complementaridades. Logo, toda a relação organizacional
requer e atualiza constantemente um princípio de complementaridade, e requer e
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mais ou menos virtualiza um princípio de antagonismo. Dessa forma, se conjugam os
antagonismos que produzem a organização das complementaridades (MORIN, 2002).
Dessa forma, segundo Morin (2002), a organização das complementaridades é
inseparável das imposições ou repressões, no momento em que estas também
virtualizam

ou

inibem

propriedades

que,

se

manifestas,

tornar-se-iam

antiorganizacionais e ameaçariam a integridade do sistema. Essa propriedade remete
a um princípio de antagonismo sistêmico no qual a unidade complexa do sistema
simultaneamente cria e repulsa o antagonismo. Assim, a organização é capaz de
existir e perdurar :
na e pela conjunção organizacional de dois processos antagônicos que se
provocam, mantêm-se, inibem-se, entreequilibram-se e cuja associação
complementar, concorrente e antagônica ao mesmo tempo, torna-se
regulação e organização. (MORIN, 2002:152).

Logo, os antagonismos não são de forma alguma virtuais, eles são ativos, e
não apenas ativos, mas são eles que criam a complementaridade organizacional
fundamental da organização.
Da mesma forma, de acordo com Morin (2002), todo o sistema cuja
organização é ativa, representa um sistema no qual os antagonismos são ativos. Ou
seja, as regulações, pelos antagonismos e pela retroação negativa (feedback
negativo), mantém a constância do sistema e/ou regulam a sua performance tolerando
as flutuações que permanecem aquém da margem desestabilizadora do sistema e
inibindo-as quando se desenvolvem de forma desintegradora em retroação positiva. A
retroação negativa é, portanto, uma ação antagônica sobre uma ação que por si
mesma atualiza forças antiorganizacionais em um antagonismo do antagonismo, ou
uma antidesorganização ou antiorganização. Portanto,
a organização ativa liga de maneira complexa e ambivalente
complementaridade e antagonismo. A complementaridade age de maneira
antagônica no antagonismo, e o antagonismo age de maneira complementar
na complementaridade (MORIN, 2002:153).

Assim, não há organização sem antiorganização, pois a antiorganização é ao
mesmo tempo necessária e antagônica à organização. Assim, para a organização
fixa, a antiorganização é virtual, latente. Para a organização ativa, a antiorganização é
ativa.
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Não obstante, segundo Morin (2002), a idéia de antagonismo traz em si a idéia
de potencialidade desorganizadora. Ou seja, todo os sistemas estão sujeitos a crises
que, independentemente da sua origem, se traduzem por algum tipo de falha na
regulação, ou seja, no controle dos antagonismos. Sendo assim, quando os
antagonismos irrompem, a crise se manifesta por transformações de diferenças em
oposição, de complementaridades em antagonismos e a desordem se espalha no
sistema em crise. Portanto, quanto mais rica é a complexidade organizacional, maior é
a possibilidade de crise e mais o sistema é capaz de ultrapassá-las e até tirar proveito
delas para o seu desenvolvimento. Portanto, de acordo com Morin (2002:155):
o aumento de entropia, do ponto de vista organizacional, é o resultado da
passagem da
virtualidade
à
atualização
das potencialidades
antiorganizacionais, passagem que, além de certos limites de tolerância, de
controle ou de utilização, se torna irreversível.

Sendo assim, a única possibilidade de resistir ao efeito desintegrador dos
antagonismos é ativa, o que pode ocorrer pela integração e utilização ao máximo
possível dos antagonismos de maneira organizacional, pela renovação da energia e
regeneração da organização, pela autodefesa eficaz contra as agressões exteriores
e correção das desordens interiores e/ou pela automultiplicação de forma que a taxa
de reprodução seja maior que a taxa de desintegração.
2.3.2. A organização ativa
Da mesma forma que a abordagem moriniana permite substituir as noções
tradicionais de sistema e de máquina pelo conceito de physis, também possibilita
ampliar as idéias de organização institucionalizada e campo organizacional por
intermédio do conceito de organização ativa. A noção de physis significa que o
universo físico deve ser concebido como o próprio lugar da criação e da
organização, comum ao universo físico, à vida e ao homem. Portanto, o fato maior e
fundamental da physis não é apenas a idéia de organização, mas a idéia de
organização ativa.
De acordo com Morin (2002:198), “dizer que uma organização é ativa é dizer
que ela gera ações e/ou que ela é gerada por ações”. Ou seja, a ação que cria a
organização que, por sua vez, cria a ação. A ação que não significa apenas
movimento com uma aplicação e um efeito, mas interações que comportam
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diversamente reações (mecânicas, químicas), transações (ações de troca) e
retroações (ações que agem como retorno sobre o processo que as produz e,
eventualmente, sobre a sua fonte e/ou sobre a sua causa). Isto significa que as
interações, transformações e gerações que se dão na e pela organização
constituindo-a, transformam os processos selvagens da gênese em processos
organizacionais de produção (MORIN, 2002).
Por conseguinte, segundo a lógica moriniana, o termo ação quando
transformado em organizacional remete a si as noções de práxis, trabalho,
transformação e produção, que, por sua vez, remetem à organização ativa a noção
de ser-máquina ou máquina como ser físico organizador. Assim, na noção de sermáquina não há apenas o maquinal (repetitivo), característico das máquinas
artificiais, mas também o maquinante (inventivo). Ou seja: “Uma máquina é então
um ser físico práxico, ou seja, efetuando suas transformações, produções ou
performances em virtude de uma competência organizacional” (MORIN, 2002:199).
Nesse sentido, Morin (2002:199) define por “competência a aptidão organizacional
para

condicionar

ou

determinar

uma

certa

diversidade

de

ações/transformações/produções, e [...] práxis o conjunto de atividades que efetuam
transformações, produções, performances a partir de uma competência”. Logo, a
práxis diz respeito a ações que têm sempre um caráter organizacional e, portanto,
todo o sistema práxico constitui uma organização ativa. Da mesma forma, a idéia de
produção passa a guardar em seu significado o caráter genésico das interações
criadoras ou poiésis; a idéia de transformação, o significado de mudança de
forma/performance e que dá origem a novas formas de organização; e a idéia de
trabalho, a atividade práxica que transforma e produz. Não obstante, as noções de
práxis, trabalho, transformações, produção não são apenas interdependentes na
organização que as comporta, mas também se transformam umas nas outras e se
intraproduzem umas às outras, já que a práxis produz transformações, que
produzem seres físicos e, afinal, o caráter primeiro da ação: o movimento.
2.3.3. O circuito práxico e a auto-organização
Segundo Morin (2002), as organizações ativas são dotadas de virtudes
generativas e regenerativas internas, ou seja,

elas são produtoras-de-si,

organizadoras-de-si, reorganizadoras-de-si e sua poiésis se identifica, em primeiro
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lugar, com a produção permanente de seu próprio ser. Portanto, para compreender a
práxis comum a toda organização ativa, é necessário recorrer às noções de circuito
retroativo e recursividade:
a) Circuito retroativo: A idéia de circuito retroativo difere da idéia de circuito
na

perspectiva

cibernética

no

momento

em

que

precede

genealogicamente a informação, ao invés de proceder da informação.
Nesse sentido, é um processo-chave de organização ativa, ao mesmo
tempo genésico, genérico e gerador (de existência, de organização, de
autonomia, de energia motriz). Portanto, este circuito opera a passagem
da termodinâmica da desordem à dinâmica da organização, ou seja, as
interações se tornam retroativas e seqüenciais, divergentes e antagônicas,
dando origem a um ser ativo novo que continuará sua existência no e pelo
fechamento.
b) Recursividade: Um processo é dito recursivo quando seus estados ou
efeitos finais produzem seus estados ou causas iniciais. Ou seja, a
organização ativa produz os elementos e efeitos que são necessários à
sua própria geração ou existência, em um processo circuitário pelo qual o
produto ou efeito final se torna o elemento ou a causa primeira. Logo, a
idéia de recursão reforça e idéia de retroação conferindo-lhe um
fundamento organizacional.
Assim, a partir da noção de organização recursiva é possível evidenciar o
caráter “genofenomenal” da organização ativa, não apenas no nível da organização
biológica, mas também no nível de organização dos seres-máquinas não artificiais, a
saber:
a) Produção-de-si: O termo significa que é o processo retroativo/recursivo
que produz o sistema, e que o produz sem descontinuar, num recomeço
ininterrupto que se confunde com sua existência.
b) Regeneração: Este termo significa que o sistema, como todo sistema que
trabalha, produz um aumento de entropia que, portanto, tende a se
degenerar e, por conseguinte, precisa de generatividade para se
regenerar.

Nesse

sentido,

a

produção-de-si

permanente

é

uma

regeneração permanente.
c) Reorganização permanente: Da mesma forma que o termo regeneração
ganha sentido em função da generatividade, o termo reorganização ganha
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sentido

com

relação

à

desorganização

que

opera

no

sistema

permanentemente. Ou seja, a organização fenomenal do próprio ser exige
uma reorganização permanente.
Portanto, as organizações ativas (que carregam consigo os conceitos de
seres-máquinas e organizações recursivas) são organizações que no e pelo
desequilíbrio, na e pela instabilidade, no e pelo aumento de entropia, buscam
estados estacionários, homeostases, ou seja, uma certa forma de equilíbrio, de
estabilidade de constância, ao que Morin (2002) chama de morfostase. Assim, o
problema organizacional reside em compreender, no âmbito do circuito práxico
(FIGURA 2.3.3.1), como a organização ativa pode ser estabilizada.
práxis

trabalho

transformação

produção

Figura 2.3.3.1 – O circuito práxico e a morfostase de Morin
MORIN, Edgar. O método 1: a natureza da natureza. Porto Alegre: Sulina, 2002. Pg. 202.

Nesse sentido, segundo Morin (2002), o sistema ativo só pode ser
estabilizado pela ação. Ou seja, a permanência do movimento em relação recursiva
entre a organização e a renovação dos seus componentes produz o estado
estacionário, que se constitui no estado primário de um ser dotado de organização
ativa e na característica que o identifica. Nesse sentido, a mudança assegura a
constância que, por sua vez, assegura a mudança. Assim, as duas características
antinômicas ativismo/invariância, de um lado, e estacionaridade/constância, de
outro, não somente concorrem entre si, mas se co-produzem mutuamente. Por
conseguinte, equilíbrio e desequilíbrio se associam de maneira complementar (o
desequilíbrio é necessário à reequilibração sempre recomeçada do estado
estacionário), mas permanecem antagônicos. Assim como, a idéia de estabilidade já
comporta em si não apenas a manutenção de um estado definido, mas também a
propriedade de retomar este estado depois de pequenas perturbações. Logo, para
conceber a organização ativa, é necessário conectar de forma central as idéias de
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equilíbrio e desequilíbrio, estabilidade e instabilidade, dinamismo e constância,
recursivamente.
Não obstante, Morin (2002:237) salienta que “os seres-máquinas naturais não
podem existir sem regulação e que a regulação é uma das características próprias à
retroação recursiva do todo sobre o todo”. Assim, toda a organização ativa comporta
necessariamente uma regulação, na medida em que a retroação do circuito tende a
anular os desvios e as perturbações que aparecem em relação ao processo total e à
sua organização. Logo, este circuito constitui, por sua vez, uma organização
recursiva que se gera de si própria e se dissipa assim que esta descontinua.
Conseqüentemente, o circuito retroativo comporta e fornece as seguintes
propriedades organizacionais (MORIN, 2002:239):
- a organização e a conservação de um estado estacionário;
- a organização durável de um estado improvável, por modificação do jogo
provável de causas e efeitos;
- a organização de um trabalho antagônico para a homogeneização das
temperaturas, criando e organizando uma heterogeneidade térmica;
- o estabelecimento de um determinismo interno se opondo aos acasos e
perturbações de origem interna e externa;
- a subordinação a uma norma, um objetivo.

Sendo assim, a retroação negativa não pode ser compreendida como um
simples mecanismo que leva ao fim da correção, nem a regulação uma pura
contribuição de regularidade, mas como a uma totalidade retroativa que se encontra
dotada de propriedades organizacionais próprias. Não obstante, a regulação
consiste em um aspecto da produção-de-si, ou seja, a sua face negativa que anula
as perturbações e os desvios. Assim como, a organização da regulação deve ser ela
própria regulada pela regulação que a cria, o que constitui a homeostase. Portanto,
na organização ativa, em todo sistema práxico, as atividades organizacionais são
também reorganizacionais, assim como, as atividades reorganizacionais são
também atividades de produção de si e de regeneração.
Não obstante, segundo Morin (2002:313):
A retroação remete à idéia de circuito, quer dizer, à autonomia
organizacional do ser-máquina. A autonomia organizacional determina uma
autonomia causal, ou seja, cria uma endocausalidade, não redutível ao jogo
“normal” das causas/efeitos. Nessas condições, precisamos considerar:
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- a existência de uma causalidade que se gera no e pelo processo
produtor-de-si, que podemos chamar de endocausalidade generativa;
- o caráter ao mesmo tempo disjunto e associado, complementar e
antagônico da exocausalidade e da endocausalidade em um complexo de
causalidade mútua inter-relacionada;
- a introdução na causalidade de uma certeza interna.

Por conseguinte, no nível da organização antropossocial, a relação
endo/exocausal se torna uma relação auto-eco-causal. Ou seja, a organização-de-si,
tornada auto-organização, é dotada de uma maior autonomia, mas também uma
dependência nova com relação ao ambiente, tornado ecossistema, que, por sua vez,
obedece a formas sui generis de causalidade generativa. Nesse sentido, as relações
entre a endocausalidade e a exocausalidade atingem neste ponto um alto grau de
complexidade simbiótica e de interpenetração, visto que o ecossistema é constituído
por seres vivos, e que estes se constituem nas e pelas suas interações ecológicas.
Sendo assim, a causalidade interna da organização antropossocial invade o
ambiente em seus produtos, subprodutos, comportamentos e dominações,
entretanto, o ecossistema retroage sobre o dominador/poluidor gerando-lhe novas
dependências e a reação de suas devastações.
Portanto, a causalidade complexa (FIGURA 2.3.3.2) desenvolve uma dialética
combinatória infinita, onde (MORIN, 2002:327):
exocausalidade
determinismos
acasos

endocausalidade
causa → efeito
+ ou –

Figura 2.3.3.2 – A causalidade complexa de Morin
MORIN, Edgar. O método 1: a natureza da natureza. Porto Alegre: Sulina, 2002. Pg. 327.
a)
Duas causas podem conduzir a efeitos diferentes e/ou divergentes.
Com efeito, há diferença e divergência quando a mesma causa
desencadeia, de um lado, uma regulação ou uma reação que anula o efeito
previsível, de outro, uma retroação positiva que amplia. Além disso, a
própria retroação positiva pode levar seja à ruína do sistema onde ela se
desenvolve, seja à sua transformação, seja ainda a novas morfogêneses
por sismogênese.
b)
Causas diferentes podem produzir efeitos semelhantes. As causas
externas que poderiam levar vários sistemas parecidos a evoluir de maneira
divergente se encontram quase anuladas pelo contra-efeito das retroações
negativas sob controle informacional, e os sistemas, apesar de deportados
ou desviados em seu processo, obedecem a equifinalidade que leva aos
mesmos efeitos.
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c)
Pequenas causas podem levar a grandes efeitos. Basta uma
coincidência entre uma pequena perturbação e uma falha momentânea,
mas crítica, em um dispositivo de correção, para que se desenvolva, a partir
de um desvio local, um processo de desestruturação ou de transformação
em cadeia com conseqüências enormes.
d)
Grandes causas podem levar a efeitos muito pequenos. Ao contrário,
o efeito de uma enorme perturbação pode ser quase anulado no final do
trabalho regulador e organizador de todo o sistema.
e)
Causas são seguidas de efeitos contrários. Assim, a causa
desencadeia uma contra-ação inversa, como o esfriamento provoca o
esquentamento do organismo homeotérmico. Em certos casos, o efeito
contrário resultado da contra-ação vira o único e verdadeiro efeito da causa
originária; assim, o resultado principal de uma doença vencida é aguerrir e
imunizar. O efeito final de uma revolução pode ser a contra-revolução que
ela desencadeia, como efeito final de um processo reacionário pode ser a
revolução que ele desencadeia por contragolpe.
f)
Os efeitos das causas antagônicas são incertos (não se sabe se as
retroações que se impõe serão negativas ou positivas).

Ou seja, a causalidade complexa é não linear, circular e inter-relacional.
Portanto, trata-se de uma teoria complexa e policêntrica, que não reduz os seresmáquinas ao modelo mais simples, nem a idéia de máquina (mesmo complexa e
poiética) a tudo que for vivo. Assim como, trata-se de um esforço de articulação
complexa, a qual busca não somente fundar o biológico sobre o físico e o
antropossociológico sobre o biológico, nem tampouco conceber a organização
física no interior da organização biológica, e esta no interior da organização
antropossociológica. Sobretudo, trata-se de procurar um ponto de vista que possa
reconhecer e articular todos estes elementos, e estabelecer, a partir dessas
articulações, uma circulação constituindo um circuito epistemológico (FIGURA
2.3.3.3),

capaz

de

comportar

duplas

ou

múltiplas

entradas

físicas/biológicas/antropossociológicas as quais vem a constituir o fundamento de
toda a consciência eco-bio-antropossociológica.

physis

biologia

antropossociologia

Figura 2.3.3.3 – O circuito epistemológico da complexidade de Morin
MORIN, Edgar. O método 1: a natureza da natureza. Porto Alegre: Sulina, 2002. Pg. 335.
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2.3.4. A consciência eco-bio-antropossocial da sustentabilidade
O paradigma moriniano da complexidade se aproxima, compreende e, até
mesmo, explica a noção de sustentabilidade na medida em que conduz à idéia de
que o ecossistema pode ser compreendido como toda a forma de organização.
Portanto, a eco-organização também deve ser concebida a partir do tetragrama
ordem/interação/desordem/organização. Ou seja, o ambiente compreendido pela
ecologia como uma unidade de dupla textura, oriunda da conjunção de um biótipo (o
meio geofísico) e de uma biocenose (o conjunto das interações entre os seres vivos
de todas as espécies que povoam o biótipo), comporta interações que apresentam
características complementares (associações, sociedades, simbioses, mutualismos),
concorrentes (competições, rivalidades) e antagônicas (parasitismos, fagias,
predações) expressando, assim, uma dialógica natural que leva a sua reorganização
permanente.

Isso

significa

que

o

paradigma

ecológico

deve

comportar,

simultaneamente, os conceitos de ecossistema e eco-organização complementados
por um princípio de eco-auto-relação, onde se englobam reciprocamente a esfera
bionatural e a esfera antropossocial (MORIN, 2001).
Por conseguinte, segundo Morin (2001), dois termos governam a relação dos
seres vivos com o meio ambiente: (a) a adaptação, e (b) a seleção.
A adaptação surge-nos então como o efeito da aptidão de um ser vivo, não
somente a substituir em determinadas condições geofísicas, mas também a
constituir relações complementares e/ou antagônicas com outros seres
vivos, a resistir às concorrências/competições, e a enfrentar os
acontecimentos aleatórios próprios ao ecossistema no qual se integra. Dado
que o ecossistema varia e transforma-se, e em que a própria noção de
adaptação varia e transforma-se (MORIN, 2001:67).

O conceito de adaptação, em seu sentido mais complexo, consiste em uma
integração ou um jogo complexo entre auto-organização (a organização de si) e a ecoorganização (a organização do todo), articulando-se com um anel conceitual, conforme
apresentado na Figura 2.3.4.1, o qual comporta, também, a evolução.
integração

adaptação

eco-organização

auto-organização

evolução

Figura 2.3.4.1 – A adaptação, segundo Morin
MORIN, Edgar. O método 2: a natureza da natureza. Porto Alegre: Sulina, 2001. Pg. 68.
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Outrossim, segundo Morin (2001), a complementaridade é uma condição sine
qua non de integração, pois todo o ser vivo que não se insere em uma ou várias
complementaridades

acaba

por

não

ser

selecionado.

Ou

seja,

as

complementaridades as quais podem ser de solidariedade ou de antagonismo são,
simultaneamente, selecionadas e selecionadoras, onde são eliminados aqueles que
não são solidários da eco-organização, o que permite vislumbrar o aspecto
complexo e ecologizado da seleção:
A idéia de seleção deve ser ainda mais complexificada, no sentido em que
tudo aquilo que é selecionado é também selecionador, tudo o que é
selecionador é também selecionado. A eco-organização estabelece um
ecossistema viável/fiável eliminando outras possibilidades menos
viáveis/fiáveis e, nesse sentido, auto-seleciona-se. Auto-seleciona-se por
meio de complementaridades/competições/antagonismos que selecionam
interações, as quais selecionam indivíduos, cuja seleção determina a
seleção de uma população ou espécie – espécies, população, indivíduos,
interações, complementaridades, competições, antagonismos que
selecionam o tipo de eco-organização que produzem. E chegamos à
formulação complexa da idéia de seleção: não é a sobrevivência que
obedece a princípios simples de seleção, mas a seleção daquilo que
sobrevive que obedece a princípios complexos de eco-organização, a qual
obedece a princípios complexos de seleção (MORIN, 2001:72).

Portanto, de acordo com Morin (2001), o conceito de seleção torna-se
inseparável do anel recursivo da eco-organização/sistema que, por sua vez, leva a
uma modificação permanente de uma eco-organização em outra em virtude da
recorrência integração/seleção como em um ciclo em forma de espiral, que leva à
evolução. Assim, a evolução não consiste apenas em um efeito ou produto, mas em
causa e co-produtora no circuito conceitual complexo, conforme é apresentado na
Figura 2.3.4.2.

integração

inovação

seleção

evolução

Figura 2.3.4.2 - A inovação, segundo Morin
MORIN, Edgar. O método 2: a natureza da natureza. Porto Alegre: Sulina, 2001. Pg. 73.
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Por conseguinte, segundo Morin (2001), estes pressupostos conduzem a uma
teoria eco-organizacional a qual é alimentada pelos dois paradigmas de
complexidade

organizacional

representados

pelos

conceitos

trinitários

complementaridade/competição/antagonismo e ordem/desordem/organização, e nos
quais um mesmo complexo de interação/retroações é simultaneamente integrador,
organizador, adaptador e seletivo. Esse argumento remete ao paradigma ecoorganizacional propriamente dito da eco-organização/integração/adaptação/seleção
(FIGURA 2.3.4.3).
eco-organização

integração

adaptação

seleção

Figura 2.3.4.3– A eco-organização de Morin
MORIN, Edgar. O método 2: a natureza da natureza. Porto Alegre: Sulina, 2001. Pg. 74.

Portanto, segundo Morin (2002:111), a consciência ecológica não trata
apenas da tomada de consciência da degradação do ecossistema, mas do próprio
caráter da relação homem-natureza quanto à sua dependência da eco-organização
natural e que esta está profundamente comprometida, trabalhada e degradada nos e
pelos processos sociais. Portanto, a consciência ecológica, assim como, a própria
noção de sustentabilidade, está arraigada à consciência eco-antropossocial,
transformado-se em consciência política pela tomada da consciência de que a
organização da natureza suscita o problema da organização da sociedade. Ou seja,
é necessário conceber a idéia de ecossistema e da eco-organização não apenas a
partir da idéia de natureza, mas pela idéia de conhecimento em uma nova espiral
eco-(bio)-antropossociológica, por intermédio da qual a aptidão para considerar a
natureza em sua complexidade permite desenvolver o pensamento complexo para a
compreensão da própria noção de sustentabilidade, fundamentada em um novo
pensamento ecologizador.
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Nesse sentido, conforme explica Morin (2001):
Como a história passada nos mostra, toda a idéia de natureza retroagiu
fortemente como mito cultural, e até social e político, sobre a sociedade em
que tomava corpo. Hoje, desde o seu nascimento, a econatureza retroagiu,
não só sobre as nossas idéias e crenças, mas também sobre processos
econômicos, sociais e políticos.
Concebe-se, geralmente, a retroação da ecologia sobre a política a partir
dosproblemas de danos e de poluições, de dilapidação energética e de
limitação dos recursos que, efetivamente, ultrapassam muito amplamente a
âmbito das soluções técnicas, para despertar:
−
o problema da qualidade da vida (que imediatamente adquire forma
radical e virulenta ou forma vaporosa e insignificante);
−
o problema dos limites do crescimento, que suscita em seguida;
−
o problema da reconsideração (complexificação) da idéia de
progresso;
−
a contestação das hipercentralizações e das hiperconcentrações
(megalópoles, gigantismo industrial, hipercentralização de Estado (MORIN,
2001:113).

Portanto, a consciência ecológica que desencadeia a reconsideração em
cadeia desses problemas fundamentais, simultaneamente conduz a ideologias,
mitos racionalizados, metodologias, simplificações políticas nos quais se corre o
risco de desagregar-se ou de degradar-se em ideologia ecologista ou em uma
panacéia ecossolucionadora. Assim, os problemas da qualidade de vida, do
crescimento, da centralização, da tecnologia são inseparáveis dos problemas
fundamentais da organização social. Por conseguinte, a idéia

da consciência

ecológica a partir do anel recursivo eco-(bio)-antropossocial deve permitir o
desenvolvimento do pensamento da complexidade social e política a partir do
pensamento da complexidade natural da eco-organização (MORIN, 2001).
2.3.5. O campo organizacional sustentável e a complexidade
Nesse momento, é possível articular as abordagens teóricas entre si, de
forma a compor o arcabouço teórico necessário à análise do papel do Programa PróGuaíba na promoção da sustentabilidade. Sendo assim, os princípios e pressupostos
da complexidade, associados aos argumentos neoinstitucionais, podem ser
diretamente aplicados à análise do Programa Pró-Guaíba na promoção da
sustentabilidade, conforme apresentado na Figura 2.3.5.
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INSTITUCIONALIZAÇÃO
Organizações institucionalizadas e incorporação das regras institucionais (MEYER e ROWAN,
1999; JEPERSON e MEYER, 1999; TOLBERT e ZUCKER, 1999).
Modelos de campo organizacional (GALASKIEWICZ, 1999; SCOTT e MEYER, 1999;
DIMAGGIO e POWELL, 1999; DIMAGGIO, 1999).
Estruturação do campo organizacional (DIMAGGIO e POWELL, 1999; DIMAGGIO, 1999;
JEPERSON e MEYER, 1999)
Isomorfismo institucional (MEYER e ROWAN, 1999; DIMMAGIO e POWELL, 1999; JENNINGS
E ZANDBERGEN, 1995)
A perspectiva institucionalista da sustentabilidade (Jennings e Zandbergen, 1995)

Concepção
sustentável do
Programa PróGuaíba

Promoção do campo
auto-ecoorganizacional

SUSTENTABILIDADE

COMPLEXIDADE

Ecodesenvolvimento (SACHS, 1986,
1993)

A perspectiva complexa da
organização (MORIN, 2002)

Desenvolvimento sustentável
(CMMAD, 1991)

A organização ativa (MORIN, 2002)

Componentes da sustentabilidade
(GLADWIN, KENNELY e KRAUSE,
1995)

O circuito práxico e a auto-organização
(MORIN, 2002)
A consciência eco-bio-antropossocial
da sustentabilidade (MORIN, 2001)

Figura 2.3.5– O tetragrama conceitual da pesquisa

Logo, a chave para a analisar o papel do programa na promoção da
sustentabilidade reside em compreender de que forma a noção de sustentabilidade
intrínseca na concepção do Programa leva à promoção do campo organizacional que,
por sua vez, interage recursiva e retroativamente na própria noção de sustentabilidade
do Programa, tornando a estruturação do campo ativa ou auto-eco-organizacional, em
virtude da evolução da consciência eco-(bio)-antropossocial da sustentabilidade.
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Essa depreensão, por sua vez, remete à necessidade de que se desenvolva uma
perspectiva complexa ou tetralógica que possibilite analisar, simultaneamente, tanto
os elementos da sustentabilidade e da institucionalização, como da complexidade, de
forma a integrar os aspectos subjacentes da dinâmica desse processo.
Por conseguinte, a partir da compreensão do jogo complexo de interações
subjacentes aos processos institucionais, busca-se depreender em que momento
e/ou de que forma o campo organizacional se torna auto-organizacional – ou um
campo organizacional ativo/recursivo centrado em uma norma institucionalizada –
e quais são os pressupostos (circuito práxico) que regem a estrutura e as
atividades que garantem a organização e a conservação do estado estacionário
(morfostase) do campo e que, dessa forma, precedem a institucionalização ou
desinstitucionalização

(adaptação/seleção)

produção/regeneração/reorganização

do

permanente

do

sistema
campo

e

a

organizacional

sustentável ou auto-eco-organizacional. Ou seja, de forma diferente da abordagem
dialética, com foco nos fenômenos institucionais, o presente estudo adota uma
postura dialógica na consideração dos princípios que precedem aos fenômenos
institucionais em questão. Dessa forma, antes de buscar respostas diretas aos
problemas institucionais, busca-se nos elementos da complexidade os subsídios
elementares ao adequado desenvolvimento desses questionamentos.
Sendo

assim,

a

perspectiva

/institucionalização/complexidade

tetralógica

constitui

o

Programa/sustentabilidade/

arcabouço

teórico

considerado

adequado para proceder à análise: (a) da noção de sustentabilidade intrínseca na
concepção do Programa; (b) dos aspectos inerentes à formação/transformação do
campo organizacional centrado nessa noção; (c) dos principais aspectos da
complexidade subjacentes a esse processo, e enfim, (d) do papel do Programa
Pró-Guaíba na estruturação do campo organizacional sustentável ou auto-ecoorganizacional.
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3. MÉTODO E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA
Neste capítulo, são apresentados os aspectos referentes à metodologia
empregada nesta pesquisa. Dessa forma, busca-se explanar sobre a natureza e o
tipo de pesquisa realizada, a estratégia utilizada na sua consecução, a definição da
unidades e subunidades de análise consideradas, assim como a técnica utilizada
para o procedimento de coleta e análise dos dados.
3.1.

DELINEAMENTO DA PESQUISA

O presente estudo pode ser classificado, no âmbito das pesquisas empíricas,
como uma avaliação de programa de caráter exploratório e qualitativo. Segundo
Tripodi, Fellin e Meyer (1981), a pesquisa — definida como a aplicação de
procedimentos sistemáticos com o objetivo de desenvolver, modificar e expandir
conhecimentos que possam ser transmitidos e verificados por investigadores
independentes — é denominada empírica quando possibilita a geração de
conhecimento sobre fenômenos do mundo observável.
Por conseguinte, a avaliação de programa, de acordo com Aguilar e AnderEgg (1994:31-32), consiste em:
Uma forma de pesquisa social aplicada, sistemática, planejada e dirigida;
destinada a identificar, obter e proporcionar de maneira válida e confiável
dados e informação suficiente e relevante para apoiar um juízo sobre o
mérito e o valor dos diferentes componentes de um programa (tanto na fase
de diagnóstico, programação ou execução), ou de um conjunto de
atividades específicas que se realizam, foram realizadas ou se realizarão,
com o propósito de produzir efeitos e resultados concretos; comprovando a
extensão e o grau em que se deram essas conquistas, de forma tal que
sirva de base ou guia para uma tomada de decisões racional e inteligente
entre cursos de ação, ou para solucionar problemas e promover o
conhecimento e a compreensão dos fatores associados ao êxito ou ao
fracasso de seus resultados.

Portanto, quanto aos aspectos que são objeto da avaliação de programa,
esta pesquisa também pode ser compreendida como uma avaliação do ambiente
organizacional em que se desenvolve o programa. Ou seja, considerando que o
ator mais importante no ambiente institucional é o Estado e suas respectivas
agências e programas (SINGH, TUCKER e MEINHARD, 1999), a avaliação
permite analisar a influência do Programa no ambiente institucional de seus
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agentes co-executores, ou seja, na construção de um campo organizacional
centrado no conceito de sustentabilidade implícito na concepção do Programa.
Não obstante, ressalta-se que essa avaliação é bastante complexa e sujeita
a limitações, o que justifica a sua natureza exploratória.
Nesse sentido, segundo Selltiz (1974), Ander-Egg (1979), Tripodi, Fellin e
Meyer (1981) e Sampieri, Collado e Lucio (1994), as pesquisas exploratórias são
normalmente realizadas quando o objetivo do estudo é examinar um tema ou
problema de investigação pouco estudado ou que não tenha sido abordando
anteriormente. Ou seja, quando a revisão de literatura revela que existem questões
pouco investigadas ou idéias vagamente relacionadas com o problema, como no
caso de quando os problemas são particulares de algum lugar e a literatura
apresenta apenas estudos similares, mas que pertencem a outros contextos. Assim,
os estudos exploratórios são necessários para aumentar o grau de familiaridade com
fenômenos desconhecidos, obter informações sobre a possibilidade de desenvolver
uma investigação mais completa sobre um contexto em particular, identificar
conceitos ou variáveis, estabelecer prioridades para pesquisa posteriores ou sugerir
hipóteses verificáveis. Este tipo de pesquisa é caracterizado por ser mais flexível
em sua metodologia em comparação com os estudos descritivos ou explicativos,
assim como, por serem mais amplos e dispersos do que estes.
3.1.1. Estratégia de pesquisa
Em virtude de sua natureza, a estratégia de pesquisa considerada mais
adequada à realização desse estudo consiste na aplicação da técnica de pesquisa
social denominada estudo de caso. Segundo Tripodi, Fellin e Epstein (1984), no
âmbito das técnicas de avaliação de programas, as técnicas de pesquisa social
são métodos utilizados para o desenvolvimento, modificação e expansão do
conhecimento sobre um determinado programa. O estudo de caso tem como
objetivo a descrição detalhada de um programa social à medida que este se
desenvolve e, sendo assim, pode empregar tanto dados qualitativos quanto
quantitativos com o objetivo de desenvolver hipóteses e/ou novos pressupostos
que expliquem o sucesso ou o insucesso do desenvolvimento de um programa. Da
mesma forma, de acordo com Bruyne (1991), os estudos de caso são adequados
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tanto para um intento de exploração a fim de descobrir problemáticas novas,
renovar perceptivas existentes ou sugerir hipóteses fecundas visando pesquisas
ulteriores, quanto perseguir um objetivo prático como o estabelecimento de um
diagnóstico ou de uma avaliação.
Contudo, conforme ressalta Yin (2001), uma das limitações do estudo de
caso reside no fato deste fornecer pouca base para generalizações científicas uma
vez que, por fazer uso de amostras não-probabilísticas, torna-se sem significado
qualquer tentativa de generalização para populações. No entanto, este limite pode
ser superado na medida em que as generalizações também podem ser realizadas
em relação à fundamentação teórica desenvolvida (validade de conteúdo) e não
para as populações ou universos.
3.1.2. O estudo de caso único com unidades incorporadas
Esse estudo faz uso da definição de Yin (2001) de estudo de caso
incorporado, ou seja, o Programa Pró-Guáiba é considerado um estudo de caso
único com múltiplas subunidades (ou unidades incorporadas) de análise –
Subprogramas, projetos e ações complementares a serem executadas de forma
integrada por diferentes instituições. Sendo assim, uma vez que os campos
organizacionais

existem

apenas

na

medida

em

que

estão

definidos

institucionalmente e a sua estrutura não pode ser determinada a priori, mas apenas
a partir da constatação empírica (DIMAGGIO e POWELL, 1999), a estrutura
institucional do Programa Pró-Guaíba define de forma adequada o objeto de estudo
a ser analisado.
A estrutura institucional do Programa Pró-Guaíba foi definida inicialmente
pelo Decreto No 33.360/89 (ANEXO I) e posterioremente alterada pelo Decretos
Nos Nº 34.047/91 (ANEXO II), 35.003/93 (ANEXO III), e 36.127/95 (ANEXO VI), e
pela Lei No 11.362/99 (ANEXO V). De acordo com esses Decretos e Lei, a
estrutura básica do Programa é composta pelos seguintes órgãos: (a) o Conselho
Deliberativo; (b) o Conselho Consultivo; (c) a Secretaria Executiva, e (d) as
Coordenadorias de Subprogramas. As estruturas e competências desses órgãos,
bem como, as normas que os instituem, são apresentadas a seguir.
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3.1.2.1.

Conselho Deliberativo

O Conselho Deliberativo, determinado pelo Decreto No 35.003/89, em seu
Artigo 4°, alterado posteriormente pelo Artigo 1°, do Decreto No 36.127/95, e pelo
Artigo 8°, da Lei N° 11.362/99, recebe a seguinte composição:
O Conselho Deliberativo terá como membros titulares o Secretário do Meio
Ambiente, que o presidirá, o Secretário da Coordenação e Planejamento, o
Secretário da Agricultura e Abastecimento, o Secretário da Educação, o
Secretário de Energia, Minas e Comunicações, o Secretário das Obras
Públicas e Saneamento, o Secretário da Fazenda, o Secretário da Saúde, o
Prefeito de Porto Alegre, o Presidente da Federação das Associações de
Municípios do Rio Grande do Sul - FAMURS, da União Protetora do Ambiente
Natural - UPAN, da Associação Democrática Feminina Gaúcha - ADFG Amigos da Terra, da Associação Gaúcha de Proteção Ambiental - AGAPAM,
da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES/Seção
Rio Grande do Sul, um representante do Comitê de Gerenciamento da Bacia
do Rio dos Sinos e um representante do Comitê de Gerenciamento da Bacia
do Rio Gravataí, com mandato de 2 (dois) anos.

Por conseguinte, o Artigo 2° do Decreto No 36.127/95, altera o Artigo 5° do
Decreto 35.003/89, e estabelece as competências ao Conselho Deliberativo:
Art. 5º - Ao Conselho Deliberativo compete:
Isupervisionar as ações e atividades preconizadas pelo Programa;
II assegurar a realização do PRÓ-GUAÍBA com observação ao sistema
de proteção ambiental e demais normas afetas ao meio ambiente;
III - supervisionar a distribuição dos recursos necessários à
implementação das ações do PRÓ-GUAÍBA;
IV coordenar a integrarão das ações e serviços do Estado com as
ações da União e dos Municípios localizados na área da Bacia Hidrográfica
do Guaíba;
Vconvidar as instituições governamentais e as organizações não
governamentais para comporem o Conselho Consultivo;
VI - homologar os projetos propostos, após análise, verificação e exame
da viabilidade técnica e econômica feitos pela Secretaria Executiva do PRÓGUAÍBA.

3.1.2.2.

Conselho Consultivo

Quanto à composição do Conselho Consultivo, o Decreto 35.003/89, em seu
Artigo 7°, define:
Art. 7º - O Conselho Consultivo do FUNDO PRÓ-GUAÍBA será composto
por representantes das seguintes entidades: Fundação Zoobotânica do
Estado do Rio Grande do Sul - FZB, Companhia Riograndense de
Saneamento - CORSAN, Departamento Municipal de Água e Esgotos DMAE, Fundação Estadual de Proteção Ambiental - FEPAM, Federação das
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul - FIERGS, Federação das
Associações Rurais do Estado do Rio Grande do Sul - FARSUL, Fundação
de Planejamento Metropolitano e Regional - METROPLAN, Associação
Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão
Rural - EMATER/RS, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência -
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SBPC e Federação Riograndense de Associações Comunitárias de
Moradores de Bairros - FRACAB.

No que se refere às atribuições do Conselho Consultivo, segundo o artigo 6°,
do Decreto 35.003/89:
Art. 6º - Ao Conselho Consultivo compete dar Assessoria e apoio técnicocientífico ao Conselho Deliberativo e à Secretaria Executiva face às ações e
projetos inerentes ao PRÓ-GUAÍBA, bem com fazer-lhes as recomendações
necessárias.

3.1.2.3.

Secretaria Executiva

Quanto à estrutura da Secretaria Executiva do Pró-Guaíba, o Artigo 9° do
decreto 35.003/89, assim estabelece:
Art. 9º - Secretaria Executiva contará com uma Assessoria Técnica e uma
Assessoria Financeira, responsáveis, dentro de suas áreas, pelas atividades
de controle, supervisão, acompanhamento, crítica e reportação dos
Subprogramas e projetos executados, ainda não executados ou em
andamento.

Por conseguinte, segundo o Decreto 35.003/89, Artigo 8°, compete à
Secretaria Executiva:
Art. 8º - À Secretaria Executiva, dentro das diretrizes definidas pelo
Conselho Deliberativo, compete:
I-

coordenar as atividades concernentes ao PRÓ-GUAÍBA;

II -

acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos das coordenadorias;

III - coordenar as negociações para captação dos recursos destinados à
viabilização do PRÓ-GUAÍBA;
IV - garantir os meios necessários à consecução dos objetivos do PRÓGUAÍBA;
V-

planejar e executar os projetos que lhe forem submetidos;

VI -

analisar a viabilidade dos projetos submetidos às coordenadorias;

VII - supervisionar
coordenadorias.

3.1.2.4.

a

execução

dos

projetos

submetidos

às

Coordenadorias de Subprogramas

O quarto elemento que compõe a estrutura institucional do programa PróGuaíba se constitui nas Coordenadorias de Subprogramas. Nesse sentido, quanto
às suas competências, o Artigo 10° do Decreto 33.003/89 estabelece:
Art. 10 - Às Coordenadorias de Subprogramas compete, com observância
das diretrizes fixadas pelo Conselho Deliberativo, a execução dos projetos
não administrados diretamente pela Secretaria Executiva.
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Sendo assim, conforme o Artigo 11, do Decreto 33.003/89:
Art. 11 - As ações do PRÓ-GUAÍBA dar-se-ão através dos Subprogramas,
como segue:
(a)
estruturação e fortalecimento da base legal e institucional do PRÓGUAÍBA;
(b)

diagnóstico, estratégia de manejo e sistema de monitoração;

(c)

prevenção e controle da contaminação industrial e doméstica;

(d)
manejo de recursos naturais renováveis: zoneamento, conservação
de solos, controle de contaminação por agrotóxicos e reflorestamento;
(e)

parques e reservas naturais;

(f)

educação ambiental.

Parágrafo único - Os Subprogramas referidos nas alíneas "a" e "b", serão
executados pela Secretaria Executiva.

Portanto, a partir da definição dos órgãos, agentes, competências e ações do
Programa Pró-Guaíba, é possível delimitar a presente pesquisa como um estudo de
caso incorporado, onde as suas subunidades de análise consistem em todos os
Subprogramas, projetos e instituições que compõem a estrutura do Programa.
3.1.3. As subunidades incorporadas pesquisadas
A partir da definição da estrutura institucional do Programa, a escolha das
subunidades de análise a serem pesquisadas foi realizada com base nos pressupostos
teóricos da literatura do campo organizacional (DIMAGGIO, 1999; DIMAGGIO e
POWELL, 1999) e da complexidade (MORIN, 2002), aliada à questão central da
pesquisa – a promoção da sustentabilidade. Sendo assim, entende-se que o foco de
análise da estruturação do campo organizacional sustentável sob a ótica da
complexidade reside nas ações desenvolvidas pelo Programa, e na forma como
essas ações interagem na produção/transformação da estrutura e das atividades das
instituições na formação desse campo.
Esse pressuposto remete diretamente aos seis Subprogramas e aos 14 projetos
que compõem o Módulo I do Programa, conforme apresentado na Figura 3.1.3, a
seguir.
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SUBPROGRAMAS

PROJETOS
Sistema de Informações Geográficas (SIGPROG)

Subprograma 1 - Estruturação e
Fortalecimento da Base Legal e Institucional
do Programa

Treinamento de Recursos Humanos

Plano de Comunicação
Plano Diretor de Controle e Administração Ambiental
da Bacia
Subprograma 2 - Diagnóstico, Estratégia de
Manejo e Sistema de Monitoramento

Plano Diretor de Resíduos Sólidos para a Região
Metropolitana
Rede de Monitoramento Ambiental
Plano de Ações para Controle da Poluição Industrial

Subprograma 3 - Prevenção e Controle da
Poluição Industrial e Doméstica

Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos em
Cachoeirinha e Gravataí
Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos em
Porto Alegre
Sistema de Resíduos Sólidos em Porto Alegre

Subprograma 4 - Manejo de Recursos
Naturais Renováveis

Subprograma 5 - Unidades de Conservação Parque e Reservas Naturais

Sistema de Manejo e Controle da Contaminação por
Agrotóxicos
Estudo para Consolidação do Sistema de Parques e
Reservas

Sistema de Parques e Reservas Naturais
Subprograma 6 - Educação Ambiental

Promoção da Consciência e Educação Ambiental

Figura 3.1.3 – As subunidades do estudo de caso – Programa Pró-Guaíba/RS
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3.1.4. O procedimento de coleta dos dados
A partir da definição das subunidades a serem analisadas, o procedimento
de coleta de dados se deu a partir de duas fontes de evidências: (a) entrevistas em
profundidade com sujeitos especialistas, e (b) compilação documental.
As entrevistas em profundidade, também chamadas de entrevistas não
estruturadas (RICHARDSON, 1999; e ANDER-EGG, 1979), foram realizadas com
base em um roteiro de entrevista semi-estruturado, construído a partir das normas
e princípios da literatura (RICHARDSON, 1999; e ANDER-EGG, 1979; SAMPIERI,
COLLADO e LUCIO, 1994), o qual continha as principais questões do estudo de
caso a serem investigadas (APÊNDICE II). Os sujeitos especialistas (SAMPIERI,
COLLADO e LUCIO, 1994) foram escolhidos intencionalmente por deterem
atributos e informações pertinentes às questões da pesquisa, sem a fixação prévia
do número de entrevistados. Sendo assim, considerou-se número suficiente de
sujeitos aquele que permitiu a evidência de informações relevantes que pudessem
ser interpretadas, até que a reincidência de dados conduzisse à redundância de
informações ou à saturação de dados (BOGDAN e BIKLEN, 1994). Outrossim, as
entrevistas foram registradas com recurso de um gravador, de forma a realizar a
sua posterior degravação e análise do seu conteúdo, imediatamente após a
realização de cada entrevista. Dessa forma, o diálogo entre as evidências
percebidas a cada entrevista efetuada com as questões e pressupostos do estudo
de caso, possibilitou a realização de ajustes e/ou delimitações no referencial
teórico e, por fim, o desenvolvimento das tabelas de análise a serem empregadas
na pesquisa documental, conforme será explicado posteriormente.
Nesse sentido, foram os entrevistados dez (10), abrangendo:
a) Seis (6) Coordenadores de Subprogramas de 5 órgãos co-executores
diferentes (METROPLAN, EMATER, FDRH, FZB e DMAE), sendo que 5
desses estão no programa desde o início da implementação de suas
ações;
b) Dois (2) ex-Secretários da Secretaria de Coordenação e Planejamento
que exerceram seus mandatos em Governos distintos, correspondendo
aos momentos de pré-implementação das primeiras ações do programa
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(fase de negociação do programa) e pós-implementação dessas ações
(fase de encerramento do módulo I e negociações para o Módulo II);
c) Um (1) Consultor responsável pelas atividades da empresa Gerenciadora
do programa, cujo acompanhamento se dá desde o início da
implementação das primeiras ações do Programa;
d) Um (1) Consultor da Equipe de Assessoria Técnica do Plano Diretor de
Controle e Administração Ambiental da Região Hidrográfica do Guaíba.
De forma subseqüente, a compilação documental buscou evidências nos
decretos e leis, informes de projeto e relatórios de andamento, ou seja, de
documentos provenientes das instituições diretamente envolvidas na consecução
do Programa. A importância dessa distinção se encontra no maior grau de
confiabilidade da informação, considerando que, dessa forma, os dados são
fornecidos diretamente pela unidade ou subunidade investigada (ANDEREGG,1979)xii.
Sendo assim, essa etapa compreendeu a análise de 15 (quinze)
documentos, a saber:
a) Sete (7) documentos dentre decretos e leis que instituíram e alteraram a
estrutura institucional do Programa desde a sua criação, a saber: Decreto
n° 33.360/89 (ANEXO I); Decreto n° 34.047/91 (ANEXO II), Decreto n°
35.003/93 (ANEXO III); Decreto n° 35.004/93 (ANEXO IV); Lei n°
9.893/93 (ANEXO V); Decreto n° 36.127/95 (ANEXO VI) e Lei N°
11.362/99 (ANEXO VII);
b) Dois (2) relatórios de análise do Programa, a saber: o Relatório de
Andamento de do Módulo I, de dezembro de 2001; o Relatório de
Terminação de Projeto – PCR (2002), realizados pelos co-executores;
c) Dois

(2)

documentos

contratuais

do

Programa

com

o

Banco

Interamericano de Desenvolvimento (BID), a saber: O Informe de Projeto
(BR-0073) e o Contrato de Empréstimo (776/OC-BR);
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d) Dois (2) relatórios do Subprograma Plano Diretor de Controle e
Administração Ambiental da Região Hidrográfica do Guaíba: O Relatório
Síntese do Plano Diretor de Controle e Administração da Região
Hidrográfica do Guaíba (1998), e o Plano Diretor da Região Hidrográfica
do Guaíba – Volume I (2002), ambos realizados pela SCP, com
participação dos demais co-executores;
e) Um (1) Manual Técnico (Volume 5) Operativo do Subprograma Sistemas
de Manejo e Controle da Contaminação por Agrotóxicos; e
f)

Um (1) Termo de Referência (Volume 8) do Projeto de Comunicação
Social

do

Subprograma

Sistemas

de

Manejo

e

Controle

da

Contaminação por Agrotóxicos.
3.1.5. A análise de conteúdo
O procedimento para a coleta e análise dos dados utilizado nesse estudo
teve como fundamento a análise de conteúdo (SAMPIERI, COLLADO e LUCIO,
1994; BARDIN, 1977; MORAES, 1999). De acordo Moraes (1999), a análise de
conteúdo pode ser compreendida como um conjunto de técnicas de análise das
comunicações que pode ser aplicada para coletar, descrever e interpretar o
conteúdo de toda a classe de documentos e textos, conduzindo a descrições
sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, em um nível que vai além de uma
leitura comum. Nesse sentido, essa etapa da pesquisa foi desenvolvida em dois
momentos: (a) o desenvolvimento das tabelas de análise dos dados, (b) a
classificação ou categorização dos dados de acordo com as tabelas de
referência. Dessa forma, buscou-se tratar as evidências relevantes observadas
de forma a transformá-las em unidades que permitissem a sua descrição e
análise mais precisa.
3.1.5.1.

O desenvolvimento das tabelas de análise

Com base nos pressupostos de Moraes (1999) e Sampieri, Collado e
Lucio (1994), buscou-se, inicialmente, tratar o conteúdo do próprio referencial
teórico, de forma a sistematizar os elementos teóricos a serem confrontados
com os dados empíricos. Esse procedimento se deu em duas etapas, conforme
é descrito a seguir:

104

a. Preparação das informações. Essa etapa consistiu em identificar no
referencial teórico as diferentes amostras de informação a serem analisadas
considerando sua pertinência, representatividade e abrangência, seguida de
sua codificação de forma a possibilitar a sua rápida identificação posterior;
b. Unitarização. Essa etapa consistiu em: (a) definir a unidade de significado,
que será o elemento unitário do conteúdo a ser submetido posteriormente à
classificação ou categorização; (b) codificar cada unidade de análise, pelo
mesmo motivo da preparação das informações; (c) isolar cada unidade de
análise, de forma que não perca o seu significado, mesmo considerada
isoladamente e fora do contexto original; e (d) definir as unidades de
contexto, ou seja, a unidade mais ampla que serve de referência às unidades
de análise. Contudo, ressalta-se que as unidades de significado, nesse
estudo, não podem ser confundidas com as variáveis a serem encontradas
ou mensuradas, tal como acontece nas pesquisas tipo survey. Ou seja,
nesse estudo de caso, as unidades de significado constituem atributos ou
parâmetros de referência a partir dos quais se procura enquadrar os
fenômenos empíricos dentro de classes (categorias), de forma a viabilizar a
análise da sustentabilidade, dos fenômenos institucionais e da complexidade.
Dessa forma, o presente estudo busca pautar-se pelo critério de validade
teórica (YIN, 2001), na medida em que os seus procedimentos são justificados em
termos de teorias estabelecidas.
Na análise da sustentabilidade, buscou-se categorizar os diferentes
aspectos definidores dos conceitos de ecodesenvolvimento (SACHS, 1986) e
desenvolvimento sustentável (CMMAD, 1991), de acordo com as definições dos
cinco componentes da sustentabilidade de Gladwin, Kennely e Krause (1995), de
forma a definir as unidades de significado de cada componente que serão
consideradas na avaliação da sustentabilidade. Dessa forma, no âmbito desse estudo,
dentro do contexto do significado de inclusividade (GLADWIN, KENNELY e KRAUSE,
1995), foram consideradas 7 (sete) unidades de significado, sendo que 4 (quatro)
com base em Sachs (1986) e 3 (três) na CMMAD (1991); no contexto do significado
de conectividade (GLADWIN, KENNELY e KRAUSE, 1995), foram consideradas 6
(seis) unidades de significado, sendo que 5 (cinco) com base em Sachs (1986) e 1
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(uma) na CMMAD (1991); no contexto do significado de eqüidade (GLADWIN,
KENNELY e KRAUSE, 1995), foram consideradas 6 (seis) unidades de significado,
sendo que 1 (uma) com base em Sachs (1986) e 5 (cinco) na CMMAD (1991); no
contexto do significado de prudência (GLADWIN, KENNELY e KRAUSE, 1995), foram
consideradas 5 (cinco) unidades de significado, sendo que 2 (duas) com base em
Sachs (1986) e 3 (três) na CMMAD (1991), e, enfim, no contexto do significado de
segurança (GLADWIN, KENNELY e KRAUSE, 1995), foram consideradas 7 (sete)
unidades de significado, sendo que 4 (quatro) com base em Sachs (1986) e 3 (três) na
CMMAD (1991).
A seguir, cada componente, o qual representa uma categoria de análise do
conceito de sustentabilidade e que está relacionado a uma unidade de contexto,
assim como, cada unidade de análise, receberam uma codificação alfa-numérica de
forma a possibilitar a operacionalização dessas unidades na análise documental.
Nesse sentido, a primeira letra está relacionada à categoria e à unidade de contexto a
qual pertence a unidade de significado em questão (ou seja, I = inclusividade, C =
conectividade, E = eqüidade, P = prudência e S = segurança); o número inteiro,
subscrito à direita da letra inicial, corresponde ao posicionamento da unidade de
significado na tabela e tem valor apenas nominal, variando de 1 a n, sendo que n
corresponde ao número máximo de unidades de significado existente na categoria em
questão. As duas últimas letras, subscritas à direita do número, fazem referência à
abordagem teórica que fundamenta a unidade de significado em questão, ou seja, EC
= ecodesenvolvimento (SACHS, 1986) e DS = desenvolvimento sustentável (CMMAD,
1991). Essa codificação é bastante útil na análise documental, tanto dos documentos
quanto das entrevistas degravadas, principalmente na fase que precede à
categorização dos dados, por permitir a rápida classificação dos elementos
considerados relevantes a partir de uma rubrica do respectivo código (p. ex. “I4ED”) ao
lado da frase, parágrafo ou período considerado como evidência significativa.
Logo, as unidades de significado representam parâmetros de análise que
permitem identificar a maior ou menor presença ou ausência, de cada componente da
sustentabilidade. O resultado desse esforço constituiu a Tabela 3.1.5.1.1 – Tabela de
Análise da Sustentabilidade, cujas categorias, unidades de contexto e de significado,
e suas respectivas codificações, são apresentadas a seguir.

Inclusividade (I)

CATEGORIAS OU
COMPONENTES

A sustentabilidade deve abranger
os
sistemas
ambientais
e
humanos, próximos e distantes, no
presente e no futuro; deve
compreender
as
forças
antropogênicas que orientam a
mudança
ambiental
global
(população, economia, tecnologia,
instituições políticas e econômicas,
atitudes e opinião); deve ir além da
eficiência ecológica para incluir
também a suficiência social, ou
seja, deve ir além da etapa natural
para incluir as etapas sociais e
econômicas
(GLADWIN,
KENNELY E KRAUSE, 1995).

UNIDADES DE CONTEXTO

continua

I7DS - Cooperação além-fronteiras para adotar os mesmos padrões usados internamente em relação
às interferências ambientais em relação a outros Estados, de forma a desencorajar e/ou evitar
efetivamente quaisquer transferências e/ou realocação de atividades e/ou substâncias que causem
a degradação ambiental e/ou risco à saúde humana para outros Estados (CMMAD, 1991).

I6DS - Estabelecimento de políticas populacionais em combinação com outras questões relativas a
desenvolvimento e meio ambiente onde a mulher desempenhe um papel diferenciado, de forma a
promover os seus direitos, estabelecer uma melhor posição na sociedade, e baixar as taxas de
fecundidade (CMMAD, 1991).

I5DS - Promoção da internalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos,
considerando que o poluidor deve ressarcir os custos da poluição, com o devido respeito ao
interesse público e sem distorcer o comércio e o investimento internacionais (CMMAD, 1991).

I4ED - Participação efetiva das populações locais na definição e harmonização das necessidades, na
identificação das potencialidades produtivas do ecossistema e na organização do esforço coletivo
no aproveitamento dessas potencialidades (SACHS, 1986).

I3ED - Educação preparatória às estruturas participativas e de gestão de forma a sensibilizar as
pessoas quanto à dimensão ambiental e aos aspectos ecológicos do desenvolvimento (SACHS,
1986).

I2ED - Utilização da capacidade natural da região de produzir fontes locais de energia, e de outros
meios transporte que limitem o consumo de combustíveis fósseis e/ou de outros recursos e/ou
produtos provenientes de fontes comerciais, e que sejam facilmente esgotáveis ou ambientalmente
prejudiciais, substituindo-os por recursos ou produtos renováveis e/ou abundantes e
ambientalmente inofensivos (SACHS, 1986).

I1ED - Valorização dos recursos específicos com o objetivo de satisfazer as necessidades
fundamentais da população em termos de alimentação, habitação, saúde e educação, de forma
realista e autônoma (SACHS, 1986).

UNIDADES DE SIGNIFICADO

Tabela 3.1.5.1.1 – Tabela de Análise da Sustentabilidade
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Conectividade (C)

A sustentabilidade deve demandar uma
compreensão dos problemas do mundo de
forma
interconectada,
sistêmica
e
interdependente, baseada no reconhecimento
de que uma nação não pode alcançar seus
objetivos econômicos sem também atingir
seus objetivos sociais e ambientais — isto é,
oportunidade universal da instrução e de
emprego, saúde universal e cuidado
reprodutivo, acesso eqüitativo a distribuição
dos recursos, populações estáveis e uma
base
sustentada
do
recurso
natural
(GLADWIN, KENNELY E KRAUSE, 1995).

continua

C6DS - Promoção de políticas demográficas apropriadas de forma a reduzir e
eliminar padrões não-sustentáveis de produção e consumo (CMMAD, 1991).

C5ED - Dispor ao alcance do pequeno camponês equipamentos e técnicas de
produção – tais como a agricultura regenerativa e o agroflorestamento –
adaptadas às suas condições econômicas e ecológicas, em padrões de
assentamentos humanos mais concentrados de forma a tornar eficaz a luta
contra a pobreza nas zonas rurais (SACHS, 1986).

C4ED - Desenvolvimento de ecotécnicas a partir do uso de tecnologias
combinadas, que inclua tanto os processos de produção locais quanto as de
tecnologias de ponta de forma a permitir a continuidade de atividades
tradicionais, com base no uso de recursos naturais renováveis, e abrir novos
mercados a produtos com qualidades adicionadas novas (SACHS, 1986).

C3ED - Constituição de uma autoridade horizontal capaz de superar os
particularismos setoriais, preocupada com todas as facetas do
desenvolvimento e que leve constantemente em consideração a
complementaridade das diferentes ações empreendidas (SACHS, 1986).

C2ED - Conservação dos recursos naturais incluindo desde o reflorestamento,
a gestão da água e do solo, até a mobilização dos recursos humanos para o
atendimento desses objetivos, os quais de outra forma não seriam engajados
diretamente em outras atividades produtivas, de forma a harmonizar os
objetivos ambientais e de criação de emprego em um investimento de longo
prazo (SACHS, 1986).

C1ED - Implementação de um ecossistema social considerado satisfatório em
termos de emprego, segurança, qualidade das relações humanas e respeito
às diversidades (SACHS, 1986).

continuação
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Eqüidade (E)

A distribuição justa dos recursos e dos direitos
de propriedade, dentro e entre das gerações,
está em uma dimensão central de quase
todos as concepções de desenvolvimento
sustentável.
Alguns conceitos colocam a
ênfase especial em prover as necessidades
do menos favorecidos na sociedade.
Contudo, poucos conceitos dirigem-se às
obrigações humanas em respeito ao mundo
não-humano.
As
definições
de
sustentabilidade implicam que, no mínimo, as
atividades humanas não devem deslocar
custos ou apropriar-se de direitos da
propriedade, de recursos ou de outros
interesses humanos, de hoje ou de amanhã,
sem a compensação apropriada (GLADWIN,
KENNELY E KRAUSE, 1995).
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E6DS - Reconhecimento e apoio adequado à identidade, cultura e interesses
dos povos indígenas e comunidades locais de forma a permitir a sua efetiva
participação no processo de desenvolvimento sustentável de forma adequada
ao estilo de vida de cada grupo (CMMAD, 1991).

E5DS - Garantia de acesso eqüitativo a toda a população a procedimentos
judiciais e administrativos, incluindo a reparação e o recurso (CMMAD, 1991).

E4DS - Promoção da consciência e da participação pública a partir do acesso
adequado a todos os indivíduos às informações sobre o ambiente de que
dispõem as autoridades públicas, inclusive informações sobre materiais e
atividades perigosas em suas comunidades (CMMAD, 1991).

E3DS - Medidas para combater a pobreza, atender às necessidades básicas de
toda a população e assegurar-lhes a oportunidade de realizar suas
aspirações de uma vida melhor (CMMAD, 1991).

E2DS - Promoção da participação de todos os cidadãos envolvidos nas
questões ambientais, em seus diversos níveis de relevância, por intermédio
de sistemas políticos que assegurem a sua participação efetiva nos processos
de tomada de decisão (CMMAD, 1991).

E1ED - Garantir uma distribuição mais justa dos direitos, do acesso a recursos
e da renda, entre as nações e dentro delas, assim como, da preservação da
diversidade cultural, no sentido de que todas as culturas coexistam em
condições de respeito mútuo (SACHS, 1986).

continuação
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Prudência (P)

O desenvolvimento sustentável ressalta a
conservação do suporte à vida dos
ecossistemas e a resiliência inter-relacionada
aos sistemas socioeconômicos, de forma a
evitar irreversibilidades e manter a escala e o
impacto das atividades humanas dentro das
capacidades regenerativas e de carga. Este
confinamento exige a precaução, proteções
preventivas, ações reversíveis, margens de
segurança e preparação para a surpresa
contínua (GLADWIN, KENNELY E KRAUSE,
1995).
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P5DS - Estabelecimento de padrões de proteção e monitoramento ambiental,
de forma a controlar as alterações do meio ambiente e divulgar dados
pertinentes quanto à sua qualidade e ao uso dos recursos (CMMAD, 1991).

P4DS - Realização da avaliação do impacto ambiental das atividades propostas
que tenham probabilidade de causar um impacto adverso significativo no
ambiente por autoridade nacional competente (CMMAD, 1991).

P3DS - Promoção da manutenção dos ecossistemas e dos processos
ecológicos essenciais ao funcionamento da biosfera, preservação da
diversidade biológica e utilização dos ecossistemas e recursos naturais vivos
observando os parâmetros de produtividade ótima sustentável (CMMAD,
1991).

P2ED - Desenvolvimento de procedimentos e formas de organização da
produção que permitam o melhor aproveitamento das complementaridades e
sobras para fins produtivos de forma a reduzir o impacto das atividades
humanas (SACHS, 1986).

P1ED - Identificação, exploração e gestão dos recursos naturais onde a
depredação fica proscrita e o esgotamento inevitável de certos recursos
naturais são mitigados por uma dupla ação de evitar o seu desperdício e em
utilizar, tanto quanto possível, recursos renováveis (SACHS, 1986).

continuação
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Segurança (S)

O desenvolvimento sustentável requer a
consideração de um número de condições
limite que devem ser assegurados na
sustentação deste objetivo, tais como: (a) a
saúde do ecossistema e do sistema social
(isto é, as capacidades de sistemas naturais e
sociais de fornecerem a resiliência essencial
aos serviços de suporte à vida da
humanidade); (b) o capital natural crítico (isto
é, estoque de recursos naturais insubstituíveis
tais como a diversidade biológica, a camada
de ozônio e os ciclos bioquímicos); (c) a autoorganização (isto é, capacidades dos sistemas
vivos de realizarem a auto-regeneração, a
automanutenção e a autotransformação que
fornecem o contexto para toda a atividade
humana); (d) capacidade de carga (isto é,
capacidades dos sistemas biofísicos e sociais
de suportarem as escalas físicas da atividade
humana); e (e) liberdade humana (isto é,
sociedade civil com democracia e realização
plena de direitos humanos de participação,
contabilidade, reciprocidade e transparência),
incluindo a satisfação das necessidades
humanas básicas (GLADWIN, KENNELY E
KRAUSE, 1995).

S7DS - Cooperação para o desenvolvimento de uma legislação internacional
suplementar relativa à responsabilidade e à compensação por efeitos
adversos de danos ambientais causados dentro de sua jurisdição ou controle
a áreas externas a ela (CMMAD, 1991).

S6DS - Desenvolvimento de leis de responsabilização e indenização às vítimas
da poluição e de outros danos ambientais (CMMAD, 1991).

S5DS - Proteção ao meio ambiente e aos recursos naturais dos povos sob
opressão, dominação e ocupação (CMMAD, 1991).

S4ED - Promoção da proteção ao meio ambiente em épocas de conflito
armado e, se necessário, cooperar em seu desenvolvimento posterior
(SACHS, 1986).

S3ED - Resolução das disputas ambientais de forma pacífica e pelos meios
apropriados, de acordo com as disposições das Nações Unidas (SACHS,
1986).

S2ED - Desenvolvimento de uma legislação ambiental eficaz que inclua os
padrões ambientais, os objetivos de gestão e as prioridades de forma que
reflitam o contexto ambiental e de desenvolvimento a que se aplicam (SACHS,
1986).

S1ED - Definição de regras para uma adequada proteção ambiental e
concepção da estrutura institucional, incluindo a escolha do conjunto de
instrumentos econômicos, legais e administrativos necessários para
assegurar o cumprimento das regras (SACHS, 1986).

conclusão
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Na análise institucional, buscou-se o desenvolvimento de uma tabela que
permitisse maior eficiência na identificação de evidências que confirmassem os
pressupostos da teoria neoinstitucional, em especial, da estruturação do campo
organizacional (MEYER e ROWAN, 1999; DIMAGGIO e POWELL, 1999;
DIMAGGIO, 1999), das tensões e conflitos no processo de institucionalização
(MEYER e ROWAN, 1999; JENNINGS e ZANDBERGEN, 1995) e das fontes de
mudança institucional isomorfa (DIMAGGIO e POWELL, 1999). A relevância desses
aspectos foi identificada por intermédio das entrevistas em profundidade, como de
importância central na compreensão do papel do Programa Pró-Guaíba na
promoção da sustentabilidade.
Sendo assim, quanto aos argumentos da análise neoinstitucional que
permitem predizer a estruturação do campo organizacional, estes foram
classificados em três unidades de contexto ou subcategorias, a saber: (a)
incorporação das regras institucionalizadas (MEYER e ROWAN, 1999), a qual, por
sua vez, abrange duas unidades de significado; (b) definição do campo
organizacional (DIMAGGIO e POWELL, 1999; DIMAGGIO, 1999), a qual
compreende quatro unidades de significado, e (c) padrões de difusão (DIMAGGIO,
1999; DIMAGGIO e POWELL, 1999), a qual inclui duas unidades de significado.
Quanto à análise das tensões e conflitos no processo de institucionalização (MEYER
e ROWAN, 1999; JENNINGS e ZANDBERGEN, 1995), foi utilizada apenas uma
categoria envolvendo quatro unidades de significado. Quanto à análise das fontes de
mudança institucional isomorfa, esta foi dividida em três subcategorias ou unidades
de contexto, com base em Dimaggio e Powell (1999), a saber: (a) isomorfismo
coercitivo, representado por uma unidade de significado; (b) isomorfismo mimético,
também representado por uma unidade de significado, e (c) isomorfismo normativo,
abrangendo três unidades de significado. Portanto, na análise institucional, as
diferentes unidades de significado representam parâmetros de análise da presença
ou ausência de evidências dos elementos preconizados na teoria
neoinstitucionalista.
Outrossim, de forma semelhante à Tabela 3.1.5.1.1, cada categoria, unidade
de contexto e de análise, receberam uma codificação alfa-numérica de forma a
facilitar a sua operacionalização na análise documental. Ou seja, a primeira letra está
relacionada à categoria e/ou à unidade de contexto a qual pertence a unidade de
significado em questão, e o número inteiro subseqüente ao critério de ordem ou
disposição da unidade na tabela. O resultado dessa construção é apresentado na
Tabela 3.1.5.1.2 – Tabela de Análise Institucional, cujas categorias, unidades de
contexto e de significado, e suas respectivas codificações, são apresentadas a seguir.

Estruturação
do
organizacional (COR )

CATEGORIAS

campo

COR3 - Padrões de difusão (DIMAGGIO, 1999;
DIMAGGIO e POWELL, 1999)

COR2 - Definição do campo organizacional
(DIMAGGIO e POWELL, 1999; DIMAGGIO, 1999)

COR1 - Incorporação da regras institucionalizadas
(MEYER e ROWAN, 1999)

UNIDADES DE CONTEXTO

continua

COR3B - Estabelecimento de redes de relações locais de forma a
favorecer o desenvolvimento de estruturas para coordenar e
controlar atividades.

COR3A - Surgimento de estruturas que cobrem todo o campo e que
são construídas profissionalmente pelos atores que desejam mudar
a estrutura e a própria missão das organizações.

COR2D - Desenvolvimento da consciência entre os participantes de
um conjunto de instituições que fazem parte de uma organização
em comum.

COR2C - Acréscimo na carga de informação da qual devem ocuparse as organizações que participam em um campo.

COR2B - Surgimento de estruturas interorganizacionais de domínio e
padrões de coalizão claramente definidos.

CORE2A - Aumento no grau de interação entre as organizações no
campo.

COR1B - Incorporação de elementos socialmente legitimados e
racionalizados em suas estruturas formais de forma a aumentar a
sua legitimidade, recursos e capacidade de sobrevivência.

COR1A - Surgimento de organizações formais em decorrência de
regras institucionalizadas.

UNIDADES DE SIGNIFICADO

Tabela 3.1.5.1.2 – Tabela de Análise Institucional
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Fontes de mudança institucional
isomorfa (Is)

Tensões e conflitos no processo
de institucionalização (T)

In - Isomorfismo normativo (DIMAGGIO e POWELL,
1999)

Im - As organizações seguem o modelo de outras as quais parecem
mais legítimas ou exitosas em resposta à incerteza ambiental,
tecnológica e informacional decorrente da inovação.

Im - Isomorfismo mimético (DIMAGGIO e POWELL,
1999)

In3 - Mecanismos de socialização profissional, como as oficinas de
associação com os trabalhadores, programas educativos, acordos
com consultores, redes de relações entre patrões e escolas
profissionalizantes, páginas das revistas comerciais, etc.

In2 - Promulgação de regras sobre a conduta organizacional e
profissional através de redes e/ou associações de profissionais.

In1 - Mudança na conduta das organizações em decorrência da
base cognoscitiva produzida por especialistas.

Ic - Respostas diretas à exigências do Governo (exigências legais),
a um critério ou padrão de desempenho (normas técnicas) ou
convite à coalizão.

T4 - Conflitos/tensões decorrentes da pressão coercitiva para a
difusão da regras institucionalizadas.

T3 - Negligência entre os elementos das estruturas formais e das
atividades institucionalizadas.

T2 - Conflitos entre a lógica da eficiência e as regras
institucionalizadas.

Ic - Isomorfismo coercitivo (DIMAGGIO e POWELL,
1999)

T - Tensões e conflitos no processo de
institucionalização (MEYER e ROWAN, 1999;
JENNINGS e ZANDBERGEN, 1995)

T1 - Existência de influências externas não relacionadas aos
processos de produção real.

conclusão
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Na tabela de análise da complexidade, buscou-se categorizar os aspectos
centrais que permitissem evidenciar: (a) as interações (MORIN, 2002);

(b) o

circuito práxico (indissociável da auto-organização) (MORIN, 2002) e (c) a
adaptação e seleção (indissociáveis da auto-eco-organização) (MORIN, 2001),
sendo que estas últimas correspondem à propriedades da organização ativa. Na
análise das interações foram consideradas quatro subcategorias ou unidades de
contexto –

emergências, imposições, complementaridades e antagonismos –,

cada qual recebendo uma unidade de significado a ser investigada. Na análise do
circuito práxico, também foram consideradas quatro subcategorias ou unidades de
contexto – práxis, trabalho, produção e transformação –, cada qual recebendo,
também, uma unidade de significado a ser investigada. E, por fim, na análise da
auto-eco-organização, focalizou-se os processos complexos de adaptação e
seleção, cada qual correspondendo a uma subcategoria ou unidade de contexto.
Na análise da adaptação foi considerada uma unidade de significado a ser
investigada. Na análise da seleção foram consideradas duas unidades de
significado a serem investigadas.
Portanto, no âmbito da análise da complexidade, as diferentes unidades de
significado representam parâmetros de análise da presença ou ausência de
aspectos da complexidade preconizados pela abordagem moriniana.
Sendo assim, de forma semelhante às Tabelas 3.1.5.1.1 e 3.1.5.1.2,
apresentadas anteriormente, cada categoria, unidade de contexto e de análise,
receberam

uma

codificação

alfa-numérica

de

forma

a

facilitar

a

sua

operacionalização na análise documental. Ou seja, a primeira letra está
relacionada à categoria e/ou à unidade de contexto a qual pertence a unidade de
significado em questão, e o número inteiro subseqüente, ao critério de ordem ou
disposição da unidade na tabela. O resultado dessa construção é apresentado na
Tabela 3.1.5.1.3 – Tabela de Análise da Complexidade, cujas categorias, unidades
de contexto e de significado, e suas respectivas codificações, são apresentadas a
seguir.

Interações (In) (MORIN, 2002)

CATEGORIAS OU PARADIGMAS

An - Antagonismos

continua

An - Forças ou propriedades de exclusão, de repulsão, de
dissociação virtualizadas pela interação das complementaridades e
imposições, as quais se manifestas, ameaçariam a integridade do
sistema.

Co - Complementaridades

Im - Imposições

Co - Ligações constituindo uma parte comum, associações e
combinações de atividades, especializações, associadas a
imposições e desenvolvimento de aparelhos de controle e de
comando, competências e da autonomia das individualidades, junto
com mecanismos organizacionais de intercomunicações e
cooperações internas na composição do sistema.

Im - Imposições, coerções, restrições, servidões que levam a perdas
ou inibições das qualidades ou propriedades dos componentes
(organizações/instituições) de forma que não possam adotar todos
os seus estados possíveis dentro do sistema.

Em - Emergências

UNIDADES DE SIGNIFICADO
Em - Qualidades ou propriedades do sistema (programa) que
apresentam um caráter de novidade com relação às qualidades ou
propriedades
dos
componentes
(organizações/instituições)
considerados isoladamente.

UNIDADES DE CONTEXTO

Tabela 3.1.5.1.3 – Tabela de Análise da Complexidade
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Auto-eco-organização
2001)

(AO)

(MORIN,

Circuito Práxico (CP) (MORIN, 2002)

Pr - Interações criadoras ou poiésis.
Tr - Mudança de forma/performance e que dá origem a novas
formas de organização.
Ad - Substituir/constituir relações complementares e/ou antagônicas
com
outros
seres
vivos,
de
forma
a
resistir
às
concorrências/competições e enfrentar os acontecimentos
aleatórios próprios ao ecossistema no qual se integra.

Pr - Produção
Tr - Transformação

Ad - Adaptação

Sel - Seleção

Tb - Atividades práxicas que transformam e produzem.

Tb - Trabalho

Sel2
Complementaridades/competições/antagonismos
que
selecionam as interações que selecionam o tipo de organização
que produzem.

Sel1 - Estabelecimento de possibilidades mais viáveis/fiáveis em
detrimento de outras possibilidades menos viáveis/fiáveis.

Px - Conjunto de atividades que efetuam transformações,
produções, performances a partir de uma competência; ações que
têm sempre um caráter organizacional.

Px - Práxis

conclusão
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3.1.5.2.

A categorização dos dados

De posse das Tabelas de Análise da Sustentabilidade, Institucional e da
Complexidade (as quais se encontram reunidas nos Apêndices III, IV e V), o
presente estudo fez uso, basicamente, do recursos da análise de conteúdo
(SAMPIERI, COLLADO e LUCIO, 1994; BARDIN, 1977; MORAES, 1999). Dessa
forma, foi realizado o levantamento das evidências empíricas consideradas
significativas de acordo com a fundamentação teórica considerada, possibilitando,
assim, a sua posterior descrição e interpretação. Assim, se procedeu à
classificação dos elementos considerados significativos – realizada manualmente
ou seja, sem ajuda de softwaresxiii – extraídos da pesquisa documental, de acordo
com as unidades de significado previamente determinadas. Portanto, essa etapa
da pesquisa pode ser detalhada em, pelo menos, quatro etapas distintas:
a. Categorização. Essa etapa consistiu em classificar os dados considerando a
parte comum entre eles, por semelhança ou analogia, segundo critérios
previamente estabelecidos pela fundamentação teórica e/ou pelas questões
de pesquisa. O objetivo desta etapa pode ser o de, posteriormente,
reduzir/aglutinar os dados, como no caso da análise da sustentabilidade, ou
simplesmente o de confirmar os pressupostos teóricos, como no caso da
análise institucional e da complexidade. Para isso, em cada análise
considerada, as categorias buscaram seguir aos seguintes critérios: (a)
validez, pertinência e adequação, ou seja, todos os aspectos significativos do
conteúdo investigado e dos objetivos e problemas da pesquisa devem estar
representados nas categorias; (b) exaustividade ou inclusividade, ou seja,
não deve sobrar nenhum dado significativo que não possua classificação; (c)
homogeneidade, ou seja, cada categoria deve ser fundamentada em um
único princípio ou critério de classificação (à exceção da análise da
complexidade, onde não foi possível adotar esse critério); e (d) objetividade,
consistência ou fidedignidade, isto é, as regras de classificação devem ser
explicitadas com suficiente clareza, de modo que possam ser aplicadas
consistentemente ao longo de toda a análise.
b. Análise temática. Essa etapa teve por objetivo realizar a contagem e/ou a
confirmação das evidências significativas observadas empiricamente, nas
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unidades de codificação ou categorias de análise previamente determinadas
com base na fundamentação teórica. Dessa forma, buscou-se delimitar as
evidências mais relevantes, no âmbito desse estudo.
c. Descrição. Essa etapa, realizada apenas no âmbito da análise do conceito de
sustentabilidade implícito no Programa, visa a discussão a partir de um textosíntese para cada uma das categorias de forma a expressar o conjunto de
significados presentes nas diversas categorias ou sub-categorias. Nesse
sentido, seguiu-se a recomendação de Moraes (1999) de fazer uso intensivo
de citações diretas dos dados originais.
d. Interpretação. Essa etapa teve por objetivo explorar os significados
expressos nas categorias de análise em relação à fundamentação teórica.
Desse

modo,

os

dados

extraídos

dos

documentos

anteriormente

referenciados foram classificados com recurso de uma tabela de resultados,
composta por quatro colunas, conforme é apresentado na Tabela

3.1.5.1.1

(meramente ilustrativa), que ilustra um aspecto do resultado da análise da
sustentabilidade em relação a um dos Subprogramas.
Tabela 3.2.5.2.1 – Tabela de Resultados da Análise da Sustentabilidade (ilustrativa)
CATEGORIA OU
COMPONENTE

INCLUSIVIDADE

TOTAL

EVIDÊNCIAS SIGNIFICATIVAS
I3ED: O treinamento de recursos humanos tem por finalidade
capacitar os quadros administrativos e técnicos em atividades
relacionada ao manejo de bacias e em áreas setoriais
específicas de interesse dos componentes do programa.
I4ED: O desenvolvimento de um Programa de Manejo integrado
de bacias, especialmente nas dimensões do Pró-Guaíba, leva
a um amplo processo de estudos, atualização e diagnósticos,
consulta a instâncias técnicas, a sociedade e grupos de
interesse especial.

FREQUÊNCIAS
n

%

2

100

2

100

Sendo assim, na análise da sustentabilidade, a primeira coluna pode definir
a categoria ou componente, ou, ainda, a unidade de significado (conforme será
explicado no próximo tópico) a ser investigada. Na segunda coluna, são
registradas as evidências empíricas extraídas da análise documental, precedida da
respectiva codificação alfa-numérica correspondente à unidade de significado
preconizada pela Tabela de Análise da Sustentabilidade. Na terceira coluna é
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anotada a contagem (n) das unidades de significado observadas. Por fim, na
quarta coluna, é apresentada a freqüência relativa (%) dessa observação em
relação ao montante das unidades de significado observadas na análise dos cinco
componentes investigados.
Na análise institucional e da complexidade, a primeira coluna identifica os
aspectos institucionais e os elementos da complexidade (unidades de significado)
a serem investigados. Na segunda coluna ficam registradas as evidências
empíricas que foram consideradas significativas, de acordo com o pressuposto
teórico estabelecido na primeira coluna. Na terceira coluna é apresentado o
somatório da enumeração temática das evidências empíricas consideradas
significativas (n). A quarta coluna apresenta a freqüência relativa (%), ou seja, a
representatividade da unidade de significado analisada em relação à unidade de
contexto em questão.
A diferença básica entre a análise de conteúdo realizada em relação aos
componentes da sustentabilidade e dos aspectos institucionais e da complexidade
pode ser melhor compreendida com o auxílio da Tabela 3.2.5.2.2 (meramente
ilustrativa), a seguir.
Tabela 3.2.5.2.1 – Tabela de Resultados da Análise Institucional (ilustrativa)
ASPECTOS
INSTITUCIONAIS

Ic - Respostas
diretas à
exigências do
Governo
(exigências
legais), a um
critério ou padrão
de desempenho
(normas técnicas)
ou convite à
coalizão.

TOTAL

EVIDÊNCIAS SIGNIFICATIVAS
A partir da consolidação do Sistema Estadual de Recursos
Hídricos em 1994, o Conselho de Recursos Hídricos (CRH) propôs
a divisão do Estado em três regiões hidrográficas compostas pelas
respectivas bacias. A Região Hidrográfica do Guaíba foi divida em
oito sub-bacias. O Plano Diretor em questão adotou a divisão
proposta pelo CRH, de forma a favorecer a integração entre os
sistemas estaduais de recursos hídricos e o meio ambiente e
consolidar as bases de planejamento do próprio programa.

FREQUÊNCIAS
n

%

2

100

2

100

Terminando o processo de validação dos resultados juntos aos
consultores, teve início o processo de consulta à população da
Região Hidrográfica do Guaíba. Este processo teve início com a
realização dos Seminários Regionais realizados em cada uma das
oito bacias componentes do Pró-Guaíba, aproveitando e
avalisando o processo de formação dos Comitê de Bacia previstos
na Lei n°10.350/94.
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Ou seja, na análise institucional, o que serve também para a análise da
complexidade, a tabela de resultados está relacionada sempre a uma categoria
(aspecto institucional ou elemento da complexidade) previamente definida. Dessa
forma, diferentemente da análise da sustentabilidade, onde as freqüências são
relativas à análise das cinco categorias ou componentes, na análise institucional e
da complexidade essas freqüências correspondem à análise de apenas uma
categoria teórica em questão.
A explicação para essa diferença reside nos diferentes intentos de cada
análises considerada. Ou seja, a análise da sustentabilidade visa definir os
principais aspectos que delineiam a concepção da sustentabilidade intrínseca no
Programa, a qual não pode ser realizado de outra forma senão por intermédio da
análise conjunta dos cinco componentes ou categorias, os quais, por sua vez,
correspondem a um todo conceitual. Não obstante, as análises institucional e da
complexidade visam definir e analisar os principais aspectos dessas abordagens
sem demandar a concepção de um todo conceitual. Logo, nessas etapas de
análise, considerou-se mais adequado a apresentação dos resultados em relação a
cada categoria individualmente, definida nas respectivas Tabelas de Análise, as
quais, por sua vez, correspondem a um aspecto distinto da teoria.
3.1.5.3.

O procedimento de análise da sustentabilidade

De forma a melhor compreender o processo de análise da sustentabilidade,
algumas considerações ainda se fazem necessárias. Em primeiro lugar, ressalta-se
que a abordagem de análise utilizada nesse estudo pode ser considerada
essencialmente indutiva-construtiva, visto que sua finalidade não é generalizar ou
testar hipóteses, mas construir uma melhor compreensão dos fenômenos estudados
(MORAES,1999). Sendo assim, a descrição das unidades de significado a partir das
evidências empíricas tem por objetivo a análise exploratória e qualitativa, de forma a
compreender melhor o significado do conceito de sustentabilidade inerente à
concepção do Programa, suas prerrogativas e limitações, em uma confrontação direta
com a fundamentação teórica apresentada no Capítulo 2.1. Nesse sentido, a presente
análise pauta-se, basicamente, pela confirmação da presença ou ausência de
evidências significativas e pelo critério de validade teórica.
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Assim sendo, primeiramente, procedeu-se à análise dos Subprogramas e do
Programa, a qual foi realizada com recurso: (a) da Tabela de Análise da
Sustentabilidade (APÊNDICE III), de forma a examinar as evidências empíricas
consideradas relevantes que confirmassem a presença das unidades de significado,
ou, pelo contrário, que acusassem a ausência dos aspectos analisados, e (b) das
Tabelas de Resultados, de forma a classificar as evidências em suas respectivas
categorias de significado e proceder à sua interpretação.
Outrossim, de forma a facilitar a análise dos componentes da sustentabilidade,
buscou-se estabelecer um parâmetro visual na comparação das evidências empíricas
observadas nas Tabelas de Resultados das análises dos Subprogramas e Programa,
em relação às unidades de significado definidas na teoria, ou seja, na Tabela de
Análise da Sustentabilidade. Para isso, foram utilizados gráficos do tipo radar,
conforme apresentado na Figura 3.1.5.3 (meramente ilustrativa), a partir dos quais se
permitiu observar as diferenças entre a sustentabilidade esperada ou procurada (área
clara), predefinida na Tabela de Análise da Sustentabilidade, e a sustentabilidade
encontrada no ambiente empírico (área escura), ou seja, nos Subprogramas e
Programa. Assim, a área escura corresponde ao n das freqüências absolutas
observadas na análise documental dos Subprogramas e do Programa, e expressas
nas Tabelas de Resultados, ao passo que, a área clara é definida pelo numero inteiro
de maior valor na codificação alfa-numérica das unidades de significado, em cada
categoria ou componente da sustentabilidade, definidas da Tabela de Análise da
Sustentabilidade, o que corresponde ao n de freqüências absolutas se todos as
unidades de significado previstas teoricamente fossem evidenciadas empiricamente.

Prudência
7
6
5
4
3 5
2 3
1
4 0
4

Inclusividade
7

Segurança

Sustentabilidade esperada

7

Sustentabilidade encontrada

6
Eqüidade

6

6

Conectividade

Figura 3.1.5.3 – O gráfico de análise da sustentabilidade (meramente ilustrativo)
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Sendo assim, no eixo da prudência, foram considerados cinco unidades de
significado, com base em Sachs (1986) e no Relatório de Brundtland (CMMAD, 1991).
De forma semelhante, no eixo da segurança foram considerados sete unidades de
significado. No eixo da conectividade, seis unidades de significado. No eixo da
eqüidade, seis unidades de significado. No eixo da inclusividade, sete unidades de
significado. Logo, para que o Programa ou Subprograma possa ser avaliado como
sustentável, é considerado que ele cumpra com ao menos uma das unidades de
significado de todos os cinco componentes da sustentabilidade – inclusividade,
eqüidade, conectividade, prudência e segurança. A ausência de um desses
componentes sugere falha na concepção da sustentabilidade pelo Programa ou
Subprograma em questão, ou seja, a sua insustentabilidade. Outrossim, o seu
inverso, ou seja, quanto maior for a área do gráfico, mais sustentável pode ser
considerado o Programa ou Subprograma em questão.
A partir do estabelecimentos desses parâmetros, buscou-se avaliar o grau de
sustentabilidade intrínseca, tanto no âmbito de cada Subprograma, como no Programa
como um todo. Para isso, tomou-se como referência inicial os critérios de
sustentabilidade “forte” e “fraca” da economia ecológica (AMAZONAS, 2002).
Ou seja, de acordo com Amazonas (2002), a noção de sustentabilidade está
diretamente relacionada à noção da cadeia produtiva: recursos naturais (R) → produção
(P) → consumo (C) → utilidade (U). Nessa concepção, os diferentes critérios de
sustentabilidade dizem respeito a que elo da cadeia propõe-se manter constante para
que o último termo, a utilidade, seja mantido constante ou crescente. Assim, um
primeiro critério, considerando a utilidade (U) como função dos níveis de consumo, seria
o "critério de consumo constante", segundo o qual impõe-se que o consumo de um
recurso (C) seja constante ao longo do tempo, de modo a não favorecer nenhuma
geração em detrimento de outra (SOLOW, 1974). Um outro critério refere-se aos fatores
do processo produtivo (P), ou seja, às diferentes formas de capital, e propõe que o
capital total a ser transmitido entre as gerações seja constante ou crescente. Estes dois
primeiros critérios combinam-se e conformam o que é conhecido por "Sustentabilidade
Fraca". Outro critério, já na outra ponta da cadeia (R), propõe que o estoque de capital
natural seja mantido constante ou crescente (PEARCE e ATKINSON, 1995). Este
critério é conhecido por "Sustentabilidade Forte".
Contudo, no âmbito desse estudo, considerou-se necessário ampliar a escala de
critérios de avaliação da sustentabilidade de forma considerar a maior ou menor
presença das unidades de significado dos componentes da sustentabilidade, admitindo-
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se os critérios de “sustentabilidade parcial” e “não-sustentável” na avaliação, da
seguinte forma:
a)

Para os componentes inclusividade e segurança, avaliados a partir de 7
(sete) unidades de significado, a sustentabilidade é considerada forte
quando

cumpre

satisfatoriamente

as

unidades

de

significado

correspondentes ou quando n ≥ 6; é parcial quando 3 ≤ n ≤ 5; é fraca
quando 2 ≤ n ≤ 1, e não-sustentável quando n = 0;
b)

Para os componentes eqüidade e conectividade, avaliados com base em
6 (seis) unidades de significado, a sustentabilidade é considerada forte
quando

cumpre

satisfatoriamente

as

unidades

de

significado

correspondentes ou quando n ≥ 5; é parcial quando 3 ≤ n ≤ 4; é fraca
quando 2 ≤ n ≤ 1, e não-sustentável quando n = 0; e
c)

Para o componente prudência, avaliado a partir de 5 (cinco) unidades de
significado, a sustentabilidade é considerada forte quando cumpre
satisfatóriamente as unidades de significado correspondentes ou quando
n ≥ 4; é parcial quando 3 ≤ n ≤ 2; é fraca quando n = 1; e não-sustentável
quando n = 0.

Essa análise, por sua vez, levou à construção de um quadro de dupla entrada
que permitiu indicar a avaliação do grau de sustentabilidade de cada cada
componente

da

sustentabilidade

e

de

cada

Subprograma,

considerados

individualmente, do Programa como um todo e, portanto, da própria concepção da
sustentabilidade

intrínseca

em

sua

concepção.

Por

conseguinte,

algumas

considerações e sugestões são realizadas em relação a essa análise.
Outrossim, ao final da análise da sustentabilidade, buscou-se aglutinar as
unidades de significado, segundo a parte comum entre eles, por semelhança ou
analogia (MORAES, 1999). Dessa forma, procurou-se compreender de que forma os
componentes da sustentabilidade podem ser definidos no âmbito do Programa e, a
partir da análise das freqüências relativas observadas, quais os aspectos
considerados principais na sua concepção. Para isso, definiu-se como critério de
relevância n>3, ou seja, foram considerados atributos relevantes na concepção da
sustentabilidade do Programa aquelas unidades de significado que por semelhança,
analogia ou parte comum entre elas encontraram-se presentes em mais de 3 (três)
Subprogramas simultaneamente. Nesta etapa da análise, foram utilizados gráficos
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do tipo barra de pizza de forma a diferenciar as unidades de significado mais
proeminentes (pizza), daquelas menos compartilhadas entre os Subprograma (barra)
Assim, as unidades de significado da sustentabilidade deixam de ser uma
representação da teoria ou de “sustentabilidade esperada”, para assumir o seu
significado “encontrado” de sustentabilidade intrínseca do Programa, e que
precedem a sua execução. Logo, a definição desse conceito é considerada central,
na medida em que é exatamente na sua inserção na estrutura e nas atividades das
instituições co-executoras que reside o primeiro pressuposto deste estudo, ou seja, o
da construção de um campo organizacional centrado em torno desse conceito.
3.1.5.4.

O procedimento de análise institucional

Nessa etapa da pesquisa, buscou-se identificar elementos que pudessem
evidenciar os principais aspectos da estruturação do campo organizacional em torno do
conceito ou regra institucionalizada de sustentabilidade intrínseca no Programa PróGuaíba. Nesse sentido, procedeu-se à análise indutiva-construtiva, mas de forma
diferente da análise sustentabilidade. Ou seja, na análise institucional, mais do que a
confirmação da presença/ausência dos aspectos institucionais necessários à análise da
estruturação do campo organizacional, também buscou-se a enumeração temática de
forma a identificar quais são os aspectos mais relevantes de cada unidade de contexto,
por intermédio da pesquisa documental. Outrossim, a análise não se buscou definir a
concepção intrínseca dos argumentos institucionais no âmbito do Programa, mas se
restringiu, simplesmente, a evidenciar os seus principais aspectos de forma a subsidiar
uma posterior discussão abrangendo esses elementos e a abordagem da complexidade.
Para isso, a análise documental foi realizada fazendo uso da da Tabela de Análise
Institucional (APÊNDICE IV), de forma a aproximar determinadas características do
Programa como um todo, com os pressupostos téoricos apresentados no Capítulo 2.2.
Ou seja, na Tabela de Resultados, cuja estrutura já foi explanada anteriormente, foram
dispostas as evidências obtidas da análise de todos os 14 (quatorze) Subprogramas, com
foco nos relatórios de acompanhamento e andamento do Programa, do Relatório Síntese
do Plano Diretor de Controle e Administração Ambiental da Região Hidrográfica do
Guaíba e nos Decretos relacionados ao Programa. Sendo assim, por intermédio da
análise temática, foi possibilitada a sobreposição das informações empíricas registradas
na Tabela de Resultados, das unidades de significado e suas respectivas categorias de
análise, reforçando, assim, a validade teórica do estudo realizado (YIN, 2001).
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Outrossim, buscou-se conferir os resultados dessas análises junto aos
depoimentos obtidos pelas entrevistas em profundidade, de forma a confirmar a sua
relação com a situação problema da pesquisa, do programa ou fenômeno em análise.
Dessa forma, buscou-se reforçar o critério de validade interna (YIN, 2001) ao evitar a
classificação de evidências que, embora interessantes, refletissem outros fatores que não
têm sistematicamente a ver com o problema em causa. O uso desse critério foi bastante
significativo por permitir a adequada triagem de dados, além de induzir a uma primeira
leitura de forma ordenada das evidências coletadas.
Após a adequada classificação das evidências consideradas significativas nas
respectivas categorias de significado, procedeu-se à análise da enumeração temática e
das freqüências relativas, auxiliada pelo uso de gráficos do tipo barra de pizza, de forma a
evidenciar os principais aspectos definidores da estruturação do campo organizacional,
das tensões e conflitos no processo de insitucionalização e das fontes de mudança
institucional isomorfa. Assim, definiu-se como unidades de significado, a priori, mais
significativas no processo de institucionalização, aquelas que, no somatório em ordem
decrescente dos valores de suas freqüências relativas observadas, conformaram uma
freqüência relativa maior ou igual a 60%, ou f ≥ 60, na observação da categoria em
questão. Dessa forma, a análise permitiu uma maior compreensão inicial de quais são os
principais atributos presentes na estruturação do campo organizacional centrado na
noção de sustentabilidade inerente na concepção no programa. Esses elementos
constituem subsídios fundamentais para a discussão a ser realizada quanto à
estruturação do campo organizacional sustentável.
Contudo em virtude dos princípios da endocausalidade complexa (MORIN, 2002),
já abordados anteriormente, optou-se por não excluir os aspectos considerados menos
significativos da análise a priori, de forma a possibilitar a discussão desses resultados
confrontando-os com os pressupostos da complexidade. Ou seja, as evidências
diagnosticadas, por intermédio da análise das freqüências relativas, como de baixa
representatividade no processo de institucionalização, embora possam ser consideradas
pouco significativas de uma perspectiva fenomenológica, no entanto, na abordagem
dialógica, considerou-se a possibilidade destes mesmos elementos refletirem princípios
de uma ocorrência mais ampla. Sendo assim, essa aparente contradição metodológica
ao mesmo tempo em que constiui-se em uma limitação de pesquisa, configura-se,
também, como subsídio para uma discussão mais ampla da necessidade de ampliação
das abordagens teóricas tradicionais para incluir a complexidade.
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3.1.5.5.

O procedimento de análise da complexidade

Essa etapa da pesquisa teve por finalidade identificar os elementos da teoria da
complexidade, predefinidos na Tabela de Análise da Complexidade (APÊNDICE V), de
forma a ampliar a compreensão dos aspectos da estruturação do campo organizacional
em torno do conceito institucionalizado de sustentabilidade implícito no Programa PróGuaíba. Para isso, procedeu-se novamente em termos de análise indutiva-construtiva,
semelhante à análise institucional, ou seja, com foco nos relatórios de acompanhamento
e andamento do Programa, do Relatório Síntese do Plano Diretor de Controle e
Administração Ambiental da Região Hidrográfica do Guaíba, complementados pelos
Decretos relacionados ao Programa e confirmados por intermédio das entrevistas em
profundidade (validade interna). Contudo, essa etapa da pesquisa tem por inteção
proceder apenas à análise descritiva dos elementos da complexidade, a qual pode ser
realizada por intermédio da classificação das evidências consideradas significativas nas
respectivas categorias de análise da Tabela de Resultados, devidamente explanada
anteriormente. Ou seja, se na análise da sustentabilidade houve uma tentativa de
simplificação ou padronização dos resultados por intermédio da análise das freqüências
relativas, na análise da complexidade essa pressuposição é totalmente refutada. Sendo
assim, um elemento é considerado relevante quando é possível classificá-lo em qualquer
uma das categorias teóricas pré-definidas pela Tabela de Análise em questão. Da mesma
forma, em virtude dos pressupostos da endocausalidade complexa e do caráter
exploratório desse estudo, admitiu-se a classificação de uma mesma evidência em mais
de uma unidade de significado teórica, de forma a diminuir o risco de simplificar a priori a
realidade, e, conseqüentemente, negligenciar algum aspecto da complexidade.
Por conseguinte, de forma semelhante às análises anteriores, essa etapa da
análise também procura na observação da presença/ausência dos elementos da
complexidade, a confirmação dos seus pressupostos teóricos de forma a proceder a
análise do fenômeno empírico em questão (validade teórica). Dessa forma, buscou-se a
partir da análise qualitativa, evidências significativas que possibilitassem a compreensão
de elementos da complexidade a serem considerados na posterior discussão quanto à
construção do campo organizacional centrado no conceito implícito de sustentabilidade
do Programa. Outrossim, a análise gráfica, apresentada ao final de cada tabela de
resultados (gráficos do tipo pizza), representam apenas um resumo descritivo das
freqüências observadas.
Os resultados das análises acima explanadas são apresentados a seguir.
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4. RESULTADOS
Neste capítulo busca-se apresentar os resultados das análises dos dados
coletados por intemédio da pesquisa documental, com auxílio das Tabelas de Análise,
e tratados por intermédio das Tabelas de Resultados, conforme já explanado em
capítulo anterior, de forma a subsidiar a posterior discussão quanto ao papel do
Programa Pró-Guaíba na promoção da sustentabilidade. Sendo assim, o presente
capítulo estrutura-se em três partes: (a) a análise da sustentabilidade, onde são
apresentados

os

resultados

referentes

às

análises

dos

componentes

da

sustentabilidade em relação aos Subprogramas, Programa e do conceito de
sustentabilidade implícito no Programa; (b) a análise institucional, onde são
apresentados os resultados da análise dos aspectos institucionais da estruturação do
campo organizacional, das tensões e conflitos nos processos de institucionalização e
das fontes de mudança institucional isomorfa, e (c) análise da complexidade, onde
são apresentados os resultados da análise dos elementos da complexidade das
interações, do circuito práxico e da adaptação e seleção.
4.1.

A ANÁLISE DA SUSTENTABILIDADE

Neste tópico, são apresentados os resultados da análise temática exploratória
realizada a partir da pesquisa documental, em relação aos seis Subprogramas ou
componentes (as partes), ao Programa Pró-Guaíba (o todo) e aos componentes da
sustentabilidade. Essa etapa da pesquisa foi realizada com recurso da Tabela de
Análise da Sustentabilidade (APÊNDICE III), de forma a classificar as evidências
significativas na Tabela de Resultados de acordo com as unidades de significado
previamente estabelecidas na Tabela de Análise, recebendo, assim, a sua
classificação alfa-numérica correspondente, conforme explanado anteriormente no
capítulo referente ao método e procedimento de pesquisa. Sendo assim, inicia-se com
a apresentação dos resultados da análise dos Subprogramas, em um primeiro
momento, seguida da análise do Programa como um todo e, por fim, é apresentado o
resultado da análise da concepção intrínseca de sustentabilidade do Programa, a qual
é apresentada sob a forma de um quadro resumo dessa noção.
4.1.1. A sustentabilidade dos Subprogramas
Essa etapa da investigação busca identificar evidências significativas da presença
dos componentes da sustentabilidade, considerando os Subprogramas individualmente,
conforme explanado anteriormente. Os resultados são apresentados a seguir.
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4.1.1.1.

O Subprograma 1

Os dados obtidos a partir da enumeração temática dos componentes da
sustentabilidade (Tabela 4.1.1.1), de acordo com as unidades de significado
apresentadas na Tabela de Análise da Sustentabilidade (APÊNDICE III), permitem
afirmar que o Subprograma Estruturação e Fortalecimento da Base Legal e
Institucional pode ser considerado sustentável na medida em que promove: (a) a
inclusividade, através da educação preparatória (Treinamento de Recursos Humanos)
necessária às estruturas participativas e de gestão, de forma a inserir a dimensão
ambiental no processo de planejamento do desenvolvimento (I3ED), assim como, pela
inclusão das necessidades e potencialidades do ecossistema e da população local a
partir da consulta a instâncias técnicas, à sociedade e a grupos de interesse especial
(I4ED); (b) a conectividade, pelo desenvolvimento de uma estrutura descentralizada
possibilitada pela implantação de um sistema de gerenciamento de informações em 8
(oito) agências (SIGPROG) (C3ED); (c) a eqüidade, ao promover a participação pública
por intermédio dos fóruns (E2DS) e da difusão de informações para a comunidade
(Plano de Comunicação) (E4DS); (d) a prudência, ao estabelecer planos de uso (P1ED),
proteção (P3DS) e padrões de monitoramento do meio ambiente natural (SIGPROG)
(P5DS), e (e) a segurança da execução dessas ações pela definição das regras (S1ED) e
da estrutura institucional (S2ED) necessária à sua operacionalização.
Tabela 4.1.1.1 – Subprograma 1 versus componentes da sustentabilidade
CATEGORIA OU
COMPONENTE

EVIDÊNCIAS SIGNIFICATIVAS

FREQUÊNCIAS
n

%

INCLUSIVIDADE

I3ED - O treinamento de recursos humanos tem por finalidade
capacitar os quadros administrativos e técnicos em atividades
relacionada ao manejo de bacias e em áreas setoriais
específicas de interesse dos componentes do programa.
I4ED - O desenvolvimento de um Programa de Manejo
integrado de bacias, especialmente nas dimensões do PróGuaíba, leva a um amplo processo de estudos, atualização e
diagnósticos, consulta a instâncias técnicas, a sociedade e
grupos de interesse especial.

2

20

CONECTIVIDADE

C3ED - O sistema de apoio à gestão ambiental, denominado
Pró-Siga [ou SIGROGB] foi desenvolvido para dar suporte ao
desenvolvimento e ao monitoramento ambiental da Região
Hidrográfica do Guaíba, que integra informações do
diagnóstico ambiental e socioeconômico da Região com um
módulo de geoprocessamento

1

10

continua
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conclusão

EQÜIDADE

E2DS - A estruturação do SIGPROGB no desenvolvimento do
Programa, embora a utilização desta tecnologia torne mais ágil
a integração do conhecimento e o monitoramento de
ambientes, é imprescindível a participação da sociedade na
gerência e produção do espaço.
E4DS - O Plano de Comunicação Social tem por finalidade a
difusão ordenada interna, entre órgãos do Governo Estadual, e
externa, ou seja, para a comunidade, dos resultados do
Programa.

2

20

3

30

2

20

10

100

P1ED - A sua intenção é auxiliar no desenvolvimento racional de
planos de uso dos recursos da bacia em seus limites naturais.
PRUDÊNCIA

SEGURANÇA

P3DS - auxiliar na preservação do ambiente.
P5DS - O SIGPROGB é desenvolvido como uma ferramenta
para assessorar na gestão e monitoramento da bacia do Rio
Guaíba. O sistema colaborará para a planificação do uso dos
recursos naturais e no monitoramento do programa.
S1ED - O Estado mediante decreto 33.360 de 27 de novembro
de 1989, cria o Programa o Programa Pró-Guaíba, para
estabelecer as condições necessárias para o manejo da bacia.
S2ED - Promover o fortalecimento institucional e consolidar uma
base legal integradora para a Bacia.

TOTAL

Entretanto, embora o Subprograma 1 cumpra com todos os atributos de
referência ou unidades de significado da sustentabilidade, esse aporte se dá de
forma parcial, no que se refere à prudência, e fracamente, quanto aos demais
componentes, conforme pode ser demonstrado no Gráfico 4.1.1.1.
Prudência
7
6
5
4 3
3
2 2
1
0
2

Inclusividade
7

2
Eqüidade

6

Segurança
7

1

6

Conectividade

Sustentabilidade esperada
Sustentabilidade do Subprograma 1

Figura 4.1.1.1 – A sustentabilidade do Subprograma 1
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Ou seja, aspectos tais como a valorização dos recursos específicos na
satisfação das necessidades básicas (I1ED), utilização da capacidade natural da região
de forma a substituir os recursos esgotáveis e ambientalmente prejudiciais por outros
renováveis e ambientalmente inofensivos (I2ED), internalização dos custos ambientais
sem distorção das variáveis do mercado (I5DS), estabelecimento de políticas
populacionais onde o papel da mulher seja ressaltado (I6DS), cooperação além fronteira
(I7DS), políticas que equilibrem as variáveis do ecossistema social – emprego,
segurança, qualidade das relações humanas e respeito às diversidades (C1ED), inclusão
social pela mobilização de recursos humanos para o atendimento dos objetivos
ambientais (C2ED), desenvolvimento de ecotécnicas (C4ED), ações adaptadas às
condições econômicas e ecológicas das zonas rurais (C5ED), promoção de políticas de
redução de produção e consumo (C6DS), garantias de distribuição mais justa dos
recursos (E1ED), medidas para combater a pobreza (E3DS), garantia de reparação e
recurso (E5DS), reconhecimento e apoio adequado às comunidades indígenas (E6DS),
promoção do aproveitamento das sobras do processo produtivo (P2ED), mecanismos
que promovam avaliações de impacto ambiental (P4DS), resoluções de disputas
ambientais de acordo com as disposições da ONU (S3ED), mecanismos de promoção da
proteção ao meio ambiente em épocas de conflito armado (S4ED) e dos povos sob
opressão (S5DS), desenvolvimento de leis de responsabilização e indenização às vitimas
de poluição e outros danos ambientais (S6DS), assim como, de uma legislação
internacional suplementar nesse sentido (S7DS), não são contemplados nesse
Subprograma.
4.1.1.2.

O Subprograma 2

Os dados obtidos a partir da enumeração temática dos componentes da
sustentabilidade do Subprograma Diagnóstico, Estratégia de Manejo e Sistema de
Monitoramento (Tabela 4.1.1.2), com base nas unidades de significado apresentadas
na Tabela de Análise da Sustentabilidade (APÊNDICE III), permitem afirmar que esse
Subprograma pode ser considerado sustentável na medida em que busca promover:
(a) a inclusividade, a partir da educação ambiental e da comunicação social como
forma de inserir a consciência dos aspectos ecológicos no processo de gerenciamento
da bacia (I3ED) e a participação sistemática das instituições e populações locais nas
questões ambientais (I4ED); (b) a conectividade, ao integrar as dimensões biofísicas e
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sócio-econômicas na solução dos problemas ambientais os objetivos de melhoria da
qualidade de vida de seus habitantes (C1ED), e ao buscar o planejamento integrado,
metodologicamente concebido, procurando harmonizar a participação das agências
em diversas zonas (C3ED); (c) a eqüidade, ao buscar garantir o recurso aos sistemas
de limpeza para toda a população da Região Metropolitana de Porto Alegre (E1ED),
integrar a participação das populações (E2DS), dar atenção aos setores marginais e os
problemas indígenas (E3DS), disponibilizar os dados básicos para o desenvolvimento
do Subprograma ao domínio público (E4DS) e garantir o direito de reparo e
recuperação de custos (E4DS); (d) a prudência, ao combater a degradação ambiental
resultante das atividades antrópicas (P1ED), ao buscar soluções ao reaproveitamento
dos resíduos sólidos (P2ED), promover a proteção à diversidade (P3DS), viabilizar
estudos de impacto ambiental (P4DS) e ao estabelecer padrões de proteção e controle
da contaminação (P5DS); e (e) a segurança, a partir da definição de diretrizes,
objetivos, políticas e estratégias para guiar as instituições no manejo sustentável da
Bacia (S1ED).
Tabela 4.1.1.2 – Subprograma 2 versus componentes da sustentabilidade

CATEGORIA OU
COMPONENTE

EVIDÊNCIAS SIGNIFICATIVAS

FREQUÊNCIAS
n

%

2

13,34

2

13,34

I3ED - Diretrizes contendo conteúdo e alcance dos programas a
serem urilizados na promoção, comunicação social e
educação sanitária e ambiental.
INCLUSIVIDADE

CONECTIVIDADE

I4ED - Analisar as opções de intervenção na problemática
ambiental da bacia, com base nos diagnósticos realizados,
permitindo a participação sistemática das instituições e
populações envolvidas.
C1ED - O objetivo geral do presente estudo é a formulação e
execução das estratégias de manejo dos recursos naturais da
bacia Hidrográfica do Guaíba, com a finalidade de melhorar a
qualidade de vida de seus habitantes e proteger a
biodiversidade.
C3ED - Este conjunto de atividades deverão implementar-se
através de um planejamento integrado, metodologicamente
concebido e procurando harmonizar a participação das
agências em diversas zonas.

continua
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conclusão
E1ED - Os sistemas de limpeza deverão ter como meta poder
atender em sua totalidade a população urbana da RMPA.
E2DS - A consultora proporá a uitlização de indicadores para a
priorização, os quais responderão aos objetivos de manejo da
bacia, à capacidade de execução, à participação das
populações. (..)
E3DS - Apoio a setores pobres e marginais.
EQÜIDADE

E4DS - Os dados básicos para o desenvolvimento dos itens
anteriores serão de uso público e poderão ser utilizados pela
Fundação Estatal de Proteção Ambiental – FEPAM, no
Departamento Municipal da Agua e Esgoto – DMAE, na
Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN, e na
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS,
ademais outros orgão estatais.

5

33,33

5

33,33

1

6,66

15

100

E6DS - Problemas indígenas, territorialidade, desenvolvimento,
cultura.
P1ED - Combate à degradação ambiental resultante das
atividades antrópicas, tais como o desenvolvimento mineiro e
a recuperação das áreas degradadas por ela, inadequado uso
do solo, contaminação por agrotóxicos, etc.
P2ED - Proposta de soluções técnicamente viáveis de mínimo
custo para o reaproveitamento dos resíduos sólidos urbanos.
PRUDÊNCIA

P3DS - Proteção da biodiversidade.
P4DS - Destinada a financiar ações que visem avaliar a relação
entre os impactos positivo e negativos gerados pela utilização
dos recursos naturais.
P5DS - O manejo da bacia hidrográfica do rio Guaíba requer a
execução de um número significativo de atividades dirigidas a
apoiar o uso sustentável de seus recursos, proteger o meio
ambiente e controlar a contaminação.

SEGURANÇA

S1ED - Elaborar um plano integrado para o manejo ambiental
da Bacia que trace as diretrizes, objetivos, políticas e
estratégias para guiar o trabalho das Instituições que ali
executam ações.

TOTAL

Contudo, embora o Subprograma 2 preencha satisfatoriamente as unidades
de significado dos componentes prudência e eqüidade, ainda cumpre apenas
fracamente os atributos inclusividade, conectividade e segurança, conforme
demonstra o Gráfico 4.1.1.2.
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Inclusividade
7

Prudência
7
6
5
4 5
3
2
1
2 0
1

Segurança
7

2
5
Eqüidade

6

6

Conectividade

Sustentabilidade esperada
Sustentabilidade do Subprograma 2

Figura 4.1.1.2 – A sustentabilidade do Subprograma 2

Nesse sentido, medidas tais como a valorização dos recursos específicos na
satisfação das necessidades básicas (I1ED), utilização da capacidade natural da região
em substituir os recursos esgotáveis e ambientalmente prejudiciais por outros
renováveis e ambientalmente inofensivos (I2ED), internalização dos custos ambientais
sem distorção das variáveis do mercado (I5DS), estabelecimento de políticas
populacionais onde o papel da mulher seja ressaltado (I6DS), cooperação além fronteiras
(I7DS), inclusão social pela mobilização de recursos humanos para o atendimento dos
objetivos ambientais (C2ED), desenvolvimento de ecotécnicas (C4ED), ações adaptadas
às condições econômicas e ecológicas das zonas rurais (C5ED), promoção de políticas
de redução de produção e consumo (C6DS), garantia de reparação e recurso (E5DS),
desenvolvimento de uma legislação ambiental apropriada (S2ED), resoluções de disputas
ambientais de acordo com as disposições da ONU (S3ED), mecanismos de promoção da
proteção ao meio ambiente em épocas de conflito armado (S4ED) e dos povos sob
opressão (S5DS), desenvolvimento de leis de responsabilização e indenização às vitimas
de poluição e outros danos ambientais (S6DS), assim como, de uma legislação
internacional suplementar nesse sentido (S7DS), não fazem parte das diretrizes desse
Subprograma.
4.1.1.3.

Subprograma 3

De acordo com os dados da enumeração temática dos componentes da
sustentabilidade (Tabela 4.1.1.3), baseado nas unidades de significado apresentadas
na Tabela de Análise da Sustentabilidade (APÊNDICE III), o Subprograma Prevenção
e Controle da Poluição Industrial e Doméstica pode ser considerado sustentável no
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momento em que propicia: (a) a inclusividade, através da educação sanitária e
ambiental (I3ED), assim como, pela internalização dos custos ambientais por
intermédio da cobrança das licenças ambientais (I5DS), conforme estabelecido em lei;
(b) a conectividade, por buscar um ecossistema social considerado satisfatório a
partir da integração entre a salubridade coletiva e as condições do meio ambiente
(C1ED) e da inclusão de mão-de-obra não qualificada nas atividades de reciclagem,
harmonizando, assim, as necessidades de emprego e renda e os objetivos
ambientais (C2ED); (c) a eqüidade, ao garantir o acesso à coleta seletiva às regiões
de difícil acesso (E1ED), ao promover campanhas de divulgação e de esclarecimento
para o público (E4DS), e ao realizar a relocalização das famílias que habitam
irregularmente os espaços onde se darão as obras (E5DS); (d) a prudência, ao
deliberar ações para diminuir os impactos negativos causados pela poluição
industrial e doméstica (P1ED), ao testar alternativas de forma a aproveitar melhor as
complementaridades dos processos de tratamento dos recursos hídricos (P2ED), ao
buscar a manutenção do ecossistema da bacia a partir do melhoramento da
qualidade das águas do rio Guaíba e seus tributários (P3DS), ao promover a análise
do impacto ambiental (P4DS) e, por fim, ao projetar e implantar padrões de redução e
tratamento de contaminação atmosférica e de despejos de resíduos sólidos e
líquidos (P5DS); e (e) a segurança, por possibilitar a FEPAM a ampliar sua
capacidade para conseguir que as indústrias situadas na bacia do rio Guaíba sejam
enquadradas na legislação ambiental vigente (S1ED), assim como, ao promover a
elaboração e divulgação de legislação ambiental especifica de forma a dar
cumprimento aos objetivos estabelecidas (S2ED).
Tabela 4.1.1.3 - Subprograma 3 versus componentes da sustentabilidade

CATEGORIA OU
COMPONENTE

EVIDÊNCIAS SIGNIFICATIVAS

FREQUÊNCIAS
n

%

2

14,29

I3ED - A CORSAN, com suas Unidades Especializadas
desenvolverá um programa de educação sanitária e ambiental.
INCLUSIVIDADE

I5DS - Proporcionará um aumento substancial dos ingressos à
FEPAM, através da cobrança dos custos das licenças
ambientais, conforme estipula a Lei.

continua
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conclusão

CONECTIVIDADE

C1ED - Melhorar em geral as condições do meio ambiente e da
salubridade coletiva de um importante setor da população do
Estado do Rio Grande do Sul.

2

14,29

3

21,42

5

35,71

2

14,29

14

100

C2ED - Reciclagem de lixo através de tecnologia simplificada
com a utilização de mão-de-obra não qualificada.
E1ED - Organizar um serviço específico de coleta seletiva em
cerca de 160 escolas; em áreas de difícil acesso que
correspondem a cerca de 50 vilas de Porto Alegre, onde se
atenderia a uma população de cerca de 68.0000 habitantes.
EQÜIDADE

E4DS - A consultoria deverá realizar, adicionalmente,
campanhas de divulgação e de esclarecimento para o público,
[...] com a finalidade de garantir a integridade das respostas.
E5DS: DMAE apresentará um plano de relocalização de famílias
antes do primeiro desembolso e haverá concluído o processo
de relocalização das mesmas antes que se convoque a
licitação das obras.
P1ED - Diminuir os impactos negativos causados por: (i)
algumas das descargas de águas servidas brutas e resíduos
líquidos industriais nos tratados que ingressasm aos corpos
receptores de águas acima das capitações dos sistemas de
água potável e praias (...).
P2ED - Em relação ao sistema para manter a temperatura
adequada do processo nos digestores anaeróbicos, se
avaliará a viabilidade de utilizar o gás metano produzido.

PRUDÊNCIA

P3DS - Lograr um melhoramento da qualidade das águas do rio
Guaíba e seus tributários.
P4DS - Entre outros fatores serão considerados: a localização
dos contaminantes lançados no ambiente por esta fonte,
tecnologias de controle da contaminação adotadas, corpos
receptores, outros recursos de meio ambiente, impactos.
P5DS - Identificar, analisar, projetar e implantar sistemas de
redução e tratamento de contaminação atmosférica e de
despejos de resíduos sólidos e líquidos.

SEGURANÇA

S1ED - O plano de ações para o controle da contaminação
industrial proporcionará à FEPAM uma possibilidade de
ampliar sua capacidade para lograr que as indústrias situadas
na bacia do rio Guaíba sejam enquadradas na legislação
ambiental vigente.
S2ED - Elaboração e divulgação de legislação especifica tendo
por objetivo o cumprimento das estipulações estabelecidas.

TOTAL
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Não obstante, embora o Subprograma 3 cumpra satisfatoriamente as
unidades de significado do componente prudência e de forma parcial o componente
eqüidade, os itens segurança, inclusividade e conectividade configuram fracamente,
conforme demonstra o Gráfico 4.1.1.3.
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Figura 4.1.1.3 – A sustentabilidade do Subprograma 3

Sendo

assim,

aspectos

considerados

significativos

na

promoção

da

sustentabilidade esperada, tais como, a valorização dos recursos específicos na
satisfação das necessidades básicas (I1ED), a utilização da capacidade natural da região
em substituir os recursos esgotáveis e ambientalmente prejudiciais por outros
renováveis e ambientalmente inofensivos (I2ED), a participação efetiva das populações
locais (I4ED), o estabelecimento de políticas populacionais onde o papel da mulher seja
ressaltado (I6DS), a cooperação além fronteira (I7DS), a constituição de uma autoridade
horizontal eficaz (C3ED), o desenvolvimento de ecotécnicas (C4ED), as ações adaptadas
às condições econômicas e ecológicas das zonas rurais (C5ED), a promoção de políticas
de redução de produção e consumo (C6DS), a promoção da participação de todos os
cidadãos envolvidos nas questões ambientais no processo de tomada de decisão
(E2DS), a promoção de medidas para combater a pobreza (E3DS), o reconhecimento e
apoio adequado às comunidades indígenas (E6DS), as resoluções de disputas
ambientais de acordo com as disposições da ONU (S3ED), os mecanismos de promoção
da proteção ao meio ambiente em épocas de conflito armado (S4ED) e dos povos sob
opressão (S5DS), o desenvolvimento de leis de responsabilização e indenização às
vitimas de poluição e outros danos ambientais (S6DS), assim como, de uma legislação
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internacional suplementar nesse sentido (S7DS), não configuram nas diretrizes de ação
desse Subprograma.
4.1.1.4.

O Subprograma 4

Segundo os dados
sustentabilidade

(Tabela

da enumeração temática dos componentes da

4.1.1.4),

apontadas pelas

unidades de significado

apresentadas na Tabela de Análise da Sustentabilidade (APÊNDICE III), o
Subprograma Manejo de Recursos Naturais Renováveis também pode ser
considerado sustentável na medida em que possibilita: (a) a inclusividade, ao buscar
a devida motivação, conscientização, orientação e assistência organizacional aos
agricultores e suas famílias na promoção das práticas previstas no Programa (I3ED),
ao promover a participação das cooperativas e outras organizações de agricultores
no manejo adequado dos agroquímicos e na implantação de novas práticas de
controle biológico e manejo integrado de pragas e enfermidades (I4ED), ao destacar o
papel das mulheres e jovens da comunidade rural, no sentido que os beneficiários
sejam ao mesmo tempo objeto e sujeito de suas ações em busca do
desenvolvimento sócio-político e econômico através do processo associativo (I6DS);
(b) a conectividade, ao possibilitar a melhoria de renda e da qualidade de vida da
família rural ao gerar condições de autofinanciamento e de investimentos em suas
propriedades (C1ED), ao promover a organização rural apoiada nos comitês de bacia
e nos Conselhos Agropecuários locais (C3ED), e por dispor ao pequeno proprietário
rural equipamentos e técnicas de produção adaptadas às suas condições
econômicas e ecológicas (C5ED); (c) a eqüidade, ao garantir o acesso a recursos
financeiros aos pequenos agricultores rurais de forma a estimular e viabilizar a
adoção de novas tecnologias de manejo (E1ED), ao buscar a participação dos
diversos agentes locais e não-locais envolvidos nas questões ambientais e de
desenvolvimento (E2DS), e ao promover a consciência e a participação pública
através da educação ambiental não-formal e do uso dos meios de comunicação de
massa (E4DS); (d) a prudência, ao buscar incrementos na atividade agrícola a partir
do aproveitamento racional dos recursos naturais sem esgotá-los ou comprometê-los
em prejuízo dos ecossistemas (P1ED), do uso de sistemas de lavoura e pecuária
integradas (P2ED) e de agentes de controle biológico (P3DS), ao requerer análise de
impacto

e

licenciamento

ambiental

às

atividades

propostas

que

tenham

probabilidade de causarem danos ao meio ambiente (P4DS) e ao estabelecer padrões
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de controle de agroquímicos (P5DS); e (e) segurança, ao firmar convênios e
compromissos de trabalho associativo com outras instituições de forma a garantir o
cumprimento dos objetivos determinados (S1ED).

Tabela 4.1.1.4 - Subprograma 4 versus componentes da sustentabilidade

CATEGORIA OU
COMPONENTE

EVIDÊNCIAS SIGNIFICATIVAS

FREQUÊNCIAS
n

%

3

20

3

20

I3ED - O esforço se encaminha a motivar, conscientizar,
orientar, assistir e organizar aos agricultores e suas famílias
para desenvover as atividades previstas no programa.

INCLUSIVIDADE

I4ED - EMATER RS desenvolverá um serviço de extensão para
promover a participação das cooperativas e outras
organizações de agricultores no manejo adequado dos
agroquímicos e na implantação de novas práticas de controle
biológico e manejo integrado de pragas e enfermidades.
I6DS - EMATER RS Trabalhará efetivamente na organização
dos agricultores, das mulheres e jovens da comunidade rural,
através de um plano sistemático da realidade rural, no sentido
que os beneficiários sejam ao mesmo tempo objeto e sujeito
de suas ações em busca do desenvolvimento sócio-político,
econômico através do processo associativo.
C1ED - Aumentar a renda líquida das unidades produtivas,
possibilitando melhoria da qualidade de vida da família rural e
gerando condições de autofinanciamento capazes de
proporcionar a realização de investimentos em suas
propriedades.

CONECTIVIDADE

C3ED - A realização das obras nas microbacias requer um
esquema de execução apoiado na organização rural com a
participação dos Conselhos Agropecuários Municipais e dos
comitês de microbacias.
C5ED - As atividades que se contemplam incluem: a redução no
uso de inseticidas/acaricidas, fungicidas e herbicidas e/ou sua
substituição com controle integrado de pragas, a construção
de postos de abastecimento de pulverizadores, depósitos para
os resíduos de agrotóxicos, substituição de pulverizadores e a
disseminação de equipamentos de proteção individual.

continua
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conclusão
E1ED - Se propõe o estabelecimento de uma linha especial de
FEAPER mediante a qual se ofereceria os recursos financeiros
aos pequenos agricultores rurais para estimular e viabilizar a
adoção de tecnologias de manejo e conservação do solo,
controle da contaminação por agrotóxicos e reflorestamento.

EQÜIDADE

E2DS - O Subprograma será executado pela Emater/RSASCAR, através da sua estrutura técnico-administrativa, em
colaboração com outras instituições/entidades, públicas e
privadas (Departamento de Recursos Naturais Renováveis,
Centro de Pesquisa de Floresta e Conservação do Solo de
Santa Maria, Cooperativas, Prefeituras Municipais, Sindicatos
de Trabalhadores Rurais, Escritórios de Planejamento
Agrícola) e com o assessoramento de organizações
associativas existentes ou a serem criadas nos municípios e
nas microbacias hidrográficas selecionadas (Conselho
Municipal de Desenvolvimento, Comitê Municipal de
Microbacias, Associação de Produtores da Microbacia
Selecionada, etc.).

3

20

5

33,33

1

6,66

15

100

E4DS - As atividades de Educação Ambiental não formal darse-ão através de uma proposta pedagógica e através de um
plano de comunicação social, utilizando os meios de
comunciação de massa e dos métodos de comunciação
previstos (reuniões, visitas, multimeios educativos, etc.).
P1ED - Visando aumentar a produtividade e a produção
agrícola, com o aproveitamento racional dos recursos naturais,
sem esgotá-los ou comprometê-los em prejuízo dos
ecossistemas.
P2ED - Sistemas de integração lavoura pecuária.

PRUDÊNCIA

P3DS - O manejo integrado de pragas inclui o uso de agentes de
controle biológico de percevejos da soja (Piezodorus guildinii)
com avispas (Frissolus basalis) (17.254 ha), da lagarta da maíz
(Spodoptera fugiperda) com bacilovirus (1.422 ha)...
P4DS - As obras de controle de contaminação por agrotóxicos
(depósitos de embalagens vazias, postos de abastecimento de
pulverizadoeres e armazéns para agrotóxicos) e pequenas
estrumeiras previstas no Subprograma deverão ter o
licenciamento ambienal junto à FEPAM.
P5DS - Destinada a financiar projetos que realizem obras físicas
de conservação de solos, reflorestamento e controle de
agroquímicos com técnicas mais modernas e menos
poluentes.

SEGURANÇA

TOTAL

S1ED - Para o cumprimento dos objetivos traçados em
associação e coordenação com outras instituições ou
organismos de Estado, com quem firmaram convênios e
compromisso de trabalhos associativos.
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Não obstante, embora o Subprograma 4 atenda satisfatoriamente às unidades
de significado do componente prudência, cumpre apenas de forma parcial os
atributos inclusividade, conectividade e eqüidade e fracamente colabora com a
segurança, conforme é demonstrado no Gráfico 4.1.1.4.
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Figura 4.1.1.4 – A sustentabilidade do Subprograma 4

Portanto, aspectos tais como a valorização dos recursos específicos na
satisfação das necessidades básicas (I1ED), utilização da capacidade natural da região
de forma a substituir os recursos esgotáveis e ambientalmente prejudiciais por outros
renováveis e ambientalmente inofensivos (I2ED), a promoção da internalização dos
custos ambientais sem distorção das variáveis do mercado (I5DS), da cooperação além
fronteira (I7DS), da inclusão social pela mobilização de recursos humanos para o
atendimento dos objetivos ambientais (C2ED), o desenvolvimento de ecotécnicas (C4ED),
a promoção de políticas de redução de produção e consumo (C6DS), medidas para
combater a pobreza (E3DS), garantia de reparação e recurso (E5DS), reconhecimento e
apoio adequado às comunidades indígenas (E6DS), desenvolvimento de uma legislação
ambiental apropriada (S2ED), resoluções de disputas ambientais de acordo com as
disposições da ONU (S3ED), mecanismos de promoção da proteção ao meio ambiente
em épocas de conflito armado (S4ED) e dos povos sob opressão (S5DS),
desenvolvimento de leis de responsabilização e indenização às vitimas de poluição e
outros danos ambientais (S6DS), bem como, de uma legislação internacional
suplementar nesse sentido (S7DS), não são contemplados nesse Subprograma.
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4.1.1.5.

O Subprograma 5

Embora o estabelecimento de Unidades de Conservação (UC) possa ser
considerado a maneira mais efetiva de preservar os ecossistemas naturais, de acordo
com os dados da enumeração temática dos componentes da sustentabilidade (Tabela
4.1.1.5), com base nas unidades de significado apresentadas na Tabela de Análise da
Sustentabilidade (APÊNDICE III), o Subprograma Unidades de Conservação – Parques
e Reservas Naturais fica restrito a apenas quatro elementos: (a) inclusividade, ao
buscar o desenvolvimento de um programa de educação para a conservação ambiental
(I3ED); (b) eqüidade, ao possibilitar o acesso adequado a todos os indíviduos às
informações sobre o ambiente a partir da construção do Centro de Educação Ambiental
(E4DS), e ao garantir a compensação apropriada aos antigos proprietários das áreas que
forem declaradas de utilidade pública na formação do parque (E5DS); (c) prudência, ao
promover o diagnóstico das condições naturais do parque juntamente como a análise
sócio-econômica, de forma a desenvolver o plano de manejo do parque (P1ED), ao
contribuir para a conservação efetiva do patrimônio natural a partir do fortalecimento das
unidades de conservação existentes e do estabelecimento de unidades adicionais
(P3DS), e da promoção de estudos que viabilizem novas áreas de proteção de forma a
estabelecer o seu zoneamento (P5DS); e (d) segurança, ao fornecer os recursos
necessários à efetiva proteção, vigilância e melhoria da infra-estrutura de cinco
unidades de conservação (S1ED), assim como, identificar possíveis conflitos de forma a
indicar as medidas, instrumentos e ações corretas na consolidação dos parques (S3ED).
Contudo, o Subprograma 5 não pode ser considerado sustentável, de acordo
com a análise dos componentes da sustentabilidade, por não cumprir com o
elemento conectividade.
Tabela 4.1.1.5 - Subprograma 5 versus componentes da sustentabilidade
CATEGORIA OU
COMPONENTE

EVIDÊNCIAS SIGNIFICATIVAS

FREQUÊNCIAS
n

%

INCLUSIVIDADE

I3ED - O desenvolvimento de um programa de educação
ambiental para a conservação.

1

12,5

CONECTIVIDADE

—

0

0

continua
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conclusão

EQÜIDADE

E4DS - A construção do Centro de Educação Ambiental
corresponde a uma edificação de 360 m2 que irá dispor de um
auditório, sala de exposições, biblioteca, sanitários e outras
facilidades anexas.

2

25

3

37,5

2

25

8

100

E5DS - Com recursos de contrapartida se pagará aos antigos
prorietários de 3.783 ha, cujas propriedades sejam declaradas
de utilidade pública e formam parte do parque.
P1ED - (i) diagnóstico das condições naturais, de flora e de
fauna, atualização do zoneamento e do plano de manejo do
parque, (ii) diagnóstico das condições sócio-econômicas e a
preparação da estratégia e plano de ação do parque, etc.
PRUDÊNCIA

P3DS - Contribuir para a conservação efetiva do patrimônio
natural, fortalecendo as unidades de conservação existentes e
promovendo o estabelecimento de unidades adicionais.
P5DS - Selecionar as novas áreas de proteção, realizar seu
inventário, preparar os estudos que viabilizem sua declaração
como área de proteção e elaborar o seu zoneamento.
S1ED - Assegurar, através da aquisição de equipamentos e
terrenos e da execução de obras civis, a proteção, vigilância e
melhoria da infra-estrutura de cinco unidades de conservação.

SEGURANÇA

S3ED - O diagnóstico das condições econômicas inclui a
identificação,
quantificação
da
ocupação
urbana,
caracterização do uso atual do solo, identificar os possíveis
conflitos e indicar as medidas, instrumentos e ações que
levam a consolidação do parque.

TOTAL

Além disso, conforme demonstra o Gráfico 4.1.1.5, esse Subprograma
contribui de forma apenas parcial com os componentes de prudência, segurança e
eqüidade, e fracamente com a inclusividade.
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Figura 4.1.1.5 – A sustentabilidade do Subprograma 5
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Sendo assim, aspectos tais como a valorização dos recursos específicos na
satisfação das necessidades básicas (I1ED), utilização da capacidade natural da
região em substituir os recursos esgotáveis e ambientalmente prejudiciais por outros
renováveis e ambientalmente inofensivos (I2ED), participação efetiva das populações
locais (I4ED), a internalização dos custos ambientais sem distorção das variáveis do
mercado (I5DS), estabelecimento de políticas populacionais onde o papel da mulher
seja ressaltado (I6DS), a cooperação além fronteira (I7DS), políticas que equilibrem as
variáveis do ecossistema social (emprego, segurança, qualidade das relações
humanas e respeito às diversidades) (C1ED), a inclusão social pela mobilização de
recursos humanos para o atendimento dos objetivos ambientais (C2ED), a
constituição de uma autoridade horizontal eficaz (C3ED), o desenvolvimento de
ecotécnicas (C4ED), ações adaptadas às condições econômicas e ecológicas das
zonas rurais (C5ED), promoção de políticas de redução de produção e consumo
(C6DS), garantias de distribuição mais justa dos recursos (E1ED), promoção da
participação de todos os cidadãos envolvidos nas questões ambientais no processo
de tomada de decisão (E2DS), promoção de medidas para combater a pobreza
(E3DS), reconhecimento e apoio adequado às comunidades indígenas (E6DS),
promoção do aproveitamento das sobras do processo produtivo (P2ED), avaliações
de impacto ambiental (P4DS), desenvolvimento de uma legislação ambiental
apropriada (S2ED), mecanismos de promoção da proteção ao meio ambiente em
épocas de conflito armado (S4ED) e dos povos sob opressão (S5DS), desenvolvimento
de leis de responsabilização e indenização às vitimas de poluição e outros danos
ambientais (S6DS), assim como, de uma legislação internacional suplementar nesse
sentido (S7DS), não são observados nesse Subprograma.
4.1.1.6.

O Subprograma 6

Segundo os dados

da enumeração temática dos componentes da

sustentabilidade (Tabela 4.1.1.6), a partir das unidades de significado apresentadas
na Tabela de Análise da Sustentabilidade (APÊNDICE III), o Subprograma de
Educação Ambiental atendeu a apenas três elementos: (a) inclusividade, ao
promover a educação ambiental de forma a contribuir para a mudança de atitude
das pessoas face ao meio ambiente (I3ED), ao incentivar a formação de grupos locais
para implementar as ações (as associações de bairro) (I4ED) e ao buscar dar
continuidade à participação ativa da mulher no processo de desenvolvimento (I6DS);
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(b) conectividade, ao buscar uma política de educação que se constitua em um meio
para a preservação do meio ambiente a partir da educação ambiental em todos os
níveis de ensino (C1ED); e (c) eqüidade, ao promover a consciência e a participação
pública por intermédio da realização de atividades de aperfeiçoamento, treinamento,
publicações, ateliês interdisciplinares, encontros interuniversitários e com a
comunidade em geral (E4DS).
Tabela 4.1.1.6 - Subprograma 6 versus componentes da sustentabilidade

CATEGORIA OU
COMPONENTE

EVIDÊNCIAS SIGNIFICATIVAS

FREQUÊNCIAS
n

%

3

60

I3ED - Promover a educação ambiental e a extensão rural,
contribuindo para a mudança de atitude das pessoas face ao
meio ambiente , especialmente em relação aos usuários dos
recursos mais frágeis.
INCLUSIVIDADE

I4ED - Formação de grupos locais para implementar as ações
(associações de bairro)
I6DS - Na realização do programa se espera continuar com a
ativa participação da mulher, que tem desempenhado um
papel importante durante a etapa de preparação e
especialmente dentro dos componentes de manejo de solos e
educação ambiental.

CONECTIVIDADE

C1ED - A política de educação se constitui em um meio para a
preservação do meio ambiente e obriga a que se inclua a
educação ambiental em todos os níveis de ensino.

1

20

EQÜIDADE

E4DS - A realização das atividades incluem cursos de
aperfeiçoamento, treinamento, ateliês interdisciplinares,
encontros interuniversitários e com a comunidade,
publicações.

1

20

PRUDÊNCIA

—

0

0

SEGURANÇA

—

0

0

5

100

TOTAL

Sendo assim, o Subprograma 6 não pode ser considerado sustentável, de
acordo com a análise dos componentes da sustentabilidade, por não cumprir com os
elementos prudência e segurança. Além disso, conforme demonstra o Gráfico 4.1.1.6,
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esse Subprograma desempenha de forma apenas parcial o componente inclusividade e
fracamente a eqüidade e a conectividade.

Inclusividade
7

Eqüidade

Prudência
7
6
5
4
3
3
2 0
1
0
0
1
1

6

Segurança
7

6

Conectividade

Sustentabilidade esperada
Sustentabilidade do Subprograma 6

Figura 4.1.1.6 – A sustentabilidade do Subprograma 6

Portanto, aspectos tais como a valorização dos recursos específicos na
satisfação das necessidades básicas (I1ED), utilização da capacidade natural da
região de forma a substituir os recursos esgotáveis e ambientalmente prejudiciais por
outros renováveis e ambientalmente inofensivos (I2ED), a promoção da internalização
dos custos ambientais sem distorção das variáveis do mercado (I5DS), da cooperação
além fronteira (I7DS), a inclusão social pela mobilização de recursos humanos para o
atendimento dos objetivos ambientais (C2ED), a constituição de uma autoridade
horizontal eficaz (C3ED), o desenvolvimento de ecotécnicas (C4ED), ações adaptadas
às condições econômicas e ecológicas das zonas rurais (C5ED), a promoção de
políticas de redução de produção e consumo (C6DS), garantias de distribuição mais
justa dos recursos (E1ED), promoção da participação de todos os cidadãos envolvidos
nas questões ambientais no processo de tomada de decisão (E2DS), medidas para
combater a pobreza (E3DS), garantia de reparação e recurso (E5DS), reconhecimento
e apoio adequado às comunidades indígenas (E6DS), medidas para exploração e
gestão dos recursos naturais de forma que o seu esgotamento invitável seja mitigado
(P1ED), promoção do aproveitamento das sobras do processo produtivo (P2ED),
promoção da manutenção dos ecossistemas e dos processos ecológicos essenciais
ao funcionamento da biosfera (P3DS), avaliações de impacto ambiental (P4DS),
promoção de estudos que viabilizem novas áreas de proteção de forma a
estabelecer o seu zoneamento (P5DS), definição de regras e de uma estrutura
institucional para a adequada proteção ambiental (S1ED), desenvolvimento de uma
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legislação ambiental apropriada (S2ED), resoluções de disputas ambientais de acordo
com as disposições da ONU (S3ED), mecanismos de promoção da proteção ao meio
ambiente em épocas de conflito armado (S4ED) e dos povos sob opressão (S5DS),
desenvolvimento de leis de responsabilização e indenização às vitimas de poluição e
outros danos ambientais (S6DS), bem como, de uma legislação internacional
suplementar nesse sentido (S7DS), não são previstos nesse Subprograma.
4.1.2. A sustentabilidade do Programa
O conjunto dos argumentos apresentados anteriormente podem ser
rearranjados de forma a compor a análise do Programa como um todo. Portanto, de
acordo

com

os

dados

da

enumeração

temática

dos

componentes

da

sustentabilidade da Tabela 4.1.2.1, e, novamente, baseado nas unidades de
significado apresentadas na Tabela de Análise da Sustentabilidade (APÊNDICE III), o
Programa Pró-Guaíba pode ser considerado parcialmente sustentável na medida em
que preenche satisfatóriamente os requisitos da eqüidade e da prudência, embora
apenas de forma parcial, as unidades de significado da inclusividade, conectividade
e segurança, conforme já exaustivamente descritos nas análises dos Subprogramas,
anteriormente apresentadas.
Tabela 4.1.2.1 – Programa versus componentes da sustentabilidade

CATEGORIA OU
COMPONENTE

EVIDÊNCIAS SIGNIFICATIVAS

FREQUÊNCIAS
n

%

4

18,18

I3ED - Treinamento de recursos humanos e educação sanitária e
ambiental de forma a motivar, conscientizar, orientar, capacitar,
assistir e organizar as pessoas quanto à dimensão ambiental.

INCLUSIVIDADE

I4ED - Consulta a instâncias técnicas, a sociedade e grupos de
interesse especial; participação de cooperativas e outras
organizações de agricultores; participação sistemática das
instituições e populações envolvidas, e formação de grupos
locais para implementar as ações (associações de bairro).
I5DS - Cobrança dos custos das licenças ambientais, conforme
estipula a Lei.
I6DS - Organização dos agricultores, mulheres e jovens da
comunidade rural, através de um plano sistemático da realidade
rural, no sentido que os beneficiários sejam ao mesmo tempo
objeto e sujeito de suas ações em busca do desenvolvimento
sócio-político, econômico através do processo associativo.

continua
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continuação
C1ED - Estabelecer, para a bacia hidrográfica do rio Guaíba, as
condições necessárias para a utilização sustentável de seus
recursos naturais renováveis, recuperação da qualidade
ambiental das áreas urbanas e rurais mais afetadas com vista
a melhorar a qualidade de vida de sua população.
C2ED - Reciclagem de lixo através de tecnologia simplificada
com a utilização de mão-de-obra não qualificada.
CONECTIVIDADE

C3ED - Atividades deverão implementar-se através de um
planejamento integrado, metodologicamente concebido e
procurando harmonizar a participação das agências em
diversas zonas.

4

18,18

6

27,27

C5ED - As atividades que se contemplam incluem: a redução
no uso de inseticidas/acaricidas, fungicidas e herbicidas e/ou
sua substituição com controle integrado de pragas, a
construção de postos de abastecimento de pulverizadores,
depósitos para os resíduos de agrotóxicos, substituição de
pulverizadores e a disseminação de equipamentos de
proteção individual.
E1ED - Uma linha especial de FEAPER mediante a qual se
ofereceria os recursos financeiros aos pequenos agricultores
rurais para estimular e viabilizar a adoção de tecnologias de
manejo e conservação do solo, controle da contaminação por
agrotóxicos e reflorestamento; os sistemas de limpeza deverão
ter como meta poder atender em sua totalidade a população
urbana da RMPA; serviço específico de coleta seletiva em
cerca de 160 escolas e em áreas de difícil acesso que
correspondem a cerca de 50 vilas de Porto Alegre, onde se
atenderia a uma população de cerca de 68.0000 habitantes.

EQÜIDADE

E2DS - Uitlização de indicadores para a priorização, os quais
responderão aos objetivos de manejo da bacia, à capacidade
de execução, à participação das populações, à atenção aos
setores marginais, aos problemas indígenas.
E3DS - Apoio a setores pobres e marginais.
E4DS - As atividades de Educação Ambiental não formal darse-ão através de uma proposta pedagógica e através de um
plano de comunicação social, utilizando os meios de
comunciação de massa e dos métodos de comunciação
previstos (reuniões, visitas, multimeios educativos, etc.).
E5DS - Capacidade de reparo e recuperação de custos.
E6DS - Problemas indígenas, territorialidade, desenvolvimento,
cultura.

continua
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conclusão
P1ED - Auxiliar no desenvolvimento racional de planos de uso
dos recursos da bacia em seus limites naturais.
P2ED - Reaproveitamento dos resíduos sólidos urbanos; do gás
metano produzido, e sistemas de integração lavoura pecuária.

PRUDÊNCIA

P3DS - Preservação do ambiente natural e proteção da
biodiversidade.
P4DS - Ações que visem avaliar a relação entre os impactos
positivo e negativos gerados pela utilização dos recursos
naturais.

5

22,73

3

13,64

22

100

P5DS - O manejo da bacia hidrográfica do rio Guaíba requer a
execução de um número significativo de atividades dirigidas a
apoiar o uso sustentável de seus recursos, proteger o meio
ambiente e controlar a contaminação.

SEGURANÇA

S1ED - Elaborar um plano integrado para o manejo ambiental
da Bacia que trace as diretrizes, objetivos, políticas e
estratégias para guiar o trabalho das Instituições que ali
executam ações.
S2ED - Promover o fortalecimento institucional e consolidar uma
base legal integradora para a Bacia.
S3ED - Identificar os possíveis conflitos e indicar as medidas,
instrumentos e ações que levam a consolidação do parque.

TOTAL

Outrossim, na análise integrada do conjunto dos seis Subprogramas que
compõem o Programa Pró-Guaíba (Figura 4.1.2.1), o índice de presença dos
componentes da sustentabilidade aparece na razão de 22/31, o que leva a compreensão
de que 70,97% dos componentes da sustentabilidade, previstos na Tabela de Análise da
Sustentabilidade (APÊNDICE III) configuram na concepção do Programa como um todo.

Inclusividade
7

Prudência
7
6
5
4
3 5
2
1
0

4

6
Eqüidade

6

3

Segurança
7

4
6

Conectividade

Sustentabilidade esperada
Sustentabilidade do Programa Pró-Guaíba

Figura 4.1.2.1 – A sustentabilidade do Programa Pró-Guaíba
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4.1.3. A sustentabilidade na concepção do Programa
As análise anteriores permitiram vislumbrar até que ponto os Subprogramas (as
partes) e o Programa (o todo) podem ser considerados sustentáveis. Contudo, ainda se
faz necessário compreender de que forma o conceito de sustentabilidade subentendido
no Programa pode ser definido e avaliado. Sendo assim, neste tópico são apresentados
os resultados da análise de conteúdo da evidências classificadas nas Tabelas de
Resultados anteriores em relação aos Subprogramas, conforme já explanado
anteriormente, de forma a obter uma melhor compreensão do conceito de
sustentabilidade inserido na concepção do Programa Pró-Guaíba.
4.1.3.1.

A inclusividade na concepção do Programa

Conforme os dados a análise da Tabela 4.1.3.1, a noção de inclusividade no
Programa Pró-Guaíba pode ser observada, principalmente, a partir das unidades de
significado ou subcomponentes I3 (46%) e I4 (31%). Ou seja, a estratégia do
Programa para incluir a dimensão ambiental no processo de desenvolvimento da
região da Bacia Hidrográfica do Guaíba se dá, em larga escala, a partir de ações de
treinamento de recursos humanos, comunicação social e educação sanitária e
ambiental, no esforço de conscientizar e organizar a mudança de atitude das
pessoas face ao meio ambiente, em especial à conservação dos recursos mais
frágeis (I1), abrangendo 6 (seis) Subprogramas na sua consecução, seguidas de
ações de intervenção nas questões ambientais, com base em estudos de
atualização e diagnósticos, consulta a instâncias técnicas, sociedade e grupos de
interesse, de forma a permitir a participação sistemática de instituições e populações
locais (I2), compreendendo 4 (quatro) Subprogramas. Portanto, esses dois
subcomponentes são os que possuem uma maior representatividade no âmbito dos
seis Subprogramas analisados. Ao passo que os subcomponentes I3 – cobrança dos
custos das licenças ambientais – e I4 – organização dos agricultores, mulheres e
jovens da comunidade rural em um plano sistemático de desenvolvimento sóciopolítico e econômico com a ativa participação da mulher em especial nos
componentes de manejo de solos e educação ambiental –, embora relevantes no
processo de inclusividade, ainda se encontram pouco disseminados na noção de
sustentabilidade do Programa, configurando um percentual de freqüência relativa de
apenas 7,69% e 15,39%, envolvendo ações de 1 (um) e 2 (dois) Subprogramas,
respectivamente.
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Tabela 4.1.3.1 – A inclusividade na concepção do Programa

UNIDADES DE
SIGNIFICADO

I3 - Treinamento de
recursos humanos,
comunicação social
e educação
sanitária e
ambiental, no
esforço de
conscientizar e
organizar a
mudança de atitude
das pessoas face
ao meio ambiente,
em especial à
conservação dos
recursos mais
frágeis.

I4 - Intervenção
nas questões
ambientais com
base em estudos
de atualização e
diagnósticos,
consulta a
instâncias
técnicas,
sociedade e
grupos de
interesse, de
forma a permitir a
participação
sistemática de
instituições e
populações locais

I5 - Cobrança dos
custos das licenças
ambientais.

EVIDÊNCIAS SIGNIFICATIVAS

FREQUÊNCIAS
n

%

6

46,15

4

30,77

1

7,69

I3ED - O treinamento de recursos humanos tem por finalidade
capacitar os quadros administrativos e técnicos em atividades
relacionada ao manejo de bacias e em áreas setoriais
específicas de interesse dos componentes do programa.
I3ED - Diretrizes contendo conteúdo e alcance dos programas a
serem urilizados na promoção, comunicação social e ecudação
sanitária e ambiental.
I3ED - A CORSAN, com suas Unidades Especializadas
desenvolverá um programa de educação sanitária e ambiental.
I3ED - O esforço se encaminha a motivar, conscientizar, orientar,
assistir e organizar aos agricultores e suas famílias para
desenvover as atividades previstas no programa (EMATER).
I3ED - O desenvolvimento de um programa de educação
ambiental para a conservação.
I3ED - Promover a educação ambiental e a extensão rural,
contribuindo para a mudança de atitude das pessoas face ao
meio ambiente , especialmente em relação aos usuários dos
recursos mais frágeis.
I4ED - O desenvolvimento de um Programa de Manejo integrado
de bacias, especialmente nas dimensões do Pró-Guaíba, leva a
um amplo processo de estudos, atualização e diagnósticos,
consulta a instâncias técnicas, a sociedade e grupos de
interesse especial.
I4ED - Analisar as opções de intervenção na problemática
ambiental da bacia, com base nos diagnósticos realizados,
permitindo a participação sistemática das instituições e
populações envolvidas.
I4ED - EMATER RS desenvolverá um serviço de extensão para
promover a participação das cooperativas e outras
organizações de agricultores no manejo adequado dos
agroquímicos e na implantação de novas práticas de controle
biológico e manejo integrado de pragas e enfermidades.
I4ED - Formação de grupos locais para implementar as ações
(associações de bairro).
I5DS - Cobrança dos custos das licenças ambientais, conforme
estipula a Lei.

continua
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conclusão
I4 - Organização
dos agricultores,
mulheres e jovens
da comunidade
rural em um plano
sistemático de
desenvolvimento
sócio-político e
econômico com a
ativa participação
da mulher em
especial nos
componentes de
manejo de solos e
educação
ambiental.

I6DS - Organização dos agricultores, mulheres e jovens da
comunidade rural, através de um plano sistemático da
realidade rural.

I6DS - Na realização do programa se espera continuar com a
ativa participação da mulher, que tem desempenhado um
papel importante durante a etapa de preparação
especialmente dentro dos componentes de manejo de solos e
educação ambiental.

TOTAL

2

13

15,39

100

Na Figura 4.1.3.1, a seguir, é apresentado o resumo da análise da inclusividade
no âmbito do Programa Pró-Guaíba.

I2 - Intervenção nas
questões ambientais
com base em estudos
de atualização e
diagnósticos, consulta
a instâncias técnicas,
sociedade e grupos de
interesse, de forma a
permitir a participação
sistemática de
instituições e
populações locais.
(4; 31%)
I1 - Treinamento de
recursos humanos,
comunicação social e
educação sanitária e
ambiental, no esforço
de conscientizar e
organizar a mudança
de atitude das
pessoas face ao meio
ambiente, em especial
à conservação dos
recursos mais frágeis.
(6; 46%)

I4 - Organização dos
agricultores, mulheres
e jovens da
comunidade rural em
um plano sistemático
de desenvolvimento
sócio-político e
econômico com a ativa
participação da mulher
em especial nos
componentes de
manejo de solos e
educação ambiental.
(2; 15%)

I3 - Cobrança dos
custos das licenças
ambientais.
(1; 8%)

Figura 4.1.3.1 – A inclusividade na concepção do Programa
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4.1.3.2.

A conectividade na concepção do Programa

De acordo com os dados da análise da Tabela 4.1.3.2, a conectividade no
Programa Pró-Guaíba tem sido trabalhada, em grande parte, pela unidade de
significado C1 (44,44%). Sendo assim, é presumível afirmar que a formulação e
execução de estratégias de manejo dos recursos naturais da Bacia Hidrográfica
do Guaíba, com vistas a preservar o meio ambiente, proteger a biodiversidade e
melhorar a qualidade de vida de seus habitantes urbanos e rurais, noção que
permeia a concepção de 4 (quatro) Subprogramas, tem sido a forma mais
difundida de promoção da noção de conectividade a partir do Programa.
Não obstante, e a execução de ações nas microbacias com base em um
plano integrado e descentralizado, apoiado na organização rural e com a
participação dos comitês de microbacias, procurando harmonizar a participação
das agências em diversas zonas (C3), encontraram-se presentes em 3 (três)
Subprogramas, ou seja, 33,33% da noção de conectividade do programa é
decorrente dessa unidade de significado. Assim como, ações de reciclagem de
resíduos com uso de tecnologia simplificada e com a inclusão de mão-de-obra
não qualificada (C2), da mesma forma que a redução no uso de agrotóxicos e/ou
substituição pelo controle integrado de pragas, construção de postos de
abastecimento e troca de pulverizadores, depósitos para resíduos de agrotóxicos
e disseminação de

equipamentos

de

proteção individual. (C4),

embora

fundamentais, configuram apenas como ações isoladas executadas por agentes
de forma individual no conjunto dos seis Subprogramas, com idênticos índices de
freqüência relativa de 11,11%.
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Tabela 4.1.3.2 – A conectividade na concepção do Programa

UNIDADES DE
SIGNIFICADO

C1 - Formulação e
execução de
estratégias de
manejo dos recursos
naturais da bacia
Hidrográfica do
Guaíba, com vistas
a preservar o meio
ambiente, proteger a
biodiversidade e
melhorar a
qualidade de vida de
seus habitantes
urbanos e rurais.

C2 - Reciclagem de
resíduos com uso de
tecnologia
simplificada e com a
inclusão de mão-deobra não qualificada.
C3 - Execução de
ações nas
microbacias com
base em um plano
integrado e
descentralizado,
apoiado na
organização rural e
com a participação
dos comitês de
microbacias,
procurando
harmonizar a
participação das
agências em diversas
zonas.

EVIDÊNCIAS SIGNIFICATIVAS

FREQUÊNCIAS
n

%

4

44,44

1

11,11

3

33,33

C1ED - O objetivo geral do presente estudo é a formulação
e execução das estratégias de manejo dos recursos
naturais da bacia Hidrográfica do Guaíba, com a
finalidade de melhorar a qualidade de vida de seus
habitantes e proteger a biodiversidade.
C1ED - Melhorar em geral as condições do meio ambiente
e da salubridade coletiva de um importante setor da
população do Estado do Rio Grande do Sul.
C1ED - Aumentar a renda líquida das unidades produtivas,
possibilitando melhoria da qualidade de vida da família
rural e gerando condições de autofinanciamento capazes
de proporcionar a realização de investimentos em suas
propriedades.
C1ED - A política de educação se constitui em um meio
para a preservação do meio ambiente e obriga a que se
inclua a educação ambiental em todos os níveis de
ensino.

C2ED - Reciclagem de lixo através de tecnologia simplificada
com a utilização de mão-de-obra não qualificada.

C3ED - O SIG deve possuir uma estrutura descentralizada e
o hardware deve ser instalado em 8 agências principais.
C3ED - Este conjunto de atividades deverão implementar-se
através de um planejamento integrado, metodologicamente
concebido e procurando harmonizar a participação das
agências em diversas zonas.

C3ED - A realização das obras nas microbacias requer um
esquema de execução apoiado na organização rural com a
participação dos Conselhos Agropecuários Municipais e dos
comitês de microbacias.

continua
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conclusão
C4 - Redução no uso
de agrotóxicos e/ou
substituição pelo
controle integrado de
pragas, construção
de postos de
abastecimento e
troca de
pulverizadores,
depósitos para
resíduos de
agrotóxicos e
disseminação de
equipamentos de
proteção individual.

C5ED - As atividades que se contemplam incluem: a redução
no uso de inseticidas/acaricidas, fungicidas e herbicidas
e/ou sua substituição com controle integrado de pragas, a
construção de postos de abastecimento de pulverizadores,
depósitos para os resíduos de agrotóxicos, substituição de
pulverizadores e a disseminação de equipamentos de
proteção individual.

1

TOTAL

9

11,11

100

A síntese dessa análise pode ser melhor representada a partir do Gráfico
4.3.1.2, proporcionado a seguir.

C3 - Execução de
ações nas microbacias
com base em um plano
integrado e
descentralizado,
apoiado na organização
rural e com a
participação dos
comitês de
microbacias,
procurando harmonizar
a participação das
agências em diversas
zonas. (3; 33%)

C2 - Reciclagem de
resíduos com uso de
tecnologia simplificada
e com a inclusão de
mão-de-obra não
qualificada.
(1; 11%)

C4 - Redução no uso de
C1 - Formulação e
execução de
estratégias de manejo
dos recursos naturais
da bacia Hidrográfica
do Guaíba, com vistas
a preservar o meio
ambiente, proteger a
biodiversidade e
melhorar a qualidade de
vida de seus habitantes
urbanos e rurais.
(4; 45%)

agrotóxicos e/ou
substituição pelo
controle integrado de
pragas, construção de
postos de
abastecimento e troca
de pulverizadores,
depósitos para resíduos
de agrotóxicos e
disseminação de
equipamentos de
proteção individual.
(1; 11%)

Figura 4.1.3.2 – A conectividade na concepção do Programa
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4.1.3.3.

A eqüidade na concepção do Programa

Segundo a análise apresentada na Tabela 4.1.3.3, a noção de eqüidade pode
ser observada no Programa Pró-Guaíba principalmente a partir da unidade de
significado E4 (37,50%), presente nos seis Subprogramas. Logo, a difusão ordenada
dos resultados e dados para o desenvolvimento do Programa por intermédio de
campanhas de divulgação e esclarecimento ao público e dos meios de comunicação
de massa e outros métodos de comunicação previstos se constitui na principal
estratégia na promoção da eqüidade no Programa.
Ademais, a ampliação dos sistemas de limpeza e coleta seletiva a toda
população da RMPA, adicionadas às linhas de crédito aos pequenos agricultores para
viabilizar a adoção de tecnologias de manejo e conservação do solo, controle da
contaminação por agrotóxicos e reflorestamento (E1), o reparo e recuperação de custos,
tais como a relocalização de famílias e/ou o pagamento aos antigos prorietários cujas
propriedades sejam declaradas de utilidade pública (E5), assim como, a busca pela
participação conjunta de entidades públicas e privadas, organizações locais e uso de
indicadores de priorização que reflitam as metas de manejo, a capacidade de execução,
a participação da população, os setores marginais e questões indígenas (E2), embora
também devessem configurar como importantes meios para promover a eqüidade,
ficam restritos a apenas três ou dois Subprogramas. Conseqüentemente, a freqüência
relativa dessas práticas assumem índices de apenas 18,75%, para as duas primeiras
unidades de significado citadas e 12,50%, para a segunda.
Da mesma forma, os subcomponentes de apoio a setores pobres e marginais
(E3), bem como, os estudos diagnósticos de problemas indígenas, territorialidade,
desenvolvimento e cultura (E6) são pouco expressivos na promoção da eqüidade,
embora sejam considerados elementos significativos na concepção dessa noção. Ou
seja, o significado da noção de eqüidade, que compõe o conceito de
sustentabilidade na concepção do Programa, adquire pouca representatividade
desses atributos, os quais consituem ações isoladas de um Subprograma,
implicando em baixos índices de freqüência relativa (6,25 %).
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Tabela 4.1.3.3 – A eqüidade na concepção do Programa

UNIDADES DE
SIGNIFICADO

E1 - Sistemas de
limpeza e coleta
seletiva a toda
população da RMPA;
linhas de crédito aos
pequenos agricultores
para viabilizar a
adoção de tecnologias
de manejo e
conservação do solo,
controle da
contaminação por
agrotóxicos e
reflorestamento.

E2 - Participação
conjunta de entidades
públicas e privadas,
organizações locais e
uso de indicadores de
priorização que
reflitam as metas de
manejo, a capacidade
de execução, a
participação da
população, os setores
marginais e questões
indígenas

EVIDÊNCIAS SIGNIFICATIVAS

FREQUÊNCIAS
n

%

3

18,75

3

18,75

1

6,25

E1ED - Os sistemas de limpeza deverão ter como meta poder
atender em sua totalidade a população urbana da RMPA.

E1ED - Se propõe o estabelecimento de uma linha especial de
FEAPER mediante a qual se ofereceria os recursos financeiros
aos pequenos agricultores rurais para estimular e viabilizar a
adoção de tecnologias de manejo e conservação do solo,
controle da contaminação por agrotóxicos e reflorestamento.
E1ED - Organizar um onde se atenderia a uma população de
cerca de 68.0000 habitantes.
E2DS - O Subprograma será executado pela Emater/RS-ASCAR,
através da sua estrutura técnico-administrativa, em colaboração
com outras instituições/entidades, públicas e privadas
(Departamento de Recursos Naturais Renováveis, Centro de
Pesquisa de Floresta e Conservação do Solo de Santa Maria,
Cooperativas, Prefeituras Municipais, Sindicatos de Trabalhadores
Rurais, Escritórios de Planejamento Agrícola) e com o
assessoramento de organizações associativas existentes ou a
serem criadas nos municípios e nas microbacias hidrográficas
selecionadas (Conselho Municipal de Desenvolvimento, Comitê
Municipal de Microbacias, Associação de Produtores da
Microbacia Selecionada, etc.).
E2DS - A consultora proporá a uitlização de indicadores para a
priorização, os quais responderão aos objetivos de manejo da
bacia, à capacidade de execução, à participação das populações,
à atenção aos setores marginais, aos problemas indígenas.
E2DS - A estruturação do SIGPROGB no desenvolvimento do
Programa, embora a utilização desta tecnologia torne mais ágil a
integração do conhecimento e o monitoramento de ambientes, é
imprescindível a participação da sociedade na gerência e
produção do espaço.

E3 - Apoio a setores
pobres e marginais.

E3DS - Apoio a setores pobres e marginais.

continua
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conclusão
E4DS - O Plano de Comunicação Social tem por finalidade a
difusão ordenada interna, entre órgãos do Governo Estadual, e
externa, ou seja, para a comunidade, dos resultados do
Programa.

E4 - Difusão
ordenada dos
resultados do
Programa e dos
dados para o seu
desenvolvimento a
partir de campanhas
de divulgação e de
esclarecimento ao
público com uso dos
meios de
comunicação de
massa e outros
métodos de
comunicação
previstos.

E4DS - Os dados básicos para o desenvolvimento dos itens
anteriores serão de uso público e poderão ser utilizados pela
Fundação Estatal de Proteção Ambiental – FEPAM, no
Departamento Municipal da Agua e Esgoto – DMAE, na
Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN, e na
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS,
ademais outros orgão estatais.
E4DS - A consultoria deverá realizar, adicionalmente,
campanhas de divulgação e de esclarecimento para o público,
[...] com a finalidade de garantir a integridade das respostas.

6

37,50

2

12,50

1

6,25

16

100

E4DS - As atividades de Educação Ambiental não formal darse-ão através de uma proposta pedagógica e através de um
plano de comunicação social, utilizando os meios de
comunciação de massa e dos métodos de comunciação
previstos (reuniões, visitas, multimeios educativos, etc.).
E4DS - A construção do Centro de Educação Ambiental
2
corresponde a uma edificação de 360 m que irá dispor de um
auditório, sala de exposições, biblioteca, sanitários e outras
facilidades anexas.
E4DS - A realização das atividades incluem cursos de
aperfeiçoamento, treinamento, ateliês interdisciplinares,
encontros interuniversitários e com a comunidade,
publicações.

E5 - Reparo e
recursos, tais como a
relocalização de
famílias e/ou o
pagamento aos
antigos prorietários
cujas propriedades
sejam declaradas de
utilidade pública.
E6 - Estudos
diagnóstico de
problemas indígenas,
territorialidade,
desenvolvimento e
cultura.
TOTAL

E5DS - DMAE apresentará um plano de relocalização de
famílias antes do primeiro desembolso e haverá concluído o
processo de relocalização das mesmas antes que se
convoque a licitação das obras.
E5DS - Com recursos de contrapartida se pagará aos antigos
prorietários de 3.783 ha, cujas propriedades sejam
declaradas de utilidade pública e formam parte do parque.

E6DS
Problemas
desenvolvimento, cultura.

indígenas,

territorialidade,

O resumo dessa análise pode ser satisfatoriamente representado por
intermédio da representação gráfica da Figura 4.1.3.3, apresentada a seguir.
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E 1 - Sistemas de

E 4 - Difusão ordenada
dos resultados do
Programa e dos dados
para o seu
desenvolvimento a partir
de campanhas de
divulgação e de
esclarecimento ao
público com uso dos
meios de comunicação
de massa e outros
métodos de
comunicação previstos.
(6; 37%)

limpeza e coleta seletiva
a toda população da
RMPA; linhas de crédito
aos pequenos
agricultores para
viabilizar a adoção de
tecnologias de manejo e
E 2 - Participação
conservação do solo,
conjunta de entidades
controle da
públicas e privadas,
contaminação por
organizações locais e
agrotóxicos e
uso de indicadores de
reflorestamento. (3; 19%) priorização que reflitam
as metas de manejo, a
capacidade de
execução, a participação
da população, os setores
marginais e questões
indígenas.(3; 19%)
E 5 - Reparo e recursos

E 6 - Problemas
indígenas,
territorialidade,
desenvolvimento, cultura.
(1; 6%)

tais como a
relocalização de famílias
e/ou o pagamento aos
antigos prorietários cujas
propriedades sejam
declaradas de utilidade
pública. (2; 13%)
E 3 - Apoio a setores
pobres e marginais.
(1; 6%)

Figura 4.1.3.3 – A eqüidade na concepção do Programa

4.1.3.4.

A prudência na concepção do Programa

Conforme os dados da enumeração temática apresentada na Tabela 4.1.3.4,
a noção de prudência pode ser observada pelo Programa Pró-Guaíba a partir de três
fontes de significado principais, P1, P3 e P5 as quais configuram-se com a mesma
freqüência relativa de 23,81%, permeando a concepção de 5 (cinco) Subprogramas.
Portanto, o significado de prudência na concepção de sustentabilidade do Programa
está relacionado de forma equilibrada às idéias de planos de uso dos recursos da
bacia com base no diagnóstico das condições naturais e sócio-econômicas de forma a
não esgotá-los ou comprometê-los em prejuízo dos ecossistemas e recuperar as áreas
degradadas (P1); de preservação do ambiente e proteção à biodiversidade a partir do
uso de agentes de controle biológico, do fortalecimento de unidades de conservação
existentes e da criação de novas unidades de forma a melhorar a qualidade das
águas da bacia (P3), e de gestão e monitoramento dos recursos naturais no controle
da contaminação atmosférica e dos resíduos sólidos e líquidos, e na realização de
obras de conservação de solos, reflorestamento, controle de agroquímicos e áreas de
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proteção ambiental (P5). Dessa forma é disseminada grande parte da noção de
prudência no âmbito do programa Pró-Guaíba.
Não obstante, as idéias de desenvolvimento de soluções tecnicamente viáveis
e de mínimo custo para o reaproveitamento dos resíduos sólidos urbanos e do gás
metano produzido nos digestores anaeróbicos e do desenvolvimento de sistemas de
integração lavoura-pecuária (P2), assim como, da consideração da localização dos
contaminantes lançados e sua fonte, tecnologias de controle da contaminação,
corpos receptores, avaliação dos impactos positivos e negativos da utilização dos
recursos naturais e o licenciamento ambiental (P4), permanecem a critério de
situações técnicas específicas de determinadas instituições co-executoras. Por
conseguinte, a freqüência relativa dessas práticas assume uma amplitude menor,
ambos em torno de 14,28%.
Tabela 4.1.3.4 – A prudência na concepção do Programa

UNIDADES DE
SIGNIFICADO

EVIDÊNCIAS SIGNIFICATIVAS

FREQUÊNCIAS
n

%

5

23,81

P1ED - A sua intenção é auxiliar no desenvolvimento racional
de planos de uso dos recursos da bacia em seus limites
naturais.

P1 - Planos de uso
dos recursos da
bacia com base no
diagnóstico das
condições naturais
e sócioeconômicas de
forma a não
esgotá-los ou
comprometê-los
em prejuízo dos
ecossistemas e
recuperar as áreas
degradadas.

P1ED - Combate à degradação ambiental resultante das
atividades antrópicas, tais como o desenvolvimento mineiro e
a recuperação das áreas degradadas por ela, inadequado uso
do solo, contaminação por agrotóxicos, etc.
P1ED - Diminuir os impactos negativos causados por: (i)
algumas das descargas de águas servidas brutas e resíduos
líquidos industriais nos tratados que ingressasm aos corpos
receptores de águas acima das capitações dos sitemas de
água potável e praias (...);
P1ED - Visando aumentar a produtividade e a produção
agrícola, com o aproveitamento racional dos recursos naturais,
sem esgotá-los ou comprometê-los em prejuízo dos
ecossistemas;
P1ED - (i)diagnóstico das condições naturais, das condições de
flora e de fauna, atualização do zoneamento e do plano de
manejo do parque, (ii) diagnóstico das condições sócioeconômicas e a preparação da estratégia e plano de ação do
parque, etc.

continua
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continuação
P2 - Soluções
tecnicamente
viáveis e de mínimo
custo para o
reaproveitamento
dos resíduos
sólidos urbanos e
do gás metano
produzido nos
digestores
anaeróbicos e
desenvolvimento
de sistemas de
integração lavourapecuária.
P3 - Preservação
do ambiente e
proteção à
biodiversidade a
partir do uso de
agentes de
controle biológico,
do fortalecimento
de unidades de
conservação
existentes e da
criação de novas
unidades de forma
a melhorar a
qualidade das
águas da bacia.

P4 - Localização
dos contaminantes
lançados e sua
fonte, tecnologias
de controle da
contaminação,
corpos receptores,
avaliação dos
impactos positivos
e negativos da
utilização dos
recursos naturais
e o licenciamento
ambiental.

P2ED - Proposta de soluções técnicamente viáveis de mínimo
custo para o reaproveitamento dos resíduos sólidos urbanos.

P2ED - Em relação ao sistema para manter a temperatura
adequada do processo nos digestores anaeróbicos, se
avaliará a viabilidade de utilizar o gás metano produzido.

3

14,28

5

23,81

3

14,28

P2ED - Sistemas de integração lavoura pecuária.

P3DS - Auxiliar na preservação do ambiente.
P3DS - Proteção da biodiversidade;
P3DS - Lograr um melhoramento da qualidade das águas do rio
Guaíba e seus tributários
P3DS - O manejo integrado de pragas inclui
de controle biológico de percevejos da
guildinii) com avispas (Frissolus basalis)
lagarta da maíz (Spodoptera fugiperda)
(1.422 ha)...

o uso de agentes
soja (Piezodorus
(17.254 ha), da
com baculovirus

P3DS - Contribuir para a conservação efetiva do patrimônio
natural, fortalecendo as unidades de conservação existentes e
promovendo o estabelecimento de unidades adicionais.
P4DS - Destinada a financiar ações que visem avaliar a relação
entre os impactos positivo e negativos gerados pela utilização
dos recursos naturais.
P4DS - Entre outros fatores serão considerados: a localização
dos contaminantes lançados no ambiente por esta fonte,
tecnologias de contole da contaminação adotadas, corpos
receptores, outros recursos de meio ambiente, impactos.
P4DS - As obras de controle de contaminação por agrotóxicos
(depósitos de embalagens vazias, postos de abastecimento de
pulverizadoeres e armazéns para agrotóxicos) e pequenas
estrumeiras previstas no Subprograma deverão ter o
licenciamento ambienal junto à FEPAM.

continua
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conclusão
P5DS - O SIGPROGB é desenvolvido como uma ferramenta
para assessorar na gestão e monitoramento da bacia do Rio
Guaíba. O sistema colaborará para a planificação do uso dos
recursos naturais e no monitoramento do programa.

P5 - Gestão e
monitoramento dos
recursos naturais
no controle da
contaminação
atmosférica e dos
resíduos sólidos e
líquidos, e na
realização de obras
de conservação de
solos,
reflorestamento,
controle de
agroquímicos e
áreas de proteção
ambiental.

P5DS - O manejo da bacia hidrográfica do rio Guaíba requer a
execução de um número significativo de atividades dirigidas a
apoiar o uso sustentável de seus recursos, proteger o meio
ambiente e controlar a contaminação.
P5DS - Identificar, analisar, projetar e implantar sistemas de
redução e tratamento de contaminação atmosférica e de
despejos de resíduos sólidos e líquidos.

5

23,81

21

100

P5DS - Destinada a financiar projetos que realizem obras físicas
de conservação de solos, reflorestamento e controle de
agroquímicos com técnicas mais modernas e menos
poluentes;
P5DS - Selecionar as novas áreas de proteção, realizar seu
inventário, preparar os estudos que viabilizem sua declaração
como área de proteção e elaborar o seu zoneamento

TOTAL

A síntese dessa análise é apresentada no Gráfico 4.1.3.4, a seguir.
P 5 - Gestão e

P 2 - Soluções

monitoramento dos
recursos naturais no
controle da
contaminação
atmosférica e dos
resíduos sólidos e
líquidos, e na
realização de obras de
conservação de solos,
reflorestamento,
controle de
agroquímicos e áreas
de proteção
ambiental.(5; 24%)

tecnicamente viáveis e
de mínimo custo para
o reaproveitamento dos
resíduos sólidos
urbanos e do gás
metano produzido nos
digestores anaeróbicos
e desenvolvimento de
sistemas de
integração lavourapecuária. (3; 14%)

P 3 - Preservação do
ambiente e proteção à
biodiversidade a partir
do uso de agentes de
controle biológico, do
fortalecimento de
unidades de
conservação
existentes e da
criação de novas
unidades de forma a
melhorar a qualidade
das águas da bacia.
(5; 24%)

P 4 - São considerados
P 1 - Planos de uso dos
recursos da bacia com
base no diagnóstico
das condições naturais
e sócio-econômicas de
forma a não esgotá-los
ou comprometê-los em
prejuízo dos
ecossistemas e
recuperar as áreas
degradadas. (5; 24%)

a localização dos
contaminantes
lançados e sua fonte,
tecnologias de controle
da contaminação,
corpos receptores,
avaliação dos
impactos positivos e
negativos da utilização
dos recursos naturais
e o licenciamento
ambiental.( 3; 14%)

Figura 4.1.2.4 – A prudência na concepção do Programa
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4.1.3.5.

A segurança na concepção do Programa

Os dados apresentados na Tabela 4.1.3.5 permitem evidenciar que a idéia de
segurança que compõe o conceito de sustentabilidade no Programa Pró-Guaíba é
fundamentada principalmente na unidade de significado S1. Sendo assim, a
segurança necessária à sustentabilidade tem sido almejada pelo Programa,
principalmente, por intermédio do estabelecimento de decretos e leis que regulam a
sua institucionalização, inlcuindo suas diretrizes, objetivos, políticas, estratégias e
das condições necessárias para guiar as ações das instituições com vistas ao
manejo ambiental da Bacia (62,5%). Por conseguinte, a consolidação de uma base
legal integradora e fortalecimento institucional da Bacia, considerando as condições
econômicas, de ocupação urbana, do uso atual do solo e possíveis conflitos, tem
sido a segunda estratégia mais promulgada (S2) de forma a garantir a consecução
das ações estabelecidas (37,5%)
Tabela 4.1.3.5 – A segurança na concepção do Programa
UNIDADES DE
SIGNIFICADO

EVIDÊNCIAS SIGNIFICATIVAS

FREQUÊNCIAS
n

%

5

62,50

S1ED - O Estado mediante decreto 33.360 de 27 de novembro
de 1989, cria o Programa o Programa Pró-Guaíba, para
estabelecer as condições necessárias para o manejo da bacia.
S1 Estabelecimento
mediante decreto
das diretrizes,
objetivos, políticas,
estratégias e das
condições
necessárias para
guiar as ações das
instituições com
vistas ao manejo
ambiental da
Bacia.

S1ED - Destinado a financiar ações que visem elaborar um
plano integrado para o manejo ambiental da Bacia e que
tracem as diretrizes, objetivos, políticas e estratégias para
guiar o trabalho das instituições.
S1ED - O plano de ações para o controle da contaminação
industrial proporcionará à FEPAM uma possibilidade de
ampliar sua capacidade para lograr que as indústrias
situadas na bacia do rio Guaíba sejam enquadradas na
legislação ambiental vigente.
S1ED - Para o cumprimento dos objetivos traçados em
associação e coordenação com outras instituições ou
organismos de Estado, com quem firmaram convênios e
compromisso de trabalhos associativos.
S1ED - Visa assegurar, através da aquisição de equipamentos e
terrenos e da execução de obras civis, a proteção, vigilância e
melhoria da infra-estrutura de cinco unidades de conservação.

continua

163

conclusão
S2 - Consolidação
de uma base legal
integradora para a
Bacia e
fortalecimento
institucional de
forma a garantir a
execução das
ações
estabelecidas,
considerando as
condições
econômicas, de
ocupação urbana,
do uso atual do
solo e possíveis
conflitos

S2ED - Promover o fortalecimento institucional e consolidar uma
base legal integradora para a Bacia.

S2ED - Elaboração e divulgação de legislação especifica tendo
por objetivo o cumprimento das estipulações estabelecidas.

3

37,50

8

100

S3ED - O diagnóstico das condições econômicas inclui a
identificação,
quantificação
da
ocupação
urbana,
caracterização do uso atual do solo, identificar os possíveis
conflitos e indicar as medidas, instrumentos e ações que
levam a consolidação do parque.

TOTAL

A síntese desa análise é apresentada graficamente por intermédio da Figura
4.1.3.5, a seguir.

S 1- Estabelecimento
mediante decreto das
diretrizes, objetivos,
políticas, estratégias e
das condições
necessárias para guiar
as ações das
instituições com vistas
ao manejo ambiental da
Bacia.(5; 62%)

S 2 - Consolidação de
uma base legal
integradora e
fortalecimento
institucional de forma a
garantir a execução das
ações estabelecidas,
considerando a
economia, urbanização,
uso do solo e possíveis
conflitos.(3; 38%)

Figura 4.1.3.5 – A segurança na concepção do Programa

Em suma, a concepção da sustentabilidade intrínseca no Programa PróGuaíba, a qual orienta as suas estruturas e atividades, pode ser resumida de acordo
com o quadro representado na Figura 4.1.3.6, apresentado a seguir.

Segurança (S)

Prudência (P)

E4 - Difusão ordenada dos resultados do Programa e dos dados para o seu desenvolvimento a partir de campanhas de divulgação e
de esclarecimento ao público com uso dos meios de comunicação de massa e outros métodos de comunicação previstos.

Eqüidade (E)

Figura 4.1.3.6 – A noção de sustentabilidade na concepção do Programa Pró-Guaíba

S1 - Estabelecimento mediante decreto das diretrizes, objetivos, políticas, estratégias e das condições necessárias para guiar as
ações das instituições com vistas ao manejo ambiental da Bacia.

P3 - Gestão e monitoramento dos recursos naturais no controle da contaminação atmosférica e dos resíduos sólidos e líquidos, e na
realização de obras de conservação de solos, reflorestamento, controle de agroquímicos e áreas de proteção ambiental.

P2 - Preservação do ambiente e proteção à biodiversidade a partir do uso de agentes de controle biológico, do fortalecimento de
unidades de conservação existentes e da criação de novas unidades de forma a melhorar a qualidade das águas da bacia.

P1 - Planos de uso dos recursos da bacia com base no diagnóstico das condições naturais e sócio-econômicas de forma a não
esgotá-los ou comprometê-los em prejuízo dos ecossistemas e recuperar as áreas degradadas.

C1 - Formulação e execução de estratégias de manejo dos recursos naturais da bacia Hidrográfica do Guaíba, com vistas a
preservar o meio ambiente, proteger a biodiversidade e melhorar a qualidade de vida de seus habitantes urbanos e rurais.

I2 - Intervenção nas questões ambientais com base em estudos de atualização e diagnósticos, consulta a instâncias técnicas,
sociedade e grupos de interesse, de forma a permitir a participação sistemática de instituições e populações locais.

I1 - Treinamento de recursos humanos, comunicação social e educação sanitária e ambiental, no esforço de conscientizar e
organizar a mudança de atitude das pessoas face ao meio ambiente, em especial à conservação dos recursos mais frágeis.

UNIDADES DE SIGNIFICADO DA SUSTENTABILIDADE NO MÓDULO I DO PROGRAMA PRÓ-GUAÍBA

Conectividade (C)

Inclusividade (I)

CATEGORIAS OU
COMPONENTES
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4.2.

A ANÁLISE INSTITUCIONAL

Neste tópico, são apresentados os resultados da análise temática realizada a
partir da pesquisa documental, em relação ao Programa Pró-Guaíba como um todo.
Essa etapa da pesquisa foi realizada com recurso da Tabela de Análise da
Institucional (APÊNDICE IV), de forma a classificar as evidências significativas na
Tabela de Resultados de acordo com as unidades de significado previamente
estabelecidas na Tabela de Análise, recebendo, assim, a sua classificação alfanumérica correspondente, conforme explanado anteriormente no capítulo referente ao
método e procedimento de pesquisa. Sendo assim, os resultados são apresentados
na ordem das três categorias analisadas: (a) a estrututração do campo organizacional,
onde são classificados os aspectos insitucionais evidenciados referentes à
incorporação das regras institucionais, da definição do campo organizacional e dos
padrões de difusão; (b) as tensões e conflitos no processo de institucionalização, onde
são classificados os aspectos evidenciados nesse sentido, e, por fim, (c) as fontes de
mudança institucional isomorfa, onde são classificados os aspectos evidenciados
referentes ao isomorfismo. As informações obtidas por intermédio dessas análises
constituem subsídios essenciais à posterior discussão do Programa Pró-Guaíba na
estruturação do campo organizacional sustentável.
4.2.1. A estruturação do campo organizacional
Conforme os dados apresentados na Tabela 4.2.1, as evidências da
estruturação do campo organizacional em torno do conceito de sustentabilidade, no
âmbito desse estudo, foram evidenciadas principalmente a partir das unidades de
significado COR3A (19%), COR3B (14%), COR2C (14%), COR1B (14%) e COR2A (14%). Ou
seja, o surgimento de estruturas que cobrem todo o campo, construídas
profissionalmente

pelos

atores

que

almejam

a

mudança,

somam-se

ao

estabelecimento de redes de relações locais de forma a favorecer a coordenação e o
controle de atividades, o que leva a um acréscimo na carga de informações, ao
aumento no grau de interações entre as organizações que compõem o campo e na
incorporação de elementos socialmente legitimados nas estruturas e nas atividades
da organizações que compõem o campo. Por conseguinte, embora de forma menos
freqüente,

foram

encontradas

evidências

de

surgimento

de

estruturas

interorganizacionais de domínio e padrões de coalizão claramente definidos (COR2B;
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11%), de surgimento de organizações formais em decorrência de regras
institucionalizadas (COR1A; 7%) e de desenvolvimento da consciência entre os
participantes de um conjunto de instituições que fazem parte de uma organização
comum (CORD; 7%).
Tabela 4.2.1 – Aspectos da estruturação do campo organizacional
ASPECTOS
INSTITUCIONAIS

COR1A Surgimento de
organizações
formais em
decorrência de
regras
institucionalizadas.

EVIDÊNCIAS SIGNIFICATIVAS

A Coordenadoria Técnica (CT) do Plano Diretor, além da
característica já referida de sua interinstitucionalidade, foi
composta por técnicos com experiência em planejamento e na
gestão de recursos naturais, possuindo facilidade de trânsito
entre as instituições públicas e privadas que compõem o PróGuaíba.

FREQUÊNCIAS
n

%

2

7,14

4

14,29

A diversidade dos participantes levou-nos a realizar reuniões
com todos os co-executores para debater os rumos do trabalho,
sendo instituído o Fórum dos Co-Executores. O Conselho
Deliberativo foi fortalecido.
O Plano Diretor em questão adotou a divisão proposta pelo
CRH, de forma a favorecer a integração entre os sistemas
estaduais de recursos hídricos e o meio ambiente e
consolidar as bases de planejamento do próprio programa,
uma vez que, durante a execução do Módulo I, se identificou
a necessidade do estabelecimento desses vínculos.

COR1B Incorporação de
elementos
socialmente
legitimados e
racionalizados em
suas estruturas
formais de forma a
aumentar a sua
legitimidade,
recursos e
capacidade de
sobrevivência.

Durante a montagem do Módulo I do programa foi
proposta a existência de uma estratégia de manejo
integrado para a Bacia do Guaíba, contextualizada no
consenso das diversas instituições participantes do
Programa. Este arranjo visava à existência de um modelo
integrado, metodologicamente concebido, de forma a
harmonizar as ações institucionais dirigidas a apoiar o uso
produtivo dos recursos naturais, a proteção ambiental e o
gerenciamento dos planos de manejo.
O Programa Pró-Guaíba estrutura-se com uma visão sistêmica
voltada à construção de um modelo ecologicamente
sustentável, economicamente viável e socialmente justo,
buscando a construção da autogestão na qual todos os sujeitos
envolvidos foram chamados a participar do processo de
formulação e implementação de ações, através de uma
consulta pública.
O novo arranjo institucional proposto para a elaboração do
Plano teve como fundamento conceitual a necessidade de
incorporação mais efetiva da variável política representada pela
participação da comunidade, o que, por sua vez influencia
decisivamente a metodologia proposta para a eleaboração do
Plano Diretor.
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continuação
O Programa aproximou-se dos fóruns de participação popular
(Orçamento Participativo - OP, Conselhos Regionais de
Desenvolvimento - COREDES e Comitês de Bacia) para o
debate com a comunidade no sentido de promover esta
articulação pela base.
COR2A - Aumento no
grau de interação
entre as
organizações no
campo.

Também buscou-se a aproximação com setores organizados,
em particular os movimentos ecológicos, os movimentos rurais
de base e entidades religiosas e culturais. Com isto,
promovendo ações conjuntas que aumentaram a efetividade
ambiental e a representatividade das ações dos co-executores
nas suas comunidades.

4

14,29

3

10,71

O arranjo institucional do programa promoveu um corte
horizontal na estrutura do estado, fazendo com que secretarias
com atuação em áreas distintas passassem a trabalhar juntas.
A constituição da rede institucional para a execução do Programa
com a celebração de vários contratos e convênios, que atualmente
chegam a 89, foi um processo pedagógico nos aspectos ambientais,
contábeis, orçamentários, financeiros e legais que demandou cerca
de dois anos para a sua efetiva maturação.

COR2B - Surgimento
de estruturas
interorganizacionais
de domínio e padrões
de coalizão
claramente definidos.

Art. 4° – O Conselho Deliberativo terá como membros titulares o
Secretário do Meio Ambiente, que o presidirá, o Secretário da
Coordenação e Planejamento, o Secretário da Agricultura e
Abastecimento, o Secretário da Educação, o Secretário de Energia,
Minas e Comunicações, o Secretário das Obras Públicas e
Saneamento, o Secretário da Fazenda, o Secretário da Saúde, o
Prefeito de Porto Alegre, o Presidente da Federação das Associações
de Municípios do Rio Grande do Sul - FAMURS, da União Protetora
do Ambiente Natural - UPAN, da Associação Democrática Feminina
Gaúcha - ADFG - Amigos da Terra, da Associação Gaúcha de
Proteção Ambiental - AGAPAM, da Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES/Seção Rio Grande do Sul,
um representante do Comitê de Gerenciamento da Bacia do Rio dos
Sinos e um representante do Comitê de Gerenciamento da Bacia do
Rio Gravataí, com mandato de 2 (dois) anos.
O Plano Diretor de Controle e Administração Ambiental da Região
Hidrográfica do Guaíba foi concebido com o objetivo de formular e
executar a estratégia de manejo ambiental da Região e o seu
acompanhamento, com base nos diagnósticos setoriais produzidos
para o Programa.
Art. 7º - O Conselho Consultivo do FUNDO PRÓ-GUAÍBA será
composto por representantes das seguintes entidades: Fundação
Zoobotânica do Estado do Rio Grande do Sul - FZB, Companhia
Riograndense de Saneamento - CORSAN, Departamento Municipal
de Água e Esgotos - DMAE, Fundação Estadual de Proteção
Ambiental - FEPAM, Federação das Indústrias do Estado do Rio
Grande do Sul - FIERGS, Federação das Associações Rurais do
Estado do Rio Grande do Sul - FARSUL, Fundação de Planejamento
Metropolitano e Regional - METROPLAN, Associação Riograndense
de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural EMATER/RS, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência SBPC e Federação Riograndense de Associações Comunitárias de
Moradores de Bairros - FRACAB.
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continuação
De acordo com as condições estabelecidas contratualmente entre o
Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Governo do Estado do
Rio Grande do Sul, o objetivo geral do sistema vem a ser a sua
utilização nas atividades de apoio ao planejamento e ao gerenciamento
ambiental da Bacia Hidrográfica do Guaíba, envolvendo informações
ambientais, topográficas e socioeconômicas.

COR2C - Acréscimo
na carga de
informação da qual
devem ocupar-se
as organizações
que participam em
um campo.

Com base nestes critérios foi feita uma Consulta Pública aberta a toda
comunidade que recolheu mais de 500 demandas para enfrentar os
problemas apontados pelo diagnóstico ambiental. Estas criticidades
foram cruzadas com as demandas hierarquizadas pelos grupos
temáticos nos temas de intervenção direta (Resíduos Sólidos,
Esgotamento Sanitário, Unidades de Conservação, Manejo do Solo
Agrícola e Manejo do Solo Urbano). Com isto gerou-se uma nova
hierarquia temática onde as demandas da Consulta Pública que
apontassem soluções para as altas e médias criticidades ambientais
fossem priorizadas.

4

14,29

2

7,14

A estruturação do SIGPROGB no desenvolvimento do Programa faz
com que o processo de resposta entre o diagnóstico da situação, a
avaliação e a tomada de decisão para a aplicação de uma ação seja
ágil e precisa. Esta agilidade e precisão fornece ao tomador de
decisão, dos mais diversos níveis, o suporte necessário para escolha
de ações que terão maior efetividade ambiental, social e econômica.
O Diagnóstico contempla um conjunto de indicadores ambientais, que
passaram a integrar o sistema de planejamento, permitindo a avaliação
da eficiência das ações e da melhoria na qualidade ambiental da
Região. É composto de informações sobre socioeconomia,
esgotamento sanitário, resíduos sólidos, entre outras.

COR2D Desenvolvimento
da consciência
entre os
participantes de
um conjunto de
instituições que
fazem parte de
uma organização
em comum.

Todos demais componentes e atividades do Projeto, – a
implantação do SIG e da rede de monitoramento ambiental, as
pesquisas, os estudos, a educação e conscientização ambiental,
a comunicação social, o treinamento dos recursos humanos, as
centenas de seminários, reuniões, grupos de trabalhos,
exposições, os trabalhos com a mídia, a preparação de
publicações e de vídeos, o trabalho exaustivo incentivando a
cooperação e as ações de todos os co-executores, e a
promoção para uma participação ampla da sociedade civil,
contribuíram para a geração de uma “massa crítica”, um ponto
sem retorno no avanço da recuperação e do gerenciamento
ambiental da Bacia do Guaíba.
Na medida em que os co-executores foram aprendendo, na
interação promovida pela Secretaria Executiva (Plano de
Comunicação) percebeu-se um progresso na constituição do
arranjo institucional. É claro que alguns despertaram antes e
ajudaram bastante ao Programa. Outros ainda estão
aprendendo e se adequando a esta forma de trabalho, com uma
visão de sustentabilidade ecológica e cultural.
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conclusão
O segundo princípio considerado pelo Conselho Deliberativo do
programa é o atendimento às demandas da sociedade, de
forma a cobrir toda a região, consolidando assim o conceito de
bacia hidrográfica [...] isto é, consolidar o conceito de bacia
hidrográfica como unidade de planejamento.
O objetivo do Sistema de informação Geográfica do Pró-Guaíba
- SIGPROGB, é a criação e a implantação de uma base de
dados estruturada para apoio ao planejamento, gerenciamento e
monitoramento ambiental da Região Hidrográfica do Guaíba.
COR3A - Surgimento
de estruturas que
cobrem todo o
campo e que são
construídas
profissionalmente
pelos atores que
desejam mudar a
estrutura e a
própria missão das
organizações.

Os Encontros Regionais do Plano Diretor foram organizados
pela Coordenadoria Técnica do Plano, com o apoio da
Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos –
FDRH e dos Comitês de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica
existentes ou, quando ainda não formalizados, das Comissões
Provisórias. As atribuições de coordenação, acompanhamento e
sistematização dos resultados obtidos ficaram sob a
responsabilidade da Coordenadoria Técnica do Plano Diretor.

5

17,86

4

14,29

28

100

A partir desta “coluna vertebral” de ações estruturadoras
procedeu-se à análise de todas as demandas de intervenção
direta dos 5 temas acima citados buscando analisar as
vinculações destas primeiras. Gerando, deste modo, a partir das
demandas estruturadoras, um pool de sistemas de intervenção
junto aos principais problemas da região. O produto desta
análise foi uma malha de ações complementares a cada uma
das ações estruturadoras.
Os dados sistematizados no levantamento permitem a
elaboração de uma engenharia institucional adequada para o
Módulo II do programa, uma vez definidas as ações que serão
executadas, não só no nível de definição do órgão executor,
com ações inerentes às suas atividades, como também à forma
de integração entre diversos co-executores do programa.
Junto à Secretaria de planejamento, METROPLAN, FEPAM,
FZB, CORSAN, EMATER, e a Prefeitura Municipal de Porto
Alegre – PMPA, para o planejamento do uso dos recursos
naturais e monitoramento do programa.

COR3B Estabelecimento
de redes de
relações locais de
forma a favorecer
o desenvolvimento
de estruturas para
coordenar e
controlar
atividades.

Sob a responsabilidade dos co-executores FEPAM, CORSAN e
DMAE, foi estabelecido um protocolo para padronizar a coleta,
análise e publicação das informações obtidas pela rede de
monitoramento. A coordenação da rede ficou a cargo da
FEPAM, mas há participação de outras entidades do Estado.
O sistema de apoio à gestão ambiental, denominado Pró-Siga foi
desenvolvido para dar suporte ao desenvolvimento e ao
monitoramento ambiental da Região Hidrográfica do Guaíba, que
integra informações do diagnóstico ambiental e socioeconômico da
Região com um módulo de geoprocessamento. Dessa forma, é
possível determinar regiões críticas por temas, orientando o
planejamento das ações na bacia.
As criticidades setoriais apontadas pelo Diagnóstico foram o
tema para as discussões ocorridas no Workshop dos
Consultores que formalizou o início da etapa de formulação das
estratégias do Programa.
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A síntese dessa análise pode ser melhor evidenciada a partir do gráfico da
Figura 4.2.1, apresentada a seguir

COR2C - Acréscimo na
carga de informação da
qual devem ocupar-se
as organizações que
participam em um
campo. (4; 14%)

COR3B Estabelecimento de
redes de relações
locais de forma a
favorecer o
desenvolvimento de
estruturas para
coordenar e controlar
atividades.(4; 14%)

COR2A - Aumento no

estruturas
interorganizacionais de
domínio e padrões de
coalizão claramente
definidos.(3; 11%)

COR1A - Surgimento de
organizações formais
em decorrência de
regras
institucionalizadas.
(2; 7%)

grau de interação entre
as organizações no
campo.(4; 14%)
COR1B - Incorporação de
elementos socialmente
legitimados e
racionalizados em suas
estruturas formais de
forma a aumentar a sua
legitimidade, recursos e
capacidade de
sobrevivência.(4; 14%)

COR2B - Surgimento de

COR3A - Surgimento de
estruturas que cobrem
todo o campo e que são
construídas
profissionalmente pelos
atores que desejam
mudar a estrutura e a
própria missão das
organizações. (5; 19%)

COR2D Desenvolvimento da
consciência entre os
participantes de um
conjunto de instituições
que fazem parte de uma
organização comum.
(2; 7%)

Figura 4.2.1 – A estruturação do campo organizacional

4.2.2. Tensões e conflitos no processo de institucionalização
De acordo com os dados dos aspectos institucionais apresentados na Tabela
4.2.2, as possíveis fontes de tensões e/ou conflitos na estruturação do campo
organizacional em torno do conceito racionalizado de sustentabilidade mais
observadas estão relacionados ao aspectos T1 (64%). Ou seja, o grande potencial de
tensões e conflitos na estruturação do campo está relacionada à existência de
influências externas não relacionadas aos processos de produção real. Outrossim,
conflitos entre a lógica da eficiência e das regras institucionalizadas (T2) também são
evidenciados, porém,

de forma menos

freqüente (29%) no momento da

implementação de suas ações. Por conseguinte, evidências quanto a negligência
entre os elementos das estruturas formais (T3), conformaram apenas 7% do total das
observações realizadas, e, por fim, as atividades conflitos e/ou tensões decorrentes da
pressão coercitiva para a difusão da regras institucionalizadas (T4) não foram
observadas.

171

Tabela 4.2.2 – Tensões e conflitos no processo de institucionalização
ASPECTOS
INSTITUCIONAIS

EVIDÊNCIAS SIGNIFICATIVAS

FREQUÊNCIAS
n

%

9

64,29

Antes mesmo da montagem do Programa Pró-Guaíba, em
1989, uma série de estudos e projetos vinha sendo
desenvolvidos no âmbito da Bacia, com vistas ao diagnóstico e
ao equacionamento dos problemas ambientais existentes. Este
fato, decorrente da importância econômica da região, contribuiu
significantemente na montagem do Módulo I do Programa e
condicionou o seu desenvolvimento no sentido da
complementação das informações já existentes nos órgãos
públicos intervenientes na questão.
Como exemplo de ações antecessoras ao Pró-Guaíba pode-se
destacar o Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia
do Guaíba, CEEIBG, criado em 1979 com a finalidade de
contribuir para a melhoria da qualidade ambiental da Bacia
Hidrográfica do Guaíba, procurando compatibilizar as atividades
desenvolvidas pelas entidades federais, regionais, estaduais e
municipais com o aproveitamento integrado dos recursos
hídricos e a preservação da qualidade da água.

T1 - Existência de
influências externas
não relacionadas
aos processos de
produção real.

Em 1981, na tentativa de se estabelecer um sistema
institucional de gerenciamento de recursos hídricos no Rio
Grande do Sul, foi criado, através do Decreto n° 30.132, de 03
de maio de 1981, o Conselho de Recursos Hídricos do estado
do Rio Grande do Sul – CONRHIRGS e instituído o Sistema
Estadual de Recursos Hídricos – SERHI.
O Plano Diretor de Abastecimento de Água e Esgotamento
Sanitário da Região Metropolitana e Porto Alegre – PLADAE, de
1982, que visava ao equacionamento integrado dos sistemas
de abastecimento de água e esgotamento sanitário na Região
Metropolitana de Porto Alegre, envolvendo a participação de
diferentes órgãos de atuação da Região, como a METROPLAN,
CORSAN e DMAE.
O art. 21, item XIX, estabelece que compete à União “instituir
sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e
definir critérios de outorga de direitos de uso”.
A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul define em seu
Capítulo II, artigo 171: “Fica instituído o sistema estadual de
recursos hídricos, integrado ao sistema nacional de
gerenciamento desses recursos, adotando as bacias
hidrográficas como unidades de planejamento e gestão,
observados os aspectos de uso e ocupação do solo [...]”.
Em 1986, a Resolução CONAMA 20 inclui novas classes e
padrões ambientais para a classificação dos recursos hídricos do
país, bem como a definição do órgão ambiental estadual como
responsável pelo processo e a necessidade de se ouvir a
comunidade, sendo, portanto, necessário o reenquadramento dos
rios do Estado e, por extensão, da Região Hidrográfica do Guaíba
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conclusão
Com o surgimento da Lei n° 10.350, de 30 de dezembro de 1994, foi
instituído o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, incluindo novos
atores no processo de enquadramento e exigindo sua readequação à
nova realidade. Os Comitês de Bacias Hidrográficas passam a ter um
papel fundamental, pois são os responsáveis pela elaboração da
proposta de enquadramento, através de subsídios técnicos das
Agências das Bacias Hidrográficas e dos levantamentos dos anseios
da sociedade.
A partir da Lei n° 10.330/94, os órgãos executivos estaduais têm
as competências definidas conforme suas atribuições legais,
salientando-se a elaboração de estudos e projetos como subsídios
para a política ambiental estadual, a adoção de medidas públicas
ou privadas para garantir o equilíbrio ecológico e a informação da
população sobre a qualidade do meio ambiente. A Lei estabelece,
ainda, o regramento para importantes instrumentos do
gerenciamento, em conformidade com a concepção básica que
norteou a sua estruturação.
O grande número de co-executores, o grande número de atividades
incorporadas ao projeto, e às vezes, projetos e propostas incompletas
freqüentemente criou dificuldades e atrasos na execução.
Outro problema encontrado foi a defasagem de tempo entre a
concepção dos projetos e a execução propriamente dita. Fato
decorrente do tempo de negociação dos contratos. Isto levou à
desmobilização e mudança de equipes com os prejuízos na execução.
A contratação de bens e serviços para o Projeto, controlado por uma
entidade central de aquisições foi lenta, fragmentada, dependendo por
um lado dos co-executores para a definição das especificações
técnicas e, por outro, da Secretaria executiva para autorizar a licitação e
posteriormente processar os contratos e pagamentos.
A conclusão relativamente rápida de grande parte das obras e das
atividades financiadas pelo Banco, e a execução lenta dos demais
elementos do Projeto, financiados com recursos de contrapartida, gerou
um desequilíbrio temporário em que a contribuição do Estado baixou
dos 40%, requerido pelo contrato, para 20%. A persistência dessa
situação por mais que um ano durante o final de 1998 e todo o ano de
1999 causou atrasos nos desembolsos pelo Banco e na execução do
Projeto.

4

28,57

T3 - Negligência
entre os elementos
das estruturas
formais e das
atividades
institucionalizadas

Durante e etapa de preparação do programa, o Banco aceitou
alguns projetos que não estavam completos, o que acarretou
atrasos na execução do programa, pois tiveram que ser
completados.

1

7,14

T4 Conflitos/tensões
decorrentes da
pressão coercitiva
para a difusão da
regras
institucionalizadas

—

0

0,00

14

100

T2 - Conflitos entre
a lógica da
eficiência e as
regras
institucionalizadas.

TOTAL

173

A síntese dessa análise é apresentada graficamente por intermédio da Figura
4.2.2, a seguir.
T2 - Conflitos entre
a lógica da
eficiência e as
regras
institucionalizadas.
(4; 29%)

T1- Existência de
influências
externas não
relacionadas aos
processos de
produção real.
(9; 64%)

T3 - Negligência
entre os elementos
das estruturas
formais e das
atividades.
(1; 7%)

T4 - Conflitos/tensões
decorrentes da
pressão coercitiva para
a difusão da regras
institucionalizadas.
(0; 0%)

Figura 4.2.2 – Tensões e conflitos no processo de institucionalização

4.2.3. Fontes de mudança institucional isomorfa
De acordo com os dados apresentados na Tabela 4.2.3, a fonte de
isomorfismo institucional mais significativa observada na estruturação do campo
organizacional foi o isomorfismo normativo, relacionado aos mecanismos de
socialização profissional, tais como, oficinas de trabalho, programas educativos,
dentre outros (In3; 67%). O isomorfismo coercitivo, em respostas à exigências do
Governo, padrões de desempenho ou convites à coalizão (Ic; 33%), foi a segunda
fonte de mudança institucional isomorfa mais observada na análise documental.
Logo, não foram encontradas evidências significativas relacionadas à
mudança institucional isomorfa em resposta à base cognoscitiva produzida por
especialistas, promulgação de regras sobre a conduta organizacional e profissional
através de redes e/ou associações de profissionais, ou de que as organizações
seguem o modelo de outras as quais parecem mais legítimas ou exitosas em
resposta à incerteza ambiental, tecnológica e informacional decorrente da inovação.
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Tabela 4.2.3 – Fontes de mudança institucional isomorfa

ASPECTOS
INSTITUCIONAIS

Ic - Respostas
diretas à
exigências do
Governo
(exigências
legais), a um
critério ou padrão
de desempenho
(normas técnicas)
ou convite à
coalizão.

EVIDÊNCIAS SIGNIFICATIVAS
A partir da consolidação do Sistema Estadual de Recursos
Hídricos em 1994, o Conselho de Recursos Hídricos (CRH) propôs
a divisão do Estado em três regiões hidrográficas compostas pelas
respectivas bacias. A Região Hidrográfica do Guaíba foi divida em
oito sub-bacias. O Plano Diretor em questão adotou a divisão
proposta pelo CRH, de forma a favorecer a integração entre os
sistemas estaduais de recursos hídricos e o meio ambiente e
consolidar as bases de planejamento do próprio programa.

FREQUÊNCIAS
n

%

2

33,33

Terminando o processo de validação dos resultados juntos aos
consultores, teve início o processo de consulta à população da
Região Hidrográfica do Guaíba. Este processo teve início com a
realização dos Seminários Regionais realizados em cada uma das
oito bacias componentes do Pró-Guaíba, aproveitando e
avalisando o processo de formação dos Comitê de Bacia previstos
na Lei n°10.350/94.

Im - As organizações
seguem o modelo
de outras as quais
parecem mais
legítimas ou exitosas
em resposta à
incerteza ambiental,
tecnológica e
informacional
decorrente da
inovação.

—

0

0

In1 - Mudança na
conduta das
organizações em
decorrência da base
cognoscitiva
produzida por
especialistas.

—

0

0

In2 - Promulgação de
regras sobre a
conduta
organizacional e
profissional através
de redes e/ou
associações de
profissionais.

—

0

0

continua
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In3 - Mecanismos de
socialização
profissional, como as
oficinas de
associação com os
trabalhadores,
programas
educativos, acordos
com consultores,
redes de relações
entre patrões e
escolas
profissionalizantes,
páginas das revistas
comerciais, etc.

Pela Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos
– FDRH, visando habilitar o pessoal técnico e administrativo em
atividades de gestão de bacias e em áreas setoriais específicas
relacionadas com os componentes do programa. Foram
relaizados 179 eventos (cursos, seminários, visitas técnicas) para
cerca de 6.240 beneficiários.
Estabeleceu-se um processo de planejamento participativo para
a construção do Módulo II do Programa dentro de uma
perspectiva de sustentabilidade ecológica e justiça social. Para
tanto, foram envolvidos cerca de 120 técnicos, de vários órgãos
do Estado, Prefeituras, Companhias Públicas, Organizações Não
Governamentais e representantes de instâncias de participação
popular.

4

66,67

6

100

Este processo, teve início durante a fase de validação do
Diagnóstico através do Seminário Aberto, da consolidação dos
seus resultados e do Workshop dos Consultores.As criticidades
setoriais apontadas pelo Diagnóstico foram o tema para as
discussões ocorridas no Workshop dos Consultores que
formalizou o início da etapa de formulação das estratégias do
Programa.
A partir da montagem do Grupo de Trabalho e através de um
processo exaustivo de discussões das expectativas e
necessidades fundamentais do trabalho, procedeu-se à definição
dos escopo básico da metodologia a ser adotada.

TOTAL

O resumo dessa análise é apresentado no Gráfico 4.2.3., a seguir.
In3 - Mecanis m os de
s ocialização profis s ional,
com o as oficinas de
as sociação com os
trabalhadores,
program as educativos ,
acordos com cons ultores,
redes de relações entre
patrões e escolas
profiss ionalizantes ,
páginas de revistas
com erciais , etc. (4; 67%)

In1 - Mudança na conduta das
organizações em decorrência da
bas e cognos citiva produzida por
especialis tas. (0, 0%)

Ic - Respos tas diretas à
exigências do Governo
(exigências legais ), a um
critério ou padrão de
des em penho (norm as
técnicas ) ou convite à
coalizão. (2; 33%)

In2 - Prom ulgação de regras
s obre a conduta organizacional
e profis s ional através de redes
e/ou as s ociações de
profis s ionais.(0, 0%)

Im - As organizações s eguem o
m odelo de outras as quais
parecem m ais legítim as ou
exitos as em res pos ta à incerteza
am biental, tecnológica e
inform acional decorrente da
inovação.(0, 0%)

Figura 4.2.3 – Fontes de mudança institucional isomorfa
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4.3.

A ANÁLISE DA COMPLEXIDADE

Neste tópico, são apresentados os resultados da análise de conteúdo dos
documentos relacionados aos seis Subprogramas que compõem o Programa PróGuaíba, de forma a obter a compreensão dos aspectos da complexidade do Programa
como um todo, de forma a subsidiar a sua posterior discussão. Para isso, essa etapa
da pesquisa foi realizada com recurso da Tabela de Análise da Complexidade
(APÊNDICE V), de forma a classificar as evidências significativas na Tabela de
Resultados de acordo com as unidades de significado previamente estabelecidas pela
teoria e dispostas na Tabela de Análise, recebendo, portanto, a classificação alfanumérica correspondente, conforme já explicado no capítulo referente aos
procedimentos metodológicos. Sendo assim, os resultados são apresentados na
ordem das três categorias investigadas: (a) interações, onde são classificados os
elementos

relativos

às

emergências,

imposições,

complementaridades

e

antagonismos; (b) circuito práxico, onde são clasificadas as evidências referentes a
praxis, trabalho, produção e transformação e (c) auto-eco-organização, onde são
classificadas as evidências quanto aos elementos da complexidade adaptação e
seleção. Contudo, conforme já ressaltado, o escopo da análise da enumeração
temática, nessa etapa da pesquisa, é meramente descritivo, ou seja, não busca fazer
menção à aspectos que podem ser considerados mais ou menos significativos, em
razão da própria natureza da teoria que embasa a sua consecução. No entanto, o
conjuto desses elementos constituem subsídios essenciais à posterior discussão da
análise do papel do Programa Pró-Guaíba na estruturação do campo organizacional
sustentável sob a ótica da complexidade.
4.3.1. As interações
Conforme os dados obtidos por intermédio da enumeração temática da Tabela
4.3.1, 36% das interações são decorrentes de imposições, coerções, restrições,
servidões que levam a perdas ou inibições das qualidades ou propriedades dos
componentes (instituições/Subprogramas) de forma que não podem adotar todos os
seus estados possíveis dentro do sistema (imposições); 28% de qualidades ou
propriedades do sistema (Programa/campo) que apresentam um caráter de novidade
com

relação

às

qualidades

ou

propriedades

dos

componentes

(instituições/Subprogramas) considerados isoladamente (emergências); 20% de
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associações e combinações de atividades, especializações, associadas a imposições
e desenvolvimento de aparelhos de controle e de comando, competências e da
autonomia das individualidades, aliadas a outros mecanismos organizacionais
(complementaridades); e 16% de forças ou propriedades de exclusão, de repulsão, de
dissociação, virtualizadas pela interação das complementaridades e imposições, as
quais se manifestas, ameaçariam a integridade do sistema (antagonismos).
Tabela 4.3.1 – As interações
ELEMENTOS DA
COMPLEXIDADE

EVIDÊNCIAS SIGNIFICATIVAS

FREQUÊNCIAS
n

%

7

28,00

O Programa para o Desenvolvimento Racional,
Recuperação e Gerenciamento Ambiental da Bacia
Hidrográfica do Guaíba visa criar as condições
necessárias ao desenvolvimento racional dos
recursos naturais, à recuperação da qualidade
ambiental nas áreas urbanas e rurais, bem como o
manejo ambiental sustentado da produção agrícola,
pecuária, florestal e industrial.
Em sua concepção e metodologia de trabalho, o PróGuaíba incorpora uma visão sistêmica e integradora
de desenvolvimento sustentável.
Em - Qualidades ou
propriedades do sistema
(programa/campo) que
apresentam um caráter de
novidade com relação às
qualidades ou propriedades
dos componentes
(instituições/Subprogramas)
considerados
isoladamente.

Durante a montagem do Módulo I do Programa PróGuaíba foi proposta a existência de uma estratégia
de manejo integrado para a Bacia do Guaíba,
contextualizada
no
consenso
das
diversas
instituições participantes do Programa.
O veredicto dos técnicos alertou para uma série de
complementaridades que deveriam atender a uma
exigência técnica: mais do que um conjunto de
projetos de engenharia, o programa precisava
estabelecer uma política ambiental.
O Pró-Guaíba ganha corpo porque pressupõe uma
relação dinâmica entre todos os seus agentes – os
órgãos co-executores encarregados de implementar
os programas e ações.
O novo arranjo institucional
elaboração do Plano teve
conceitual, a necessidade de
efetiva da variável política
participação da comunidade.

proposto para a
como fundamento
incorporação mais
representada pela

Expandir o Programa da Região Metropolitana para
toda a Região Hidrográfica Guaíba, isto é, consolidar
o conceito da bacia hidrográfica como unidade de
planejamento.

continua
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O Programa foi criado pelo Decreto n° 33.360, de
27/11/89, modificado posteriormente pelos Decretos n°
34.047/91, 35.003/93 e pelo Decreto 36.127, de 15/08/95.
Art. 3º - O PRÓ-GUAÍBA, para atingir seus objetivos, fica
formado por: I -Conselho Deliberativo; II - Conselho
Consultivo; III - Secretaria Executiva; IV -Coordenadorias
de Subprogramas.

Im - Imposições, coerções,
restrições, servidões que
levam a perdas ou inibições
das qualidades ou
propriedades dos
componentes
(instituições/Subprogramas)
de forma que não possam
adotar todos os seus
estados possíveis dentro
do sistema.

Art. 4°- O Conselho Deliberativo terá como membros titulares
o Secretário do Meio Ambiente, que o presidirá, o Secretário da
Coordenação e Planejamento, o Secretário da Agricultura e
Abastecimento, o Secretário da Educação, o Secretário de
Energia, Minas e Comunicações, o Secretário das Obras
Públicas e Saneamento, o Secretário da Fazenda, o Secretário
da Saúde, o Prefeito de Porto Alegre, o Presidente da
Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do
Sul - FAMURS, da União Protetora do Ambiente Natural UPAN, da Associação Democrática Feminina Gaúcha - ADFG
- Amigos da Terra, da Associação Gaúcha de Proteção
Ambiental - AGAPAM, da Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária e Ambiental - ABES/Seção Rio Grande do Sul, um
representante do Comitê de Gerenciamento da Bacia do Rio
dos Sinos e um representante do Comitê de Gerenciamento
da Bacia do Rio Gravataí, com mandato de 2 (dois) anos.

9

36,00

Art. 5º- Ao Conselho Deliberativo compete: I -tomar decisões
sobre as ações e atividades preconizadas pelo Programa; II assegurar a realização do PRÓ-GUAÍBA em conformidade
com o sistema de proteção ambiental e demais normas
afetas ao meio ambiente; III -coordenar a captação e a
distribuição dos recursos necessários à implementação das
ações do PRÓ-GUAÍBA; IV -coordenar a integração das
ações e serviços do Estado com as ações da União dos
Municípios localizados na área da Bacia Hidrográfica do
Guaíba; V -convidar as instituições governamentais e as
organizações não governamentais para compor o Conselho
Consultivo; VI -fazer indicação do Secretário Executivo ao
Governador do Estado; VII -aprovar os projetos propostos,
após análise, verificação e exame de viabilidade técnica e
econômica feitos pela Secretária Executiva.
Art. 6º - Ao Conselho Consultivo compete dar Assessoria e
apoio técnico-científico ao Conselho Deliberativo e à Secretaria
Executiva face às ações e projetos inerentes ao PRÓGUAÍBA, bem com fazer-lhes as recomendações necessárias.

continua

179

continuação
Art. 7º- O Conselho Consultivo do FUNDO PRÓ-GUAÍBA será
composto por representantes das seguintes entidades:
Fundação Zoobotânica do Estado do Rio Grande do Sul - FZB,
Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN,
Departamento Municipal de Água e Esgotos - DMAE, Fundação
Estadual de Proteção Ambiental - FEPAM, Federação das
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul - FIERGS,
Federação das Associações Rurais do Estado do Rio Grande
do Sul - FARSUL, Fundação de Planejamento Metropolitano e
Regional - METROPLAN, Associação Riograndense de
Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural EMATER/RS, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
- SBPC e Federação Riograndense de Associações
Comunitárias de Moradores de Bairros - FRACAB.
Art. 8º - À Secretaria Executiva, dentro das diretrizes
definidas pelo Conselho Deliberativo, compete: I -coordenar
as atividades concernentes ao PRÓ-GUAÍBA; II acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos das
coordenadorias; III -coordenar as negociações para
captação dos recursos destinados à viabilização do PRÓGUAÍBA; IV -garantir os meios necessários à consecução
dos objetivos do PRÓ-GUAÍBA; V - planejar e executar os
projetos que lhe forem submetidos; VI -analisar a viabilidade
dos projetos submetidos às coordenadorias; VII supervisionar a execução dos projetos submetidos às
coordenadorias.
Art. 9º - Secretaria Executiva contará com uma Assessoria
Técnica e uma Assessoria Financeira, responsáveis, dentro
de suas áreas, pelas atividades de controle, supervisão,
acompanhamento, crítica e reportação dos Subprogramas
e projetos executados, ainda não executados ou em
andamento.
Art. 10 - Às Coordenadorias de Subprogramas compete,
com observância das diretrizes fixadas pelo Conselho
Deliberativo, a execução dos projetos não administrados
diretamente pela Secretaria Executiva.
Co - Associações e
combinações de atividades,
especializações,
associadas a imposições e
desenvolvimento de
aparelhos de controle e de
comando, competências e
da autonomia das
individualidades, aliadas a
outros mecanismos
organizacionais.

O PRÓGUAÍBA é um Programa de execução bastante
complexa. São 17 Projetos ou Componentes com 11
entidades ou agências envolvidas em sua execução.
Assim, o esforço de coordenação é muito intenso e a
capacidade de resposta das várias instituições tem um ritmo
diferenciado.

5

20,00

Trata-se de um programa de ações integradas em que se
somam ações de Fortalecimento Institucional, Educação
Ambiental, Monitoramento da Qualidade/Quantidade da
Água, Ar e Uso do Solo, ao lado do planejamento de médio
prazo e da execução de obras básicas de infra-estrutura.
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Os Encontros Regionais do Plano Diretor foram
organizados pela Coordenadoria Técnica do Plano, com o
apoio da Fundação para o Desenvolvimento de Recursos
Humanos – FDRH e dos Comitês de Gerenciamento de
Bacia Hidrográfica existentes.
Também buscou-se a aproximação com setores
organizados, em particular os movimentos ecológicos, os
movimentos rurais de base e entidades religiosas e
culturais. Com isto, promovendo ações conjuntas que
aumentaram a efetividade ambiental e a representatividade
das ações dos co-executores nas suas comunidades.
Necessidade de compatibilização das premissas técnicas
de etapas como o diagnóstico e a execução dos projetos de
engenharia, com o processo político-administrativo que
decorre da participação das diversas entidades e da própria
população envolvidas com o Programa. O plano de trabalho
proposto pela Coordenadoria Técnica do Plano Diretor
refletiu esta preocupação, na media em que intercala
estágios de desenvolvimento técnico com decisões
políticas.

An - Forças ou
propriedades de exclusão,
de repulsão, de
dissociação, virtualizadas
pela interação das
complementaridades e
imposições, as quais se
manifestas, ameaçariam a
integridade do sistema.

Na esfera institucional, as estruturas burocráticas
concebidas
em
paradigmas
desenvolvimentistas
apresentavam baixa capacidade para trabalhar com visão
sistêmica de forma a enfrentar os principais problemas
ambientais. A falta desta cultura gerou inicialmente ações
isoladas com baixa articulação entre elas, num sistema de
pontos de processo e não um processo interdependente
como o desejado.

4

16,00

25

100

A cada quatro anos, arranjos institucionais completamente
diversos e mudanças nos quadros técnicos. Como pano de
fundo dessa fragilidade institucional, o crescente
endividamento do Estado.
Outra questão de significativa importância para a
compreensão da complexidade institucional que
caracteriza o entorno do Programa Pró-Guaíba diz
respeito aos diversos critérios adotados pelos
organismos públicos de atuação na Região Hidrográfica
do Guaíba, no que concerne à divisão em unidades de
planejamento e gestão. Esta questão tem especial
importância em razão da criação dos Conselhos
Regionais de Desenvolvimento – COREDES, os quais
têm obtido crescente participação na vida social e
econômica do Estado, como organismos definidores
das políticas públicas.

TOTAL
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A síntese descritiva dessa análise pode ser melhor evidenciada a partir do
gráfico da Figura 4.3.1, apresentado a seguir.

A n - Forças ou

E m - Qualidades ou

propriedades de
exclusão, de repulsão,
de dissociação,
virtualizadas pela
interação das
complementaridades e
imposições, as quais se
manifestas, ameaçariam
a integridade do
sistema.(4; 16%)

propriedades do sistema
(programa/campo) que
apresenta um caráter de
novidade com relação às
qualidades ou
propriedades dos
componentes
(instituições/subprogram
as) considerados
isoladamente.(7; 28%)

Co - Associações e
combinações de
atividades,
especializações,
associadas a
imposições e
desenvolvimento de
aparelhos de controle e
de comando,
competências e da
autonomia das
individualidades, aliadas
a outros mecanismos
organizacionais (5; 20%)

Im -Imposições,
coerções, restrições,
servidões que levam a
perdas ou inibições das
qualidades ou
propriedades dos
componentes
(instituições/subprogram
as) de forma que não
possam adotar todos os
seus estados possíveis
dentro do sistema.
( 9; 36%)

Figura 4.3.1 – As interações

4.3.2. O circuito práxico
Conforme os dados observados por intermédio da enumeração temática,
apresentados na Tabela 4.3.2, 34% dos elementos da complexidade evidenciados
que compõem o circuito práxico estão relacionados às atividades práxicas que
transformam e produzem (trabalho); 34% às interações criadoras ou poiésis
(produção); 24% às atividades que efetuam transformações, produções, performances
a partir de uma competência e que têm sempre um caráter organizacional (práxis), e
8% às mudanças de forma/performance e que dão origem a novas formas de
organização (transformação).
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Tabela 4.3.2 – O circuito práxico
ELEMENTOS DA
COMPLEXIDADE

EVIDÊNCIAS SIGNIFICATIVAS

FREQUÊNCIAS
n

%

9

23,68

13

34,21

Promover o fortalecimento institucional e consolidar uma
base legal integradora para a bacia;
Elaborar um plano integrado para o manejo ,ambiental da
bacia que trace as diretrizes, objetivos, políticas e
estratégias para guiar o trabalho das instituições que ali
executam ações;
Prestar serviços que facilitem o trabalho integrado das
instituições envolvidas, especialmente através da geração
de informações básicas e de critérios que guiem o uso
adequado do solo, água e florestas;
Px - Conjunto de atividades
que efetuam
transformações,
produções, performances a
partir de uma competência;
ações que têm sempre um
caráter organizacional.

Identificar, analisar, projetar e implantar sistemas de
redução e tratamento de contaminação atmosférica e de
despejos sólidos e líquidos;
Estudar a vocação natural do solo, quanto ao uso atual e
às suas potencialidades, instituindo um zoneamento
agroecológico para o reordenamento produtivo;
Realizar obras físicas de conservação de solos, de
reflorestamento e de controle de agrotóxicos, com técnicas
mais modernas e menos poluentes;
Estudar a relação entre os impactos positivos e negativos
gerados pela utilização dos recursos naturais;
Contribuir para a conservação efetiva do patrimônio
natural, fortalecendo as unidades de conservação
existentes e promovendo o estabelecimento de unidades
adicionais;
Promover a educação ambiental e a extensão rural,
contribuindo para a mudança de atitudes das pessoas
face ao meio ambiente, especialmente em relação aos
usuários dos recursos mais frágeis.

Tb - Atividades práxicas
que transformam e
produzem.

Coleta e Tratamento de Esgoto Doméstico: (i) nas
cidades de Cachoeirinha e Gravataí, implementada pela
Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN,
mediante a implantação de 7,9 km de coletores tronco
de esgoto, 267 km de redes coletores, quatro estações
de bombeamento e duas estações de tratamento,
visando beneficiar uma população aproximada de
244.000 habitantes; (ii) na cidade de Porto Alegre,
implementada pelo Departamento de Àguas e Esgoto
de Porto Alegre – DMAE, a implantação de 7,3 km de
coletores tronco, 37 km de redes coletoras, três
estações de bombeamento e uma estação de
tratamento mecanizada, beneficiando uma população
de aproximadamente 165.000 habitantes.

continua

183

continuação
Manejo de Resíduos Sólidos em Porto Alegre: Na cidade
de Porto Alegre, implementado pelo Departamento de
Limpeza Urbano de Porto Alegre – DMLU, compreende
a execução de obras e aquisições de equipamentos
para: (i) coleta de resíduos sólidos em 50 pequenos
bairros de difícil acesso, com total de 68.000 habitantes,
implantação de um galpão de reciclagem e coleta de
190t/dia de resíduos industriais; (ii) coleta seletiva de
resíduos sólidos em cerca de 160 escolas de Porto
Alegre; (iii) reciclagem de lixo através de tecnologia
simplificada, utilizando mão-de-obra não qualificada, e
(iv) tratamento do lixiviado produzido em aterros
sanitários da Zona Norte de Porto Alegre.
Preparação do Plano Diretor de Resíduos Sólidos: Como
ação complementar ao manejo de resíduos sólidos a
METROPLAN efetuará uma avaliação da situação geral
na Região Metropolitana e definirá um conjunto de
medidas, técnicas, administrativas e institucionais, para
determinar a forma de gestão a ser adotada para a
solução do acúmulo de resíduos nos 24 municípios da
região metropolitana.
Controle da Poluição Industrial: Implementada pela
Fundação Estadual de Proteção Ambiental Luís
Henrique Roessler – FEPAM, mediante ações
específicas para identificar, cadastrar e classificar fontes
contaminadoras industriais e preparar e executar um
plano de ações para enquadrar as fontes
contaminadoras industriais dentro da legislação
ambiental.
Rede
de
Monitoramento
Ambiental:
Sob
responsabilidade dos co-executores FEPAM, CORSAN
e DMAE, o objetivo era melhorar as redes de
monitoramento existentes de recursos hídricos,
atmosféricos e do uso e ocupação territorial urbana e
rural, visando obter indicadores permitindo acompanhar
a evolução da qualidade ambiental, sistematizando as
informações geradas e integrando-as em bancos de
dados para serem adotados como referenciais nos
processos de tomadas de decisões.
Conservação do Solo e Controle de Agrotóxicos em
Bacias Prioritárias do Guaíba: A cargo da Associação
Riograndense de Empreendimentos de Assistência
Técnica e Extensão Rural – EMATER, e inclui os
seguintes subcomponentes: (i) o manejo e a
conservação do solo; (ii) o florestamento e
reflorestamento; (iii) o controle da contaminação por
agroquímicos, e (iv) a extensão rural e educação
ambiental.
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Consolidação de Parques e Unidades de Conservação:
Implementado pela FZB e o DEFAP, contemplou metas
diferenciadas de acordo com as características e
necessidades de cada unidade, requerendo a execução
de obras novas e/ou restaurações para o melhoramento
da infra-estrutura física, aquisição de equipamentos,
preparação de estudos e planos de administração e de
manejo, e programas de educação ambiental para o
público visitante.
Estudos para Consolidação do Sistema de Parques e
Reservas Naturais: O Projeto previu, como ação
complementar nesse componente, a condução de estudos
pela Fundação Zoobotânica e universidades visando à
investigação de áreas potenciais de conservação incluindo o
mapeamento, diagnóstico e gestão de banhados e zonas
úmidas, e a preservação de lugares paleontológicos de
vertebrados, mediante coleção de fósseis e publicação das
conclusões importantes.
Educação e Conscientização Ambiental: O componente
previu ação complementar, executada pela Secretaria de
Educação, da elaboração do Plano Diretor de Educação
Ambiental para o Estado, estabelecendo um plano piloto em
escolas dos nove pólos de educação ambiental, e integração
com os demais co-executores para definição de linhas de
ação em Educação Ambiental.
Implantação de um Sistema de Informações Geográficas do
Pró-Guaíba – SIGPROGB:
Junto à Secretaria de
Planejamento, METROPLAN, FEPAM, FZB, CORSAN,
EMATER e a Prefeitura Municipal de Porto Alegre – PMPA,
para o planejamento do uso dos recursos naturais e
monitoramento do Programa.
Plano de Informação e Comunicação Social: A cargo da
Secretaria Executiva do Programa, visando à divulgação
ordenada interna, entre os órgãos do Governo Estadual, e
externa, para a sociedade civil.
Treinamento de Recursos Humanos: Pela Fundação de
Recursos Humanos – FDRH, visando habilitar o pessoal
técnico e administrativo em atividades de gestão de bacias e
em áreas setoriais específicas relacionadas com os
componentes do Programa.
Plano Diretor de Controle e Administração Ambiental da
Bacia Hidrográfica do Guaíba: Executado pela SEPG, o
objetivo geral deste Projeto é obter um diagnóstico ambiental
consolidado da Bacia Hidrográfica do Guaíba e, a partir
deste, identificar e priorizar os projetos que constituirão os
módulos sucessivos do Programa, bem como os aspectos
institucionais do mesmo.
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Implantação de 104.050 m de redes coletoras, 2.688m de
ramais domiciliares, caixas para ligações domiciliares, tendo
100% das obras físicas das Estações de Bombeamento
concluídas e o sistema de coleta e tratamento de esgoto
doméstico beneficiando 150.000 habitantes na primeira
etapa e 250.000 na segunda etapa somando um total de
400.000 habitantes, na Zona Sul, e a construção da Estação
de Tratamento de Esgoto S.João-Navegantes com
capacidade de 364 l/s e previsão de atendiemnto de 220.000
habitantes, composta por dois módulos de lodo ativado, sem
desinfecção do efluente com cloro, dois digestores, dois
tanques de armazenamento de lodo digerido, sistema de
coleta e depósito de águas pluviais e água potável e
desidratação mecanizada por centrifugação, na Zona Norte,
foi concluída, ficando pendente apenas a instalação e
operação do equipamento de queima dos gases dos
digestores .

Pr - Interações criadoras
ou poiésis.

Implantação de 269,2 km de redes coletoras, 134,68 km de
ramais domiciliares para 25.315 ligações; das estações de
bombeamento EBE 1, EBE 2, EBE3 e EBE 4 e das
estações de tratamento de esgoto (ETE) de Cachoeirinha e
Gravataí, e recuperação da ETE de Canoas, além de 11.607
visitas domiciliares visando a autorização do proprietário do
imóvel para concretizar a ligação, até o momento (2001),
resultaram em 6.349 autorizações assinadas e 998 ligações
executadas, e num atendimento efetivo estimado de 50.000
pessoas de uma população estimada de 245.000 pessoas
Implementação da: Unidade de Triagem e Compostagem
Lomba do Pinheiro com capacidade instalada de 100 t/d de
resíduos sólidos e com previsão de criação 180 empregos
gerados diretamente nas atividades de triagem, parte esta
que foi financiada através Pró-Guaíba, sendo que 110 já
estão trabalhando na Unidade; da Capatazia Humaitá que
realiza as atividades de varrição, capina, coleta de resíduos e
limpezas diversas nos bairros Humaitá, Navegantes e
Anchieta na zona norte de Porto Alegre; do Galpão da Vila
Pinto que é hoje uma das oito unidades de triagem e
classificação, que recebem os resíduos secos recicláveis
recolhidos pelo DMLU nos bairros do município de Porto
Alegre e onde trabalham mais de 60 recicladores que
diariamente classificam os diversos tipos de materiais
recebidos, preparam o seu acondicionamento e realizam sua
comercialização, dividindo entre si os benefícios econômicos
da operação; do Aterro Sanitário da Extrema é o primeiro
aterro sanitário do Estado do Rio Grande do Sul que foi
submetido à Avaliação de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), e
foi o primeiro aterro sanitário do Estado que passou por todo
o processo de licenciamento ambiental pelo órgão estadual
competente (FEPAM), e da coleta seletiva em escolas que
vem sendo desenvolvida por meio de investimentos em
campanha de educação ambiental, em aparato operacional
com a frota (caminhões e manutenção), em aparato
acessório (conteineres, e demais equipamentos de coleta),
em infra-estrutura operacional, em técnicos e garis .

13

34,21
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O Plano Diretor de Resíduos Sólidos foi concluído. Houve
ampliação de meta, buscando a implementação de medidas
previstas no Plano Diretor. Esta fase encontra-se em
execução. Estamos em fase de licitação da elaboração do
EIA-RIMA do Aterro Metropolitano Leste. Com relação ao
Aterro Metropolitano de Santa Tecla, a METROPLAN está
trabalhando para viabilizar a desapropriação da área e
construção da ponte de acesso. Encontra-se em andamento
processo de discussão com Associações de Recicladores e
Prefeituras visando garantir a operação de galpões de
reciclagem e implantação de coleta seletiva nos municípios .
Obras de infra-estrutura e consolidação da Ucs do Jardim
Botânico (43,12 ha), parques Zoológico (850 ha), Delta do
Jacuí (17.245 ha) e Itapuã (5.533 ha); 14 (quatorze)
excursões de coleta e exploração botânica foram realizadas
em 34 municípios; produção de mudas de espécies nativas
na área do Horto Florestal (HF) do Parque Zoológico e
educação ambiental para as Unidades de Conservação.
Foram cadastradas 32.400 indústrias e realizada uma
classificação dos estabelecimentos industriais na bacia. O
inventário resultou na aplicação de um Plano de ações
visando a eliminação de fontes poluidoras industriais e a
concessão de licenças operacionais às industrias,
cunprindo com as normas estabelecidas pela FEPAM
Foram implantados 69 pontos de coleta e análise no Lago
do Guaíba, nos rios Gravataí, Sinos, Caí e Taquarí-Antas.
Também foi iniciado um projeto piloto de monitoramento de
sedimentos no Rio Gravataí com nove pontos de coleta. A
CORSAN iniciou o monitoramento em 369 poços,
abrangendo toda a Região. Foram adiquiridos os
equipamentos para 19 estações pluviométricas e 26
estações
pluvio-fluviométricas.
O
sistema
de
monitoramento da qualidade do ar incluindo o equipamento
metereológico e sonda acústica foi concluído e encontra-se
em operação. Também foi estabelecido um protocolo para
padronizar a coleta, análise e publicação das informações
obtidas pela rede de monitoramento.
Foram financiados 5.355 projetos, abrangendo 215
microbacias, 143 municípios e 5.557 propriedades,
realizando um total de 719,3ha de terraço de retenção,
5.886,5ha tde erraço de base larga, 1.970,4 ha de terraço
de base média, 946,85ha de cordão de contorno vegetado,
258,11ha de cordão de contorno de pedra, 138.403,68m de
fechamento
de
voçorocas;
14.782,62ha
de
descompactação, 18.126,59 ha de cobertura verde,
47.818,3ha de correção do solo, 49244,75ha de adubação
de base, 1.824 unidades de estrumeiras, 5.381ha
reflorestamento, 2.168 unidades de equipamentos de
proteção individual e 24 unidades de frezzers para agentes
biológicos.
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Implantação de um Sistema de Informações Geográficas
do pró-Guaíba (SIGPROGB) junto à Secretaria de
Planejamento, METROPLAN, FEPAM, FZB, CORSAN,
EMATER e a PMPA, para o planejamento do uso dos
recusros naturais e monitoramento do Programa.
Visando habilitar o pessoal técnico e administrativo em
atividades de gestão de bacias e em áreas setoriais
específias relacionadas com os componentes do programa,
foram realizados 179 eventos (cursos, seminários,
palestras), abrangendo 8 entidades co-executoras (SE,
DRNR, CORSAN, FZB, EMATER, METROPLAN, FEPAM
e SCP) e cerca de 6.240 participanrtes.
O Plano Diretor de Controle e Administração Ambiental da
Bacia Hidrográfica do Guaíba foi concluído e é constituído
de um amplo diagnóstico da situação da Bacia
Hidrográfica do Guaíba e um modelo apropriado para
priorizar futuras ações e investimentos necessários,
inclusive com um processo já testado, visando à
participação da sociedade civil nas decisões sobre as
prioridades em cada comunidade e, portanto, na gestão
do Programa .
Apesar da falta de disponibilidade de estatísticas
concretas sobre a publicidade do Pró-Guaíba ao longo de
sua execução, o Programa foi e continua sendo
amplamente divulgado e é basteante conhecido pela
grande aprte da população da Região do Estado.

Tr - Mudança de
forma/performance e que
dá origem a novas formas
de organização.

Na medida em que os co-executores foram aprendendo,
na interação promovida pela Secretaria Executiva,
percebeu-se um progresso na constituição do arranjo
institucional. É claro que alguns despertaram antes e
ajudaram bastante ao Programa. Outros ainda estão
aprendendo e se adequando a esta forma de trabalho,
com uma visão de sustentabilidade ecológica e cultural.
É importante ressaltar que toda esta ação busca a
apropriação popular na construção da mudança de
modelo. O que é um processo endógeno de criação
permanente onde o novo e o respeito às culturas
tradicionais andam juntas, sem contraposição, e, aos
poucos, vão transformando as estruturas sociais do
governo, baseados num paradigma cartesiano, para
uma forma sistêmica de administração pública. Como
tal é um processo lento e ainda em curso dentro das
ações do Programa.

3

7,89
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O esquema institucional do Programa contribuiu para a
transição de uma visão cartesiana e segmentada, para uma
concepção integrada e sistêmica de gestão. Buscando a
superação de uma visão corporativa e competitiva para
uma visão de cooperação e de espírito público. O arranjo
institucional também possibilitou que as ações do Programa
permeassem a estrutura do Estado, passando a fazer parte
da rotina dos órgãos públicos envolvidos, resultando em
maior efetividade dos investimentos.
Apesar das dificuldades aprendemos que só com a
práxis é que estas contradições serão superadas
solidificando o arranjo institucional necessário ao
sucesso do Programa. O Pró-Guaíba está contribuindo,
com sua existência, para criar uma nova lógica de
administração pública, na medida em que seus sucessos
operacionais, vão aparecendo. Provando que é possível
administrar dentro desta lógica que conduz a um sistema
institucional e participativo de administração pública.
TOTAL

3

7,89

38

100

O resumo descritivo dessa análise é apresentado no gráfico da Figura 4.3.2, a
seguir.

T r - Mudança de
forma/performance
e que dá origem a
novas formas de
organização.
(3; 8%)

Pr - Interações
criadoras ou
poíesis.
(13; 34%)

Px - Conjunto de
atividades que
efetuam
transformações,
produções,
performances a
partir de uma
competência; ações
que têm sempre um
caráter

T b - Atividades
práxicas que
transformam e
produzem.
(13; 34%)

Figura 4.3.2 – O circuito práxico
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4.3.3. A auto-organização
Conforme os dados observados por intermédio da enumeração temática,
apresentados na Tabela 4.3.3, 50% dos elementos da complexidade que exprimem a
relação seleção/adaptação foram evidenciados por ações de substituir/constituir
relações complementares e/ou antagônicas com outros seres vivos, de forma a resistir
às concorrências/competições e enfrentar os acontecimentos aleatórios próprios ao
ecossistema

no

qual

se

integra

(adaptação);

33%

pelas

complementaridades/competições/antagonismos que selecionam as interações que
selecionam o tipo de organização que produzem (seleção2), e 17% pelo
estabelecimento de possibilidades mais viáveis/fiáveis em detrimento de outras
possibilidades menos viáveis/fiáveis (seleção1).
Tabela 4.3.3 – A adaptação e a seleção
ELEMENTOS DA
COMPLEXIDADE

EVIDÊNCIAS SIGNIFICATIVAS

FREQUÊNCIAS
n

%

6

50,00

Em termos do Programa Pró-Guaíba, além da adoção
dos preceitos da lei em termos de nomeclatura e divisão
física da área de planejamento, o Diagnóstico do Plano
Diretor utilizou, como se verá, a estrutura dos comitês
de bacia para a execução da fase de consulta prevista
no Planejamento do Plano Diretor.

Ad - Substituir/constituir
relações complementares
e/ou antagônicas, de forma
a resistir às
concorrências/competições
e enfrentar os
acontecimentos aleatórios
próprios ao ecossistema no
qual se integra.

O plano de trabalho proposto pela Coordenadoria
Técnica do Plano Diretor e aceito pelo Conselho
Deliberativo refletiu esta preocupação, na medida em
que intercala estágios de desenvolvimento técnico com
decisões políticas.
A articulação entre as instâncias de decisão política e a
equipe técnica ficou facilitada pela montagem da
Coordenadoria Técnica, uma vez que nesta instância se
verifica a presença de representantes dos organismos
executores, da iniciativa privada e da própria
comunidade da Bacia representada pelas ONGs.
A participação das comunidades do interior do Estado
nos comitês gerenciadores de bacias começou a se
ampliar e ganhar impulso a partir do Pró-Guaíba, com
maior envolvimento de entidades como sindicatos,
associação ecológicas, universidades e empresas. Com
isso, agrupam-se composições ecléticas, o que confere
um ambiente de pluralidade a cada comitê.
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Num cenário com dificuldades dessa ordem, a captação
de recursos junto a organismos internacionais torna-se
uma questão complexa, sobretudo em se tratando de
um programa abrangente, multidisciplinar e, ainda,
executado por várias instituições. Nesse aspecto reside
o mérito político do Pró-Guaíba, ou seja, a defesa do
conceito de programa integrado e a obtenção de
recursos do BID para um projeto que, à primeira vista,
seria forte candidato a ser “engavetado” por
inviabilidade.
O controle do programa, nas mãos da sociedade, terá
como base os seguintes princípios: consulta popular nas
etapas de planejamento; respeito às comunidades e às
culturas regionais; continuidade dos módulos anteriores;
multidisciplinaridadee
transdiciplinaridade;
interinstitucionalidade;
multiespacialidade
(representação de todas as sub-bacias); caráter tanto
corretivo quanto preventivo e articulação com o Sistema
Estadual de Recursos Hídricos.
As conclusões dos encontros regionais das sub-bacias
foram encaminhadas ao Conselho do Pró-Guaíba, que
passou a deliberar sobre a destinação dos recursos, de
acordo com as áreas consideradas prioritárias pela
população.
Sel1 - Estabelecimento de
possibilidades mais
viáveis/fiáveis em
detrimento de outras
possibilidades menos
viáveis/fiáveis.

Sel2 Complementaridades/com
petições/antagonismos
que selecionam as
interações que selecionam
o tipo de organização que
produzem.

Após a reunião do Conselho Deliberativo , em que foi
analisado o quadro de usos e fontes do Módulo I,
acrescido das ações consideradas imprescindíveis pelos
conselheiros, foram atribuídos pesos diferenciados para
cada uma das ações descritas no diagnóstico ambiental.
Ficou estabelecido que as prioridades aos diferentes
temas deveriam ocorrer de acordo com as áreas mais
críticas apontadas no plano, tendo como princípio
orientador o resultado dos encontros regionais. Dessas
forma, tornou-se possível elaborar uma primeira
aproximação do quadro de usos e fontes do Módulo II, a
ser submetido para avaliaçao e ajustes por parte do
Conselho Deliberativo do Pró-Guaíba.
O
critério
para
definição
dos
consultores
fundamentaram-se na heterogeneidade. No sentido de
contemplar a representatividade de uma série de
aspectos, por vezes antagônicos. Por exemplo,
entendeu-se que o grupo de consultores a ser
convidado
deveria
ser
multidisciplinar,
com
representação dos setores abordados no Diagnóstico;
deveria aportar experiências e conhecimentos de outras
realidades e, ao mesmo tempo, ser composto por
pessoas que conhecessem a realidade setorial,
inclusive do ponto de vista instituional.

2

16,67

4

33,33
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A Coordenadoria Técnica (CT) do Plano Diretor,
além da caracterísitica já referida, da sua
interinstitucionalidade, foi composta por técnicos
com experiência em planejamento e na gestão de
recursos naturais, possuindo facilidade de trânsito
entre as instituições públicas e privadas que
compõem o Pró-Guaíba.
Democraticamente, votaram-se as prioridades. A
educação ambiental consquistou o primeiro lugar em
todas as regiões por ser considerada a essência do
programa, a costura de todos os subprojetos, em nível
formal e não formal.
Dentro da metodologia proposta, pretende-se que o
processo de planejamento seja permanente ao longo
da elaboração do Programa, com a consolidação dos
fóruns de consulta propiciados pelos Comitês de Bacia
do Sistema Estadual de Recursos Hídricos.
TOTAL

12

100

A síntese descritiva dessa análise é apresentada no gráfico da Figura 4.3.3, a
seguir.

Sel2 Complementaridades/
competições/antagoni
smos que selecionam
as interações que
selecionam o tipo de
organização que
produzem.
(4; 33%)

Sel1 Estabelecimento de
possibilidades mais
viáveis/fiáveis em
detrimento de outras
possibilidades menos
viáveis/fiáveis.
(2; 17%)

Figura 4.3.3 – A auto-organização

Ad Substituir/constituir
relações
complementares e/ou
antagônicas, de forma
a resistir às
concorrências/competi
ções e enfrentar os
acontecimentos
aleatórios próprios ao
ecossistema no qual

192

5. DISCUSSÃO
O presente Capítulo tem por finalidade realizar a discussão dos resultados
apresentados, de forma a responder o duplo questionamento que orienta esta
pesquisa, ou seja, até que ponto o Programa Pró-Guaíba pode ser considerado um
programa de desenvolvimento sustentável e de que forma ele opera na consecução
desse objetivo. Para isso, busca-se a partir da síntese dos elementos apresentados, a
compreensão de que forma e até que ponto cada componente da sustentabilidade –
inclusividade, conectividade, eqüidade, prudência e segurança (SACHS, 1986;
CMMAD, 1991; GLADWIN, KENNELY e KRAUSE, 1995) – se encontra inserido na
estrutura e nas atividades (circuito práxico) do Programa, assim como, de que forma e
até que ponto essa inserção propiciou a estrutração de um campo organizacional
(DIMAGGIO,

1999;

DIMAGGIO e POWELL,

1999; GALASKIEWICZ,

1999)

sustentável, concebido ora como uma unidade complexa (MORIN, 2002), ora como
uma organização ativa (MORIN, 2001), enfim, como um campo organizacional ativo.
5.1.

A SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA

Para melhor compreender o papel do Programa Pró-Guaíba na estruturação de
um suposto campo organizacional centrado no conceito de sustentabilidade, torna-se
necessário, antes de tudo, conhecer melhor as propriedades novas que dele se fazem
emergentes para, em seguida, buscar o entendimento de que forma o todo global se
organiza em relação a essas emergências. Ou seja, torna-se necessário compreender
de que forma os componentes da sustentabilidade se expressam no âmbito do
Programa, e de que forma o Programa busca a organização do campo de coexecutores na institucionalização desses componentes, assim como, de que forma
esse campo se auto-organiza dialogicamente (MORIN, 2001; 2002) na busca pela sua
permanência ou sobrevivência organizacional.
Nesse sentido, o presente capítulo inicia com a discussão do conceito de
sustentabilidade intrínseco na concepção do Programa Pró-Guaíba, seu siginificado,
suas prerrogativas e limitações, de forma a obter a compreensão central da noção que
delineia a construção do campo promovida pelo Programa. Em um segundo
momento, a teoria da complexidade é integrada à análise neoinstitucional de forma a
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buscar uma melhor compreensão quanto ao papel do Programa Pró-Guaíba na
promoção da sustentabilidade.
Sendo assim, a seguir são ressaltados os principais aspectos que delineiam o
conceito de sustentabilidade no âmbito do Programa Pró-Guaíba e, portanto, a própria
concepção do Programa, e sua relação com os pressupostos orientadores da
abordagem do Ecodesenvolvimento (SACHS, 1986), do Relatório de Brundtland
(CMMAD, 1991) e dos componentes da sustentabilidade (GLADWIN, KENNELY e
KRAUSE, 1995). Por conseguinte, a avaliação dos limites e prerrogativas dessa
noção, em relação aos Subprogramas e Programa, é realizada.
5.1.1. As prerrogativas da noção de sustentabilidade do Programa
O primeiro aspecto considerado quanto à noção de sustentabilidade na
concepção do Programa Pró-Guaíba, está relacionado à noção de inclusividade
(GLADWIN, KENNELY e KRAUSE, 1995), ou seja, de que o manejo ambiental da
bacia requer a inclusão não apenas da etapa natural, mas, também, das etapas
sociais e econômicas. Nesse sentido, ao menos duas propriedades evidenciadas (I1 e
I2) merecem ser ressaltadas quanto à concepção de inclusividade no âmbito do
Módulo I do Programa Pró-Guaíba:
I1 – Treinamento de recursos humanos, comunicação social e educação
sanitária e ambiental, no esforço de conscientizar e organizar a mudança
de atitude das pessoas face ao meio ambiente, em especial à
conservação dos recursos mais frágeis; e
I2 – Intervenção nas questões ambientais com base em estudos de
atualização e diagnósticos, consulta a instâncias técnicas, sociedade e
grupos de interesse, de forma a permitir a participação sistemática de
instituições e populações locais.
A primeira propriedade está relacionada à noção de que o manejo sustentável
da bacia requer, antes de tudo, a educação preparatória às estruturas participativas e
de gestão, de forma a sensibilizar as pessoas quanto à dimensão ambiental e aos
aspectos ecológicos do desenvolvimento (SACHS, 1986). A segunda, é pertinente à
noção de que a sustentabilidade requer a participação efetiva das populações locais
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na definição e harmonização das necessidades, na identificação das potencialidades
e criticidades do ecossistema, e na organização do esforço coletivo no aproveitamento
dessas potencialidades (CMMAD, 1991).
O segundo aspecto considerado, no âmbito deste estudo, está relacionado à
noção de conectividade (GLADWIN, KENNELY e KRAUSE, 1995), ou seja, de que a
sustentabilidade

deve

demandar

uma

compreensão

dos

problemas

do

desenvolvimento de forma interconectada, sistêmica e interdependente. Sendo assim,
ao menos uma propriedade evidenciada (C1) merece ser ressaltada quanto à
concepção de conectividade no âmbito do Módulo I do Programa Pró-Guaíba, por se
encontrar presente na maior parte dos Subprogramas:
C1 – Formulação e execução de estratégias de manejo dos recursos
naturais da Bacia Hidrográfica do Guaíba, com vistas a preservar o meio
ambiente, proteger a biodiversidade e melhorar a qualidade de vida de
seus habitantes urbanos e rurais.
Essa propriedade está relacionada à noção de que a sustentabilidade demanda
a implementação de um ecossistema social considerado satisfatório em termos de
qualidade das relações humanas e respeito à biodiversidade (SACHS, 1986).
O terceiro aspecto considerado na concepção da sustentabilidade intrínseca no
Programa Pró-Guaíba, está relacionado à noção de eqüidade (GLADWIN, KENNELY
e KRAUSE, 1995, ou seja, de que a sustentabilidade deve permitir o acesso eqüitativo
aos recursos, aos direitos e outros interesses humanos, entre e intergerações. Sendo
assim, ao menos uma propriedade evidenciada (E4) merece ser ressaltada por ser
compartilhada pela maioria dos Subprogramas analisados:
E4 – Difusão ordenada dos resultados do Programa e dos dados para o
seu desenvolvimento a partir de campanhas de divulgação e de
esclarecimento ao público com uso dos meios de comunicação de
massa e outros métodos de comunicação previstos.
Essa propriedade está relacionada à idéia de que a sustentabilidade demanda
a promoção da consciência e da participação pública a partir do acesso adequado a
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todos os indivíduos, às informações relativas ao ambiente em suas comunidades de
que dispõem as autoridades públicas (CMMAD, 1991).
O quarto aspecto considerado na análise da concepção do conceito de
sustentabilidade no Programa Pró-Guaíba está relacionado à noção de prudência
(GLADWIN, KENNELY e KRAUSE, 1995), ou seja, de que o desenvolvimento
sustentável exige a conservação da capacidade de suporte à vida e resiliência dos
ecossistemas, inter-relacionada aos sistemas sócio-econômicos, de forma a evitar
irreversibilidades e manter a escala do impacto humano dentro das capacidades
regenerativas e de carga. Nesse sentido, ao menos três propriedades evidenciadas
(P1, P2 e P3) podem ser ressaltadas na concepção desse componente, no âmbito do
Programa Pró-Guaíba:
P1 – Planos de uso dos recursos da bacia com base no diagnóstico das
condições naturais e sócio-econômicas de forma a não esgotá-los ou
comprometê-los em prejuízo dos ecossistemas e recuperar as áreas
degradadas;
P3 – Preservação do ambiente e proteção à biodiversidade a partir do
uso de agentes de controle biológico, do fortalecimento de unidades de
conservação existentes e da criação de novas unidades de forma a
melhorar a qualidade das águas da bacia; e
P5 – Gestão e monitoramento dos recursos naturais no controle da
contaminação atmosférica e dos resíduos sólidos e líquidos, e na
realização de obras de conservação de solos, reflorestamento, controle
de agroquímicos e áreas de proteção ambiental.
A primeira propriedade está relacionada à noção de que a sustentabilidade
requer a gestão dos recursos naturais de forma que a depredação fique proscrita e o
esgotamento inevitável de certos recursos naturais seja mitigado (SACHS, 1986;
1993). A segunda, está relacionada à necessidade da promoção da manutenção dos
ecossistemas essenciais ao funcionamento da biosfera, da diversidade biológica e da
utilização dos recursos naturais vivos (CMMAD, 1991). A terceira, que a
sustentabilidade

demanda

o

estabelecimento

de

padrões

de

proteção

e
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monitoramento ambiental necessários, de forma a controlar as alterações do meio
ambiente e divulgar dados pertinentes à sua qualidade e ao uso dos recursos
(CMMAD, 1991).
Por fim, o quinto aspecto considerado no que concerne à análise da noção
intrínseca de sustentabilidade no âmbito do Programa Pró-Guaíba, está relacionado à
noção de segurança (GLADWIN, KENNELY e KRAUSE, 1995), ou seja, de que a
sustentabilidade demanda a consideração de um número de condições limite o qual
deve ser assegurado na sustentação desse objetivo, abrangendo desde a saúde dos
ecossistemas naturais, incluindo a auto-organização e a capacidade de carga, até a
saúde do ecossistema social, incluindo a satisfação das necessidades básicas e a
liberdade humana, ou seja, o desenvolvimento de uma sociedade civil com
democracia, realização plena de direitos humanos e participação política com
reciprocidade e transparência. Nesse sentido, ao menos uma propriedade (S1) merece
ser ressaltada:
S1 – Estabelecimento mediante decreto das diretrizes, objetivos,
políticas, estratégias e das condições necessárias para guiar as ações
das instituições com vistas ao manejo ambiental da Bacia.
Esta propriedade remete à noção de que a sustentabilidade exige a definição
de regras para uma adequada proteção ambiental, incluindo a concepção de uma
estrutura institucional que integre o conjunto de instrumentos econômicos, legais e
administrativos necessários ao cumprimento dessas regras (SACHS, 1986).
Portanto, essas oito propriedades podem ser consideradas atributos centrais
que permitem delimitar o que pode ser compreendido como o conceito de
sustentabilidade na concepção do Programa Pró-Guaíba. Ou seja, no âmbito do
Programa Pró-Guaíba, a noção de sustentabilidade pode ser definida resumidamente
como:
Gestão dos recursos naturais da Bacia Hidrográfica do Guaíba com base
no diagnóstico das condições naturais e sócio-econômicas, a partir da
consulta a instâncias técnicas, sociedade e grupos de interesse, de
forma a permitir a participação sistemática de instituições e populações
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locais, conscientizar e promover a mudança de atitude das pessoas em
sua relação com o meio ambiente, proteger a biodiversidade, recuperar
as áreas degradadas e melhorar a qualidade de vida de seus habitantes
urbanos e rurais.
Contudo, a constatação dessa noção central de sustentabilidade buscada pelo
Programa Pró-Guaíba remete a uma outra dificuldade – de que forma avaliar a
efetividade do Programa na consecução desse objetivo? Por conseguinte, no âmbito
desse estudo, compreende-se que há uma relação dialógica entre a concepção da
sustentabilidade intrínseca no Programa e a concepção do próprio Programa. Sendo
assim, dirigir-se à questão da institucionalização do conceito de sustentabilidade pelo
Programa, equivale à dirigir-se à questão da institucionalização da concepção do
próprio Programa.
Sendo assim, algumas considerações acerca dos limites do conceito de
sustentabilidade no âmbito do Programa e, portanto, da sustentabilidade do próprio
Programa ainda devem ser realizadas, conforme será tratado a seguir, de forma a
possibilitar a compreensão de como e até que ponto o Programa opera na
institucionalização dessa noção.
5.1.2. A análise da sustentabilidade intrínseca no Programa
Para compreender o papel do Programa Pró-Guaíba na estruturação de um
campo organizacional sustentável é necessário, antes de tudo, comprender melhor as
prerrogativas e os limites da noção de sustentabilidade que delineiam o campo. As
prerrogativas dessa noção foram ressaltadas ao se definir o significado intrínseco de
cada componente da sustentabilidade no Programa, assim como, a noção central de
sustentabilidade que permeia os Subprogramas, a qual é inerente à própria
concepção do Programa, conforme discutido no tópico anterior. Contudo, uma
avaliação mais criteriosa dos limites desse conceito de forma a definir até que ponto o
Programa pode ser considerado sustentável, ainda se faz necessária.
Nesse sentido, a Figura 5.1.2, a seguir, apresenta a síntese dos resultados
obtidos a partir da análise da sustentabilidade dos Subprogramas e do Programa,
em relação aos componentes da sustentabilidade.
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SUBPROGRAMAS

COMPONENTES

PROGRAMA

1

2

3

4

5

6

Inclusividade

Fraca

Fraca

Fraca

Parcial

Fraca

Parcial

Parcial

Conectividade

Fraca

Fraca

Fraca

Parcial

n/s

Fraca

Parcial

Eqüidade

Fraca

Forte

Parcial

Parcial

Fraca

Fraca

Forte

Prudência

Parcial

Forte

Forte

Forte

Parcial

n/s

Forte

Segurança

Fraca

Fraca

Fraca

Fraca

Fraca

n/s

Parcial

AVALIAÇÃO FINAL

Fraca

Parcial

Parcial

Parcial

n/s

n/s

Parcial

Nota: n/s = não-sustentável

Figura 5.1.2 – A avaliação da sustentabilidade no Programa Pró-Guaíba

Primeiramente,

ressalta-se

que

a

sustentabilidade

intrínseca

nos

Subprogramas e Programa não é homogênea, mas a ação do conjunto por
intermédios de

suas complementaridades — o que não é sinônimo de média

aritmética ou simples somatório das avaliações dos componentes considerados
isoladamente — resulta na sustentabilidade parcial do Programa como um todo.
Ou seja, embora apenas os Subprogramas 2 (Diagnóstico, Estratégia de
Manejo e Sistema de Monitoramento), 3 (Prevenção e Controle da Poluição
Industrial e Doméstica) e 4 (Manejo de Recursos Naturais Renováveis) configuraram
com uma sustentabilidade parcial, ao passo que o Subprograma 1 (Estruturação e
Fortalecimento da Base Legal e Institucional do Programa) apresenta uma
sustentabilidade fraca e os Subprogramas 5 (Unidades de Conservação - Parque e
Reservas Naturais) e 6 (Educação Ambiental) apresentam-se não-sustentáveis, o
Programa Pró-Guaíba como um todo apresenta uma sustentabilidade avaliada como
parcial. Logo, depreende-se que a sustentabilidade do Programa não é resultado da
simples soma das avaliações finais das sustentabilidades individuais dos
Subprogramas, mas da ação conjunta que, por intermédio das complementaridades
das diversas unidades de significado dos componentes no interior de cada
Subprograma, acabam por constituir o todo parcialmente sustentável, expresso na
coluna

referente

ao

Programa.

Isto

quer

dizer

que,

na

concepção

da

sustentabilidade do Programa como um todo, supostas lacunas na concepção da
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sustentabilidade em um Subprograma podem ser preenchidas, potencializadas ou
mesmo inibidas por outros Subprogramas.
Contudo, embora se compreenda que a sustentabilidade do todo é decorrente
do trabalho conjunto dos Subprogramas, fica claro que diretrizes mais amplas em
termos de inclusividade, conectividade e segurança se fazem necessárias em todos
os Subprogramas para que o Programa, como um todo, possa conceber uma
sustentabilidade forte. Nesse sentido, em termos de inclusividade, diretrizes que
busquem a valorização dos recursos específicos da região com o objetivo de
satisfazer as necessidades fundamentais da população em termos de alimentação,
habitação, saúde e educação, de forma realista e autônoma (I1ED), assim como, de
desenvolvimento da capacidade natural da região para produzir fontes locais de
energia a partir do uso recursos ou produtos renováveis e/ou abundantes e
ambientalmente inofensivos (I2ED) – por exemplo, a instalação de geradores de
energia eólia em unidades de conservação – as quais não foram evidenciadas em
nenhum dos Subprogramas analisados, são medidas que podem reforçar o
componente inclusividade na concepção do Programa.
Em termos de conectividade, a definição de diretrizes que busquem o
desenvolvimento de ecotécnicas de forma a integrar os processos de produção
locais e as tecnologias de ponta, possibilitando a continuidade de atividades
tradicionais, tais como as atividades indígenas e tradicionalistas, de forma a abrir
novos mercados a produtos com qualidades adicionadas novas (C4ED), assim como,
a promoção de políticas demográficas apropriadas de forma a reduzir os padrões
não-sustentáveis de produção e consumo (C6DS), também pode fortalecer a
sustentabilidade promovida pelo programa, no âmbito desse componente.
Quanto à segurança, diretrizes de incentivo à proteção ao meio ambiente e
aos recursos naturais dos povos sob opressão, dominação e ocupação, como no
caso das áreas indígenas (S5DS), desenvolvimento de leis de responsabilização e
indenização às vítimas da poluição e de outros danos ambientais (S6DS) e
cooperação para o desenvolvimento de uma legislação internacional suplementar
relativa à responsabilidade e à compensação por efeitos adversos de danos
ambientais causados dentro de sua jurisdição ou controle a áreas externas à região
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do Programa (S7DS), também constituem ações de fortalecimento da concepção do
Programa no que concerne a esse componente.
Outrossim, também foi observado que os Subprogramas avaliados como de
sustentabilidade parcial, ou seja, aqueles que apresentaram melhor avaliação em
termos de sustentabilidade, abrangem em sua composição os projetos mais
complexos, incluindo o Plano Diretor de Controle e Administração Ambiental da
Bacia (Subprograma 1), o Plano de Ações para o Controle da Poluição Industrial da
Bacia do Guaíba (Subprograma 2), e o Sistema e Manejo e Controle da
Contaminação por Agrotóxicos (Subprograma 3). Ou seja, além de que essa
evidência ressalta a estreita relação entre as noções de sustentabilidade e
complexidade, conseqüentemente, fica constatado que os Subprogramas com ações
mais específicas ou técnicas, portanto, menos relacionadas às atividades de gestão,
acabam por ficarem restritas a apenas alguns componentes da sustentabilidade e,
dessa forma, a apresentarem uma sustentabilidade fraca (Subprograma 1 Estruturação e Fortalecimento da Base Legal e Institucional do Programa) ou, até
mesmo, ausente, como no caso dos Subprogramas 5 (Unidades de Conservação Parque e Reservas Naturais) e 6 (Educação Ambiental). Nesse caso, seria
conveniente estudar de que forma e até que ponto cada Subprograma
poderia/deveria desenvolver ações integradas ou sistêmicas, em detrimento de
ações específicas, ampliando, assim, o seu escopo de sustentabiliade.
Em segundo lugar, depreende-se que os aspectos centrais na noção de
sustentabilidade do Programa residem, principalmente, no componente prudência,
em primeiro lugar, e na eqüidade, em segundo plano. Nesse sentido, talvez em
decorrência de que a noção de sustentabilidade do Programa Pró-Guaíba tenha sido
derivada da sua concepção inicial de um programa de saneamento ambiental,
observa-se que a prudência tem sido promulgada de forma bastante satisfatória nos
Subprogramas 2 (Diagnóstico, Estratégia de Manejo e Sistema de Monitoramento), 3
(Prevenção e Controle da Poluição Industrial e Doméstica) e 4 (Manejo de Recursos
Naturais Renováveis), e parcialmente nos Subprogramas 1 (Estruturação e
Fortalecimento da Base Legal e Institucional do Programa) e 5 (Unidades de
Conservação - Parque e Reservas Naturais). No entanto, o Subprograma 6
(Educação Ambiental) se mostrou muito restrito à inclusividade e pouco pragmático
em ações efetivas de promoção da prudência.
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A noção de eqüidade, por sua vez, demonstrou estar relacionada,
principalmente, à participação das comunidades locais nos processos consulta
pública, na difusão das informações e nas atividades de educação ambiental. Sendo
assim, depreende-se que a força desse componente encontra-se muito concentrada
nas atividades do Subprograma 2 (Diagnóstico, Estratégia de Manejo e Sistema de
Monitoramento), em especial, ao desenvolvimento do Plano Diretor de Controle e
Administração Ambiental da Bacia, o qual adquiriu muito dos princípios da noção de
Orçamento Participativo, promovido no âmbito do Governo Olívio Dutra, assim como,
da emergência do sistema de gestão por bacias hidrográficas, decorrentes das
reformas institucionais ocorridas nos últimos anos. Dessa forma, o estímulo à maior
participação das comunidades locais na escolha das prioridades do Programa tem
sido reforçada, conforme ressalta um dos coordenadores do programa: “– As
reuniões tiveram um grande, vamos dizer assim, motivo, tiveram um grande efeito na
questão das discussões, vamos usar um termo, o “espraiamento” [ou seja, difusão]
desse tema [a sustentabilidade] na sociedade”.
Por fim, ressalta-se que, na análise do Programa como um todo, embora este
possa ser considerado sustentável, essa sustentabilidade é apenas parcial. E a razão
dessa parcialidade está relacionada aos componentes inclusividade, conectividade e,
principalmente, ao componente segurança.
Ou seja, embora se tenha conseguido trabalhar, ainda que parcialmente, a
inclusividade a partir dos Subprogramas 4 (Manejo de Recursos Naturais
Renováveis) e 6 (Educação Ambiental), e a conectividade, a partir do Subprograma 4
(Manejo de Recursos Naturais Renováveis), o que veio a refletir positivamente na
análise do Programa como um todo, os demais Subprogramas apresentaram uma
fraca avaliação desses componentes, à exceção do Subprograma 5, o qual
demonstrou ausência de evidências que confirmassem a conectividade. Outrossim,
quanto à segurança, à exceção do Subprograma 6 (Educação Ambiental), o qual
demonstrou

ausência

desse

componente,

todos

os

demais

Subprogramas

configuraram-se fracos em relação a esse componente.
Neste ponto, em nível de sugestão, novamente o exemplo de diretrizes para o
desenvolvimento e implementação de unidades de geração de energia eólia em
áreas de conservação, ambiental pode ser citado como uma oportunidade para o
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fortalecimento da noção de sustentabilidade do Subprograma 5 (Unidades de
Conservação - Parque e Reservas Naturais) ao reforçar os componentes
inclusividade e conectividade. Assim como, o desenvolvimento de diretrizes que
promovam o trabalho integrado entre os Subprogramas 5 (Unidades de
Conservação - Parque e Reservas Naturais), 6 (Educação Ambiental) e 1
(Estruturação e Fortalecimento da Base Legal e Institucional do Programa) de forma
a instruir e dar as condições necessárias para que as comunidades indígenas
possam desenvolver-se em um ecossistema social considerado satisfatório em
termos de habitação, saúde, educação, segurança, qualidade das relações
humanas, proteção ao meio ambiente e continuidade das suas atividades
tradicionais, também constitui um exemplo de como ampliar a noção de
sustentabilidade intrínseca no Programa Pró-Guaíba, ao reforçar a inclusividade, a
conectividade, a eqüidade e prudência. Dessa forma, cada Subprograma
demandaria uma maior necessidade de fortalecimento da sua noção de
sustentabilidade, conforme já ocorre nos projetos dos planos diretores, fortalecendo,
assim, a noção de sustentabilidade do Programa como um todo.
Outrossim, a proposta da agroecologia nos assentamentos de reforma agrária
(GOMES e SILVEIRA, 2002), não apenas em termos de educação ambiental nãoformal, mas possibilitando o acesso eqüitativo aos recursos em forma de crédito
adequados, assistência técnica efetiva e direta, de forma a possibilitar uma formação
continuada e não pontual, envolvendo um maior número de famílias de assentados,
também se constitui em um meio plausível para fortalecer a sustentabilidade
intrínseca do Programa.
Contudo, o componente da segurança remanesce ainda como o ponto crítico
do Programa, conforme ressalta um dos coordenadores do Programa: “– Segurança
não existe. Existe é acreditar que o meio que se consegue é esse”. Nesse sentido,
ressalta-se que a segurança aqui compreendida refere-se às condições necessárias
não apenas à consecução das ações do Programa, mas, sobretudo, à permanência
do alinhamento interinstitucional promovido pelo Programa, constantemente
ameaçado pelas trocas de Governo, endividamento do Estado, dentre outras
sobreposições institucionais. Ou seja, a garantia de execução do Programa está
subordinada, por um lado, a regras externas (por exemplo, a Lei n° 9.433/97, que
institui a Política Nacional de Recursos Hídricos) e a dependência de recursos do
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BID. Sendo assim, qualquer diretriz provinda do macroambiente institucional que se
contraponha à metodologia do Programa ou ao indeferimento dos recursos de
fomento necessários à sua consecução, podem causar sérios prejuízos ao
alinhamento interinstitucional iniciado pelo Programa.
Sendo assim, a opção de estabelecer a Agência da Região Hidrográfica da
Bacia do Guaíba, conforme prevê a Lei 10.350/94, em seu artigo 20, como
estratégia de validação institucional dos objetivos do Programa, pode ser
considerada um forte elemento no fortalecimento do componente segurança
necessária à promoção da sustentabilidade pelo Programa. Ou, conforme destaca
um dos consultores do Programa: “– Existe uma questão chave a ser analisada que
reside exatamente no fato de que o Programa Pró-Guaíba e o Sistema de Recursos
Hídricos terem realizado caminhos paralelos. Talvez, esta tenha sido a grande falha
do Programa”. Nesse sentido, o estabelecimento da agência pode ser considerado
um facilitador ao desempenho dos demais aspectos da segurança necessários à
sustentabilidade, tais como, o desenvolvimento de leis de responsabilização e
indenização às vítimas da poluição e de outros danos ambientais (S6DS) e a
cooperação para o desenvolvimento de uma legislação internacional suplementar de
responsabilidade e compensação por efeitos adversos de danos ambientais
causados dentro de sua jurisdição ou controle a áreas externas a ela (S7DS), na
medida em esta possui a competência de órgão regulador da bacia.
5.2.

A UNIDADE COMPLEXA DO PROGRAMA

Com base nos presupostos apresentados anteriormente, é possível
depreender que para entender a natureza complexa da organização do Programa
Pró-Guaíba, é preciso antes de tudo, confrontar o problema da sua unidade
complexa, ou seja, compreender a relação entre o todo organizacional do Programa
e as suas partes (Subprogramas, Projetos e ações complementares), suas
emergências, imposições, complementaridades e antagonismos.
5.2.1. As emergências
O Programa Pró-Guaíba, em sua diretriz principal, busca criar na Região
Hidrográfica do Guaíba as condições necessárias ao desenvolvimento racional dos
recursos naturais, à recuperação da qualidade ambiental nas áreas urbanas e rurais,
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e ao manejo ambiental sustentado da produção agrícola, pecuária, florestal e
industrial. Nesse sentido, ao menos três aspectos merecem ser ressaltados, os quais
se encontram inter-relacionados: (a) em sua concepção e metodologia de trabalho, o
Pró-Guaíba incorpora uma visão sistêmica e integradora de desenvolvimento
sustentável; (b) o Programa pressupõe uma relação dinâmica entre todos os seus
agentes – os órgãos co-executores encarregados de implementar seus programas e
ações – a partir do desenvolvimento de uma estratégia de manejo integrado para a
Bacia do Guaíba, contextualizada no consenso das diversas instituições participantes
do Programa, e (c) o Programa busca consolidar o conceito da bacia hidrográfica
como unidade de planejamento.
Portanto, a organização do Programa Pró-Guaíba, ou seja, a sua concepção
sistêmica e integradora de desenvolvimento sustentável, e a unidade global por ele
proposta, pode ser compreendida como uma qualidade ou propriedade nova que
emerge das inter-relações entre os seus componentes — “Estou dizendo que [o
Programa] tem um norte organizacional, que tem uma idéia muito clara, uma
abordagem holística exatamente por causa disso [da Bacia Hidrográfica do Guaíba].
Tem um norte conceitual aí [..]. Estou dizendo que houve, não teve um caso anterior,
nunca se implementou tal coisa” — ressalta um ex-secretário de coordenação e
palnejamento. Da mesma forma, a organização do Programa e as qualidades novas
que ele produz, podem ser considerados aspectos definidores do Programa. Assim
como, o Programa e suas qualidades novas podem ser consideradas produtos da sua
própria organização. Neste sentido, destaca um dos coordenadores do Programa,
referindo-se à concepção do Programa: “– A preocupação com a crescente
deterioração dos recursos hídricos é coisa que há muito tempo já vinha sendo
discutida aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Então a evolução disso para um
Programa e, associado a isso, a questão da Lei de Recursos Hídricos do Estado do
Rio Grande do Sul, de 94, e a questão da Constituição do Estado do Rio Grande do
Sul, que coloca a bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão dos
recursos hídricos, tu vês que as coisas foram se somando e criando assim um
arcabouço jurídico institucional que levaram a isso”. Sendo assim, fica evidenciado
que as noções de sustentabilidade, intrínseca no Programa, e a concepção do próprio
Programa devem ser compreendidas de forma indissociável. Logo, analisar o papel
do Programa na institucionalização do conceito de sustentabilidade, significa analisar
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a eficácia da institucionalização da concepção do próprio Programa, a qual traz em si
o conceito de desenvolvimento sustentável.
Por conseguinte, ao buscar incorporar, de forma emergente, o conceito da bacia
hidrográfica como unidade de planejamento por intermédio de uma estratégia de
manejo integrado contextualizada no consenso das diversas instituições participantes, o
Programa busca uma relação dinâmica entre todos os seus agentes co-executores de
forma a constituir um novo arranjo institucional que possibilite a sua própria consecução.
Sendo assim, é possível afirmar que existe uma relação dialógica entre: (a) o
conceito de sustentabilidade implícito na concepção do Programa Pró-Guaíba, e (b)
a construção do campo organizacional (ou rede institucional) abrangendo os seus
diversos agentes co-executores na busca pela institucionalização desse conceito.
Ou seja, o Programa fornece o contexto para a estruturação do campo
organizacional que, por sua vez, oferece o contexto para a institucionalização do
conceito de sustentabilidade racionalizado pelo Programa.
Portanto,

para

compreender

o

papel

do

programa

Pró-Guaíba

na

institucionalização do conceito de desenvolvimento sustentável, é necessário
considerar simultaneamente a noção de sustentabilidade intrínseca no Programa, a
concepção do próprio Programa como uma emergência, e a noção da estruturação do
campo organizacional ou rede institucional para a sua consecução. Essa
compreensão remete a uma primeira noção complexificada do Programa, na qual
estes três aspectos – Programa/sustentabilidade/campo organizacional – configuram
como expressões distintas de um mesmo fenômeno, exibindo, assim, sua
característica de unidade complexa no paradigma moriniano.
Outrossim, a emergência da sustentabilidade na unidade complexa do
Programa, compreendida como um produto do jogo organização/sistema/interrelações, ao mesmo tempo em que se torna inseparável do sistema enquanto todo,
aparece não apenas no plano global da unidade complexa, mas também como
qualidades inerentes às partes inseridas no sistema. Não obstante, essas qualidades
tendem a ser ausentes ou virtuais quando isoladas, como nas evidências de nãosustentabilidade na análise individual dos Subprogramas 5 (Unidades de Conservação
- Parque e Reservas Naturais) e 6 (Educação Ambiental), embora o programa, como
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um todo, possa ser considerado de sustentabilidade parcial, justamente pela
propriedade do Programa de “integrar as ações que são desenvolvidas através de
entidades setoriais”, conforme ressalta um dos coordenadores entrevistados. Essa
constatação confirma a pressuposição moriniana de que nas organizações complexas
as macroemergências retroagem em microemergências sobre as partes de forma que
o todo não é apenas mais do que a soma das partes, mas a parte é mais do que a
parte em si, no e pelo todo (MORIN, 2002).
5.2.2. As imposições
Segundo Morin (2002), toda a organização que determina e desenvolve
especialização e hierarquias, também determina e desenvolve imposições. Nesse
sentido, o determinismo interno, as regras, as regularidades, as especializações, os
dispositivos de regulação e de controle, toda a ordem sistêmica, enfim, se traduzem
em imposições as quais, por sua vez, levam a perdas ou inibições das qualidades ou
das propriedades das partes. Nesse sentido, o caráter organizacional do Programa é
identificado por intermédio do Decreto n° 33.360/89, o qual cria o Programa e define a
estrutura institucional para sua implementação, modificado posteriormente pelos
Decretos n° 34.047/91, n° 35.003/93 e 36.127/95. Conforme ressalta um dos exSecretários da SCP, durante as entrevistas: “– Os próprios instrumentos do PróGuaíba, toda a Legislação do Pró-Guaíba tem instrumentos, e a própria gestão do
Pró-Guaíba gerou instrumentos organizacionais próprios. O Pró-Guaíba tem uma
cultura organizacional, hoje, pode-se dizer que tem”. Essa estrutura reflete a defesa
do conceito de gerenciamento integrado, como resposta ao próprio caráter
abrangente, multidisciplinar e complexo das questões ambientais e sócio-políticas
relacionadas à gestão dos recursos hídricos da Bacia — “[...] e eu tenho que bolar
uma estrutura organizacional de tal maneira que isto aqui permaneça apesar dos
governos que venham, nossos e outros que venham”, ressalta o ex-coordenador, ao
descrever o processo de planejamento do Programa.
Por conseguinte, a estrutura institucional do Programa passa a ser constituída
por quatro componentes: (a) o Conselho Deliberativo; (b) o Conselho Consultivo; (c) a
Secretaria Executiva, (c) as Coordenadorias de Subprogramas.
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Ou seja, o Conselho Deliberativo é a instância máxima do Programa,
responsável pela tomada de decisões sobre as ações e atividades preconizadas
pelo Programa, assegurar a realização do Programa em conformidade com os
princípios que o orientam, coordenar a captação e a distribuição dos recursos
necessários, coordenar a integração das ações e serviços das diversas instâncias
públicas na área da Bacia Hidrográfica do Guaíba, convidar as instituições
governamentais e não-governamentais para compor o Conselho Consultivo, indicar
o Secretário Executivo ao Governador do Estado e aprovar os projetos propostos,
após análise, verificação e exame de viabilidade técnica e econômica feitos pela
Secretária Executiva. Sendo assim, ao menos duas regulações ativas se sobrepõem
à liberdade de ação do Conselho Deliberativo e a um suposto crescimento de suas
imposições: (a) a sua composição paritária, e (b) o Conselho Consultivo.
Em primeiro lugar, a composição é paritária do Conselho Deliberativo – ou
seja, metade dos conselheiros é indicada pelas respectivas áreas do governo e a
outra metade é eleita pela sociedade civil através de voto direto –, permite que
representantes das entidades ecológicas e dos comitês de bacia interfiram nas
decisões dos rumos do Pró-Guaíba, aumentando a transparência e a legitimidade
das ações governamentais perante a comunidade.
Em segundo lugar, o Conselho Consultivo do Programa possui a
competência organizacional de dar assessoria e apoio técnico-científico ao
Conselho Deliberativo no que concerne às ações e projetos inerentes ao
Programa, bem com fazer-lhes as recomendações necessárias. Estes aspectos
ilustram a propriedade evidenciada por Morin (2002) de que em todo o sistema,
mesmo naqueles que suscitam emergências, existem coerções sobre as partes que
impõem restrições e dependências. Assim, estas imposições, restrições e
dependências levam a perdas ou inibições das qualidades ou propriedades dos
componentes, levando à proposição contrária àquela pronunciada quanto às
emergências, de que o todo é menos do que a soma das partes, inibidas pela ação
do conjunto. Outrossim, essa inibição é necessária à manutenção da ordem do
Programa, assim como, à sua própria permanência através dos diferentes Governos
Estaduais e suas lógicas distintas.
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À Secretaria Executiva e às Coordenadorias de Subprogramas, por sua vez,
têm suas competências limitadas à coordenação e execução das ações do
Programa, respectivamente. A Secretaria executiva compete coordenar as
atividades concernentes ao Programa, acompanhar o desenvolvimento dos
trabalhos das coordenadorias, coordenar as negociações para captação dos
recursos e garantir os meios necessários à sua consecução, assim como, planejar e
executar os projetos que lhe forem submetidos e analisar a sua viabilidade. Às
Coordenadorias de Subprogramas compete a execução dos projetos não
administrados diretamente pela Secretaria Executiva, com observância das diretrizes
fixadas pelo Conselho Deliberativo. Por conseguinte, esse argumento conduz a um
princípio sistêmico-chave de ligação entre a formação e a transformação (MORIN,
2002), no momento em que as imposições e as perdas qualitativas resultantes
também indicam que os elementos que participam do sistema estão sendo
transformados em partes de um todo.
Nesse sentido, conforme destaca um dos coordenadores do Programa: “– [...]
esse é o grande mérito [do Programa], de trazer à mesma mesa os aspectos setoriais
e tentar conjugá-los numa tentativa de se maximizar as interações positivas e meio
que deixar de lado ou, pelo menos, estancar onde for possível, os antagonismos que
se tornam, vamos dizer assim, irreconciliáveis”. Logo, depreende-se que existe uma
relação dialógica entre as imposições e a unidade complexa do Programa.
5.2.3. As complementaridades
De acordo com Morin (2002), um dos traços fundamentais da organização é a
sua aptidão para transformar a diversidade em unidade, sem anular a diversidade,
assim como, de criar a diversidade na e pela unidade. Essa propriedade é
evidenciada como uma das características mais acentuadas na concepção
Programa Pró-Guaíba, consistindo-se em condição sine qua non à sua consecução,
ao mesmo tempo em que reafirma caráter organizacional do Programa.
Conforme já ressaltado, o Pró-Guaíba é um Programa interinstitucional de
execução difícil execução, por envolver 11 (onze) agências co-executoras (SCP,
METROPLAN, DMAE, CORSAN, EMATER, FZB, FEPAM, DMLU, DEFAP, SE,
FDRH) na execução de 6 (seis) diferentes Subprogramas, os quais integram ações
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de

fortalecimento

institucional,

educação

ambiental,

monitoramento

da

qualidade/quantidade da água, ar e uso do solo, estudos de diagnóstico e
planejamento, além da execução de obras básicas de infra-estrutura.
Outrossim, no âmbito do Plano Diretor, foram organizados os denominados
Encontros Regionais pela Coordenadoria Técnica do Plano, com o apoio da Fundação
para o Desenvolvimento de Recursos Humanos – FDRH e dos Comitês de
Gerenciamento de Bacia Hidrográfica existentes ou, quando ainda não formalizados,
das Comissões Provisórias. Dessa forma, o Programa oportunizou, a partir dos fóruns
de participação popular (Orçamento Participativo - OP, Conselho Regional de
Desenvolvimento - COREDES), a articulação necessária no sentido de promover o
debate com a comunidade urbana e rural. Por conseguinte, foram envolvidos cerca de
120 técnicos, de vários órgãos do Estado, Prefeituras, Companhias Públicas,
Organizações Não-Governamentais e representantes de instâncias de participação
popular, reunidos em 13 Grupos de Trabalho – Manejo do Solo Agrícola; Manejo do
Solo

Urbano;

Reflorestamento
Esgotamento

Esgotamento

Sanitário;

Ambiental

e Proteção

Sanitário;

Monitoramento

Planos
de

de

Bacia;

Nascentes;

Ambiental;

Resíduos

Educação

Controle

e

Sólidos;

Ambiental;
Fiscalização;

Treinamento; Águas Subterrâneas; Parques e Reservas. Dessa forma, geraram-se os
critérios de priorização temática para análises de demandas públicas para enfrentar os
problemas ambientais da Região Hidrográfica do Guaíba.
Outrossim, a diversidade dos participantes levou à realização de reuniões
com todos os co-executores para debater os rumos do trabalho, sendo instituído o
Fórum dos Co-Executores. O Programa também aproximou-se dos movimentos
rurais de base e entidades religiosas e culturais. Dessa forma, possibilitou a
promoção de ações conjuntas de forma a aumentar a efetividade ambiental e a
representatividade das ações dos co-executores nas suas comunidades.
Nesse sentido, a multidisciplinaridade e a heterogeneidade proporcionadas
pelo Programa remete à proposição moriniana (MORIN, 2002) de que a
diversidade organiza a unidade que organiza a diversidade. Ou seja, a partir dessa
dialógica do todo global que organiza as partes que o organizam, o Programa cria,
mantém e sustenta a diversidade que o desenvolve na e pela unidade sistêmica.
Da mesma forma, o Programa reforça o sentido de sua unidade complexa,
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estabelecendo relações complementares entre as partes diferentes e diversas, e
entre

as

partes

e

o

(Programa/campo/sustentabilidade).

todo

na

Conforme

constituição
é

ressaltado

do
por

um

todo
dos

coordenadores entrevistados ao longo da pesquisa: “ – E o que se observa muito
era que, no início, o conflito era bastante aberto entre os agricultores, arrozeiros da
bacia, e os conservacionistas do banhado, e, ao longo do tempo, nessa reuniões
de comitê, nós vemos, hoje, que se não existe uma convergência, pelo menos
existe um equilíbrio, uma discussão ao entorno de uma mesa em que as pessoas
botam as suas necessidades, seus interesses e se discute em um ambiente
bastante mais integrado”.
Não obstante, conforme destaca um dos coordenadores: “ – Todo e qualquer
programa com a amplitude do Pró-Guaíba, prevê uma integração entre as
diferentes ações. Entretanto, a maioria dos órgãos co-executores são setoriais,
eles atuam em determinado âmbito e, lógico, que para isso tem que ter uma
estruturação administrativa bastante eficaz e permanente no sentido de,
justamente, integrar as ações que são desenvolvidas através das entidades
setoriais. Isto é um problema não só do Programa Pró-Guaíba, mas em qualquer
outra entidade que pretenda atuar na questão do planejamento e gestão”. Por
conseguinte, o entendimento das condições, modalidades, limites e problemas
relacionados a essas complementaridades devem constituir-se na chave para a
compreensão da organização dessas diferenças.
5.2.4. Os antagonismos
Segundo Morin (2002), toda a relação organizacional e todo o sistema
comportam e produzem antagonismos junto com complementaridades. Ou seja, as
inter-relações mais estáveis supõem que as forças que lhes são antagônicas sejam,
ao mesmo tempo, mantidas, neutralizadas e superadas. No âmbito do Programa
Pró-Guaíba, ao menos quatro aspectos merecem ser ressaltados: (a) a necessidade
de compatibilização das premissas técnicas com o processo político-administrativo;
(b) as estruturas formais apresentavam baixa capacidade para trabalhar com visão
sistêmica de forma a enfrentar os principais problemas ambientais; (c) as mudanças
periódicas nos arranjos institucionais e nos quadros técnicos, e (d) a diversidade de
critérios adotados pelos organismos públicos de atuação na Região Hidrográfica do

211

Guaíba.

Esses

aspectos

foram

considerados

princípios

de

antagonismos

virtualizados pela relação organizacional do Programa, os quais, se manifestos,
ameaçariam a integridade do Programa.
A

primeira

evidência

de

antagonismo

decorre

da

necessidade

de

compatibilização das premissas técnicas de etapas, tais como, o diagnóstico e a
execução dos projetos de engenharia, com o processo político-administrativo que
emana da participação dos diversos Co-Executores e da própria população
envolvida com o Programa. Por conseguinte, o plano de trabalho proposto pela
Coordenadoria Técnica do Plano Diretor em articulação com o Departamento de
Recursos Hídricos buscou virtualizar esse antagonismo, intercalando estágios de
desenvolvimento técnico com decisões políticas, respaldado pela legislação existente,
virtualizando-o. Conforme destaca um dos coordenadores do Programa: “– A
legislação de recursos hídricos traz em seu arcabouço um espaço de ancoragem do
Programa [...] um arranjo institucional descentralizado e participativo onde o Programa
pode se ancorar”.
A segunda evidência, relacionada às estruturas formais, refere-se a uma das
principais dificuldades enfrentadas durante a execução do Módulo I do Programa – as
estruturas

formais

tradicionais

concebidas

em

paradigmas

burocráticos

e

desenvolvimentistas apresentam baixa capacidade para trabalhar com visão sistêmica
de forma a enfrentar os principais problemas ambientais. Por conseguinte, a falta
dessa cultura gerou, inicialmente, ações isoladas – conforme foi evidenciado na
análise dos Subprogramas 5

(Unidades de Conservação - Parque e Reservas

Naturais) e 6 (Educação Ambiental) – com baixa articulação entre elas e não um
processo interdependente como o desejado. Este antagonismo decorrente de
deficiências institucionais e culturais é virtualizado no momento em que se propõe um
corte horizontal na estrutura do Estado, levando às instituições à trabalharem juntas
no desenvolvimento de uma estratégia de manejo integrada para a Bacia. Conforme
ressalta um dos coordenadores que operou no desenvolvimento do Plano Diretor: “–
Um dos paradigmas de um programa como o Pró-Guaíba é que ele seja uma um
instrumento, uma ferramenta de articulação institucional horizontal”.
O terceiro antagonismo evidenciado decorre dos arranjos institucionais
completamente diversos e mudanças nos quadros técnicos que ocorrem a cada
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quatro anos, com a mudança de Governo, agravada pela fragilidade institucional em
razão do grau de endividamento do Estado. Nesse sentido, a defesa do conceito de
programa integrado e a composição paritária do Conselho Deliberativo são ações
que possibilitam virtualizar esse antagonismo. Conforme argumenta um exSecretário da SCP: “– nós criamos um envolvimento muito grande das ONGs, que
são os Comitê de Gerenciamento do Gravataí, Comitê de Gerenciamento do Taquari
e, assim, os diversos comitês de gerenciamento, mais os Prefeitos que tem mandato
diferenciado do Governadores, e, então, nós tínhamos na composição do Conselho
do Pró-Guaíba era uma composição que preservava a memória e, ao mesmo tempo
tinha, eleições diferenciadas, o que garantia o andamento e a cobrança da
manutenção desse programa”.
O quarto antagonismo, por fim, ressaltado em sua importância para
compreensão das dificuldades institucionais enfrentadas pelo Programa, diz respeito
aos diversos critérios adotados pelos organismos públicos de atuação na Região
Hidrográfica do Guaíba, no que concerne à divisão em unidades de planejamento e
gestão. Esta questão tem especial importância em razão da criação dos Conselhos
Regionais de Desenvolvimento (COREDES), os quais têm obtido crescente
participação na vida social e econômica do Estado, como organismos definidores das
políticas públicas. Nesse sentido, ainda existem as regiões (descentralizações)
apresentadas pela SAA, CORSAN, FAMURS e EMATER. Logo, um esforço de
integração em nível de regiões ou unidades de planejamento ainda deve ser
considerado, de forma a virtualizar os antagonismos gerados por essas diferenças.
Dessas quatro evidências analisadas, depreende-se que os antagonismos não
podem ser compreendidos apenas como ações virtuais e contrárias à organização.
Pelo contrário, os antagonismos são ativos e fornecem o contexto para o
desenvolvimento da complementaridade organizacional a qual é fundamental à
organização (MORIN, 2002). Portanto, a idéia de antagonismo traz em si o princípio
de que não há organização (ou reorganização) sem antiorganização (ou
desorganização). Ou seja, o papel dos antagonismos na manutenção da organização
reside na sua propriedade de renovação da energia e regeneração da própria
organização. Outrossim, é por intermédio dos antagonismos e pela retroação negativa
que a performance do sistema é regulada, tolerando-se flutuações que permanecem
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aquém da sua margem desestabilizadora e inibindo-as quando se desenvolvem a
ponto de tornarem-se ameaçadoras em retroação positiva.
5.3.

DA UNIDADE COMPLEXA À ORGANIZAÇÃO ATIVA

De acordo com Morin (2002), uma organização é definida como ativa quando
ela gera e é gerada por ações. Ou seja, as ações – interações que comportam
reações, transações e retroações – geram a organização que, por sua vez, gera as
ações. No tópico anterior, foi exposto que o Programa Pró-Guaíba pode ser
compreendido como uma unidade complexa, comportando emergências, imposições,
complementaridades e antagonismos, em um jogo complexo de interações. Contudo,
para compreender melhor o caráter organizacional do Programa, torna-se necessário
transformar o conceito trinitário da unidade complexa do Programa, em circuito
tetralógico, colocando as interações no centro do tetrálogo (FIGURA 5.3.1), de forma
a inserir o termo ação na dialógica organizacional. Outrossim, essa concepção
organizacional ativa do Programa permite depreender de que forma se dá a
organização institucionalizada do Pró-Guaíba sob a perspectiva moriniana.
Campo
organizacional

Interações

Pró-Guaíba

Sustentabilidade

Figura 5.2.1.1 – A organização ativa do Programa Pró-Guaíba

5.3.1. O circuito práxico
Segundo Morin (2002), o termo ação quando transformado em organizacional
remete a si as noções de práxis, trabalho, transformação e produção, as quais
compõem recursiva e retroativamente o circuito práxico que irá proporcionar a
produção-de-si, a regeneração e a reorganização permanente da organização ativa.
Portanto, para compreender o problema organizacional torna-se necessário
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compreender,

no

âmbito

do

circuito

práxico,

como

a

organização

ativa

(Programa/campo/sustentabilidade) pode ser estabilizada.
5.3.1.1.

A práxis

Segundo Morin (2002), a noção de organização ativa remete à noção do ser
físico organizador, o qual efetua transformações, produções ou performances em
virtude de uma competência organizacional. Nesse sentido, a noção de competência
significa a aptidão organizacional para condicionar ou determinar uma certa
diversidade de ações, transformações e/ou produções. Assim como, a noção de
práxis remete ao conjunto de atividades que efetuam transformações, produções e/ou
performances, a partir de uma dada competência.
Sendo assim, no que concerne ao Programa Pró-Guaíba, a competência que
precede a sua práxis é instituída nos Decretos n° 33.360/89, 34.047/91, 35.003/93 e
36.127/95, a partir dos quais é estabelecida a sua aptidão para condicionar e/ou
determinar a diversidade de ações necessárias à criação, na área de abrangência da
bacia, das condições necessárias ao desenvolvimento dos seus recursos naturais, para
propiciar a recuperação da qualidade ambiental das áreas urbanas e rurais e para o
manejo ambiental sustentável da produção industrial, agrícola, pecuária e florestal.
Por conseguinte, a práxis do Programa pode ser evidenciada no conjunto de
objetivos específicos definidos no Art. 2º, do Decreto 35.003/93, os quais se constituem
em ações que tem um caráter organizacional na consecução do Programa. Essas
ações, basicamente, visam: (a) o fortalecimento institucional e a consolidação de uma
base legal integradora para a Bacia; (b) a elaboração de uma estratégia integrada de
manejo ambiental da Bacia para guiar o trabalho das Instituições; (c) integração do
trabalho entre as Instituições envolvidas através da geração de informações básicas e
de padrões de uso dos recursos naturais; (d) desenvolvimento e implementação de
sistemas de redução e tratamento de contaminação atmosférica e de despejos sólidos e
líquidos; (e) o estudo da vocação natural do solo, quanto ao uso atual e suas
potencialidades, incluindo o zoneamento agroecológico para o reordenamento
produtivo; (f) a realização de obras físicas de conservação de solos, reflorestamento e
de controle de agrotóxicos, com técnicas mais modernas e menos poluentes; (g) o
estudo da relação entre os impactos positivos e negativos gerados pela utilização dos
recursos naturais; (h) o fortalecimento das unidades de conservação existentes e o
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estabelecimento de unidades adicionais, e (i) a educação ambiental e a extensão rural,
de forma a contribuir para a mudança de atitude das pessoas face ao meio ambiente,
especialmente em relação aos usuários dos recursos mais frágeis.
5.3.1.2.

O trabalho

Segundo Morin (2002), a idéia de trabalho está relacionada às atividades
práxicas que transformam e produzem. Nesse sentido, no âmbito do Programa PróGuaíba, fica evidente a relação desta noção com as atividades realizadas a partir dos
treze projetos ou subcomponentes que compõem o Programa, as quais podem ser
assim resumidos:
a. Coleta e Tratamento de Esgoto Doméstico: Implementada (i) pela
CORSAN nas cidades de Cachoeirinha e Gravataí, mediante a
implantação de 7,9 km de coletores tronco de esgoto, 267 km de
redes coletores, quatro estações de bombeamento e duas estações
de tratamento, visando beneficiar uma população aproximada de
244.000 habitantes, e (ii) pelo DMAE na cidade de Porto Alegre, na
implantação de 7,3 km de coletores tronco, 37 km de redes coletoras,
três estações de bombeamento e uma estação de tratamento
mecanizada, beneficiando uma população de aproximadamente
165.000 habitantes;
b. Manejo de Resíduos Sólidos em Porto Alegre: Implementada pelo
DMLU na cidade de Porto Alegre, compreende a execução de obras e
aquisições de equipamentos para (i) coleta de resíduos sólidos em 50
pequenos bairros de difícil acesso, com total de 68.000 habitantes,
implantação de um galpão de reciclagem e coleta de 190t/dia de
resíduos industriais; (ii) coleta seletiva de resíduos sólidos em cerca
de 160 escolas de Porto Alegre; (iii) reciclagem de lixo através de
tecnologia simplificada, utilizando mão-de-obra não qualificada, e (iv)
tratamento do lixiviado produzido em aterros sanitários da Zona Norte
de Porto Alegre;
c. Preparação do Plano Diretor de Resíduos Sólidos: Implementada
como ação complementar ao manejo de resíduos sólidos a
METROPLAN está a efetuar uma avaliação da situação geral na
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Região Metropolitana de forma a definir um conjunto de medidas
técnicas, administrativas e institucionais, para determinar a forma de
gestão a ser adotada para a solução do acúmulo de resíduos nos 24
municípios da região metropolitana;
d. Controle da Poluição Industrial: Implementada pela FEPAM, visando
ações específicas para identificar, cadastrar e classificar fontes
contaminadoras industriais e preparar e executar um plano de ações
para enquadrar as fontes contaminadoras industriais dentro da
legislação ambiental;
e. Rede de Monitoramento Ambiental: Implementadas pelos coexecutores FEPAM, CORSAN e DMAE, visando melhorar as redes
de monitoramento existentes de recursos hídricos, atmosféricos e do
uso e ocupação territorial urbana e rural, visando obter indicadores
que permitam acompanhar a evolução da qualidade ambiental,
sistematizando as informações geradas e integrando-as em bancos
de dados para serem adotados como referenciais nos processos de
tomadas de decisões;
f. Conservação do Solo e Controle de Agrotóxicos em Bacias
Prioritárias do Guaíba: Implementada pela EMATER, incluindo os
subcomponentes (i) manejo e conservação do solo; (ii) florestamento
e reflorestamento; (iii) o controle da contaminação por agroquímicos,
e (iv) a extensão rural e educação ambiental;
g. Consolidação

de

Parques

e

Unidades

de

Conservação:

Implementado pela FZB e o DEFAP, contempla metas diferenciadas
de acordo com as características e necessidades de cada unidade,
requerendo a execução de obras novas e/ou restaurações para o
melhoramento da infra-estrutura física, aquisição de equipamentos,
preparação de estudos e planos de administração e de manejo, e
programas de educação ambiental para o público visitante;
h. Estudos para Consolidação do Sistema de Parques e Reservas
Naturais: Implementada como ação complementar, o projeto previu a
condução de estudos pela Fundação Zoobotânica e universidades
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visando à investigação de áreas potenciais de conservação incluindo
o mapeamento, diagnóstico e gestão de banhados e zonas úmidas, e
a preservação de lugares paleontológicos de vertebrados, mediante
coleção de fósseis e publicação das conclusões importantes;
i.

Educação

e

Conscientização

Ambiental:

Implementada

pela

Secretaria de Educação como ação complementar à elaboração do
Plano Diretor de Educação Ambiental para o Estado, estabelecendo
um plano piloto em escolas dos nove pólos de educação ambiental, e
integração com os demais co-executores para definição de linhas de
ação em Educação Ambiental;
j.

Implantação do Sistema de Informações Geográficas do Pró-Guaíba
(SIGPROGB): Implementada pela SCP, junto à METROPLAN,
FEPAM, FZB, CORSAN, EMATER e a Prefeitura Municipal de Porto
Alegre – PMPA, para o planejamento do uso dos recursos naturais e
monitoramento do Programa;

k. Plano de Informação e Comunicação Social: Implementada pela
SEPG, visando à divulgação ordenada interna, entre os órgãos do
Governo Estadual, e externa, para a sociedade civil;
l.

Treinamento de Recursos Humanos: Implementada pela FDRH,
visando habilitar o pessoal técnico e administrativo em atividades de
gestão de bacias e em áreas setoriais específicas relacionadas com
os componentes do Programa; e

m. Plano Diretor de Controle e Administração Ambiental da Bacia
Hidrográfica do Guaíba: Implementada pela SEPG, visando obter um
diagnóstico ambiental consolidado da Bacia Hidrográfica do Guaíba e,
a partir deste, identificar e priorizar os projetos que constituirão os
módulos

sucessivos

do

Programa,

bem

como

os

aspectos

institucionais do mesmo.
Portanto, esse conjunto de atividades práxicas definem o trabalho realizado na
produção e transformação da unidade complexa Programa/campo/sustentabilidade.
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5.3.1.3.

A produção

De acordo com Morin (2002), a noção de produção guarda em seu significado o
caráter genésico das interações criadoras ou poiésis. Ou seja, as organizações ativas
são dotadas de virtudes generativas e regenerativas internas, e sua poiésis se
identifica, em primeiro lugar, com a produção permanente do seu próprio ser
(produção-de-si,

organização-de-si

e

reorganização-de-si).

Nesse

sentido,

o

significado de produção, no âmbito desse estudo, vai além da noção de eficiência –
resultados alcançados em relação às metas previstas – para buscar, na noção de
circuito práxico, a eficácia do Programa.
Portanto, no âmbito do programa Pró-Guaíba, fica evidenciado que, embora
nem todas as metas planejadas tenham sido alcançadas, o conceito de
sustentabilidade permeia as interações criadoras do programa: a implantação de
redes coletoras, ramais domiciliares e estações de bombeamento e tratamento,
permitindo a acesso a uma maior parte da população desses recursos; das unidades
de triagem e reciclagem com utilização de mão-de-obra não qualificada; do Aterro
Sanitário da Extrema, o primeiro aterro sanitário do Estado do Rio Grande do Sul a ser
submetido à Avaliação de Impacto Ambiental (EIA/RIMA); o Plano Diretor de Resíduos
Sólidos na Região Metropolitana; as obras de infra-estrutura e consolidação das
Unidades de Conservação; o Plano de Ações visando à eliminação de fontes
poluidoras industriais, incluindo o cadastro e classificação dos estabelecimentos
industrias da Bacia; os 69 pontos de coleta e análise no Lago do Guaíba e rios
Gravataí, Sinos, Caí e Taquarí-Antas, o monitoramento de poços e a aquisição de
equipamentos para 19 estações pluviométricas e 26 estações pluvio-fluviométricas; o
protocolo para padronizar a coleta, análise e publicação das informações obtidas pela
rede de monitoramento; os 5.355 projetos, abrangendo 215 microbacias, 143
municípios e 5.557 propriedades rurais; os 980 professores capacitados em cursos e
eventos de educação ambiental; a implantação do Sistema de Informações
Geográficas do Pró-Guaíba (SIGPROGB) junto à Secretaria de Planejamento,
METROPLAN, FEPAM, FZB, CORSAN, EMATER e a PMPA; os 179 eventos
realizados visando habilitar o pessoal técnico e administrativo em atividades de gestão
de bacias, e, enfim, a participação da sociedade civil nas decisões sobre as
prioridades em cada comunidade e, portanto, na gestão do Programa.
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Ou seja, a partir da análise dos seus resultados, depreende-se que o Programa
“produziu sustentabilidade”, na medida em que suas ações (atividades práxicas ou
trabalho) propiciaram a eqüidade (acesso eqüitativo a recursos, participação da
sociedade civil na tomada de decisões), conectividade (consideração simultânea dos
problemas sócio-econômicos e ambientais), inclusividade (inclusão da dimensão
ambiental no processo de planejamento, assim como, da dimensão social na gestão
ambiental), prudência (unidades de conservação e tratamento de resíduos, dentre
outros) e segurança (monitoramento e planejamento de forma democrática e segura).
Dessa forma, o Programa se identifica, em suas poiésis, com a produção-de-si,
fundamentado na noção de sustentabilidade. Contudo, conforme observa um dos
coordenadores do Programa: “– Aí vai perguntar, isto está num ponto ideal? Não,
ainda temos que avançar bastante, mas eu faço comparativamente ao passado, isso
já foi uma evolução”.
5.3.1.4.

A transformação

Segundo Morin (2002), a idéia de transformação está relacionada ao
significado de mudança da forma/performance que dá origem a novas formas de
organização. Nesse sentido, o aspecto central observado no âmbito do Programa PróGuaíba reside no desenvolvimento de uma concepção integrada e sistêmica de
administração pública. Ou seja, a constituição do novo arranjo institucional, em
decorrência da interação promovida entre os co-executores, contribuiu para uma
concepção integrada e sistêmica de gestão, fundamentada em uma nova noção de
sustentabilidade ecológica e cultural.
Dessa forma, o novo arranjo institucional promovido possibilitou que as ações
do Programa permeassem a estrutura do Estado, passando a fazer parte da estrutura
e das atividades dos diferentes órgãos públicos envolvidos. Do mesmo modo,
conforme já ressaltado, a composição paritária do Conselho Deliberativo, permitindo
que representantes das entidades ecológicas e dos comitês de bacia interferissem
nas decisões dos rumos do Pró-Guaíba, aumentou a transparência das ações
governamentais, consolidando, assim, o arranjo institucional necessário ao sucesso
do Programa, em uma nova lógica de administração pública.
Portanto, a consolidação do arranjo institucional necessário à execução do
Programa consiste na principal transformação promovida pelo Programa, assim como,
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na principal estratégia para a institucionalização do conceito de sustentabilidade, na
estrutura e nas atividades das instituições co-executoras que compõem o campo. Ou
conforme propõe um dos coordenadores do Programa: “– E nesse sentido que nos
parece que está mais próxima a questão de institucionalização da Região Hidrográfica
do Guaíba, por causa do Programa Pró-Guaíba. Porque ele pode dar toda a estrutura
inicial, não a estrutura de pessoal, mas a estrutura de trabalho, a estrutura de
montagem de banco de dados, que existe no programa, isso tudo servirá para uma
Agência de Região Hidrográfica”.
5.4.

DO CIRCUITO PRÁXICO À ESTRUTURAÇÃO DO CAMPO

Na análise do circuito práxico, depreende-se que as interações – práxis,
trabalho, produção e transformação – que se dão na e pela estruturação do campo
organizacional sustentável (a unidade complexa), constituindo-o, transformam-se em
processos organizacionais de produção, remetendo, portanto, a noção de unidade
complexa ao conceito de organização ativa (MORIN, 2002).
Da mesma forma, depreende-se que, na perspectiva da complexidade, a
estruturação do campo organizacional está intrinsecamente relacionada à organização
ativa do Programa e, portanto, do conceito de sustentabilidade inerente em sua
concepção. Sendo assim, compreender a institucionalização do conceito de
sustentabilidade a partir da análise da estruturação do campo organizacional, significa
entender, também, de que forma o campo se estabiliza por intermédio da organização
ativa. Para isso, torna-se necessário compreender quais são os aspectos específicos
que determinam a mudança institucional e a estruturação do campo organizacional,
assim como, de que forma essa dialógica mudança/estruturação age como um
mecanismo de regulação permanente, atuando no circuito práxico por intermédio das
propriedades de adaptação e seleção, próprias da organização ativa, conduzindo,
assim, a sua autoprodução e reorganização permanente na busca pela morfostase.
Portanto, torna-se necessário compreender, no âmbito da organização ativa do
Programa Pró-Guaíba, como se manifestam: (a) a retroação recursiva a partir das
tensões no processo de institucionalização, e (b) o isomorfismo institucional a partir da
dialógica adaptação/seleção.
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5.4.1. Tensões institucionais e a retroação recursiva
Diversos autores têm buscado, por intermédio da teoria neoinstitucional, explicar a
relação existente entre o isomorfismo e a mudança institucional (MEYER e ROWAN,
1999; DIMAGGIO e POWELL, 1999; DIMAGGIO, 1999; TOLBERT e ZUCKER, 1999;
SEO e CREED, 2002; dentre outros). Contudo, a questão teórica que busca
compreender como as instituições são criadas, transformadas e mantidas, ainda
permanecem apenas parcialmente tratadas no momento em que se busca inserir o papel
dos conflitos e/ou das tensões no processo de institucionalização e esta tende a
constituir-se em uma força contrária ou de desinstitucionalização (HOLM, 1995;
JEPPERSON, 1999; TOLBERT e ZUCKER, 1999; SEO e CREED, 2002). Esse evidente
paradoxo

institucional

remete

a

necessidade

da

inclusão

das

noções

de

recursividade/retroatividade e de adaptação/seleção, adicionadas às noções de
interações e circuito práxico, de forma a melhor compreender a dinâmica subjacente ao
processo de estruturação do campo organizacional sustentável do Programa Pró-Guaíba.
Sendo assim, o principal aspecto evidenciado quanto às tensões no processo
de institucionalização incide na existência de influências externas ao Programa, a qual
por sua vez, está relacionada às interações que precedem a emergência do próprio
Programa. Ou seja, embora o Programa Pró-Guaíba, compreendido como uma
organização ativa, possa ser considerado uma práxis emergente na estruturação do
campo organizacional sustentável, simultaneamente, essa práxis interage em relação
à emergências mais amplas que ultrapassam o campo analisado e que estão interrelacionadas: (a) atividades já existentes visando ao diagnóstico e ao equacionamento
de problemas ambientais existentes na Bacia Hidrográfica do Guaíba, e,
principalmente, (b) à emergência do Sistema Estadual de Recursos Hídricos,
integrado ao sistema Nacional de gerenciamento desses recursos.
Em primeiro lugar, ressalta-se que, antes mesmo da montagem do Programa
Pró-Guaíba, em 1989, uma série de entidades ecológicas, universidades, prefeituras e
outras instituições do Estado já vinham desenvolvendo atividades no âmbito da Bacia,
com vistas ao diagnóstico e ao equacionamento dos problemas ambientais existentes.
Este

fato,

decorrente

da

importância

econômica

da

região,

contribuiu

significantemente na montagem do Módulo I do Programa e condicionou o seu
desenvolvimento no sentido da complementação das informações já existentes nos
órgãos públicos intervenientes do Programa.
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Como exemplo de ações antecessoras ao Programa, ressalta-se a criação, em
1979, do Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia do Guaíba (CEEIBG), o qual
buscava compatibilizar as atividades desenvolvidas pelas entidades federais, regionais,
estaduais e municipais, no aproveitamento integrado dos recursos hídricos e na
preservação da qualidade da água, de forma a contribuir para a melhoria da qualidade
ambiental. Esse esforço pode ser considerado uma das primeiras tentativas de se fazer o
gerenciamento integrado dos recursos hídricos no Estado do Rio Grande do Sul. Da
mesma forma, o Plano Diretor de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da
Região Metropolitana e Porto Alegre (PLADAE), desenvolvido em 1982, o qual visava ao
equacionamento integrado dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento
sanitário na Região Metropolitana de Porto Alegre, envolvendo a participação de
diferentes órgãos de atuação da Região, como a METROPLAN, CORSAN e DMAE,
também ilustra esse empenho pela gestão integrada dos recursos hídricos.
Soma-se a isso, a Resolução n° 20/86, do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA), a qual inclui novas classes e padrões ambientais para a
classificação dos recursos hídricos do país, bem como, a necessidade de definição do
órgão ambiental estadual responsável pelo processo e de se ouvir a comunidade.
Dessa forma, também emerge a necessidade e a imposição para o reenquadramento
dos rios do Estado e, por extensão, da Região Hidrográfica do Guaíba.
Por conseguinte, quando da montagem do Programa Pró-Guaíba, o Estado do
Rio Grande do Sul encontrava-se em processo de revisão da sua Constituição
Estadual, a qual, em consonância com o artigo 21, item XIX, da Constituição Federal,
estabeleceu, em seu Capítulo II, artigo 171, o Sistema Estadual de Recursos Hídricos,
integrado ao sistema nacional de gerenciamento desses recursos, adotando as bacias
hidrográficas como unidades de planejamento e gestão.
Outrossim, com o surgimento da Lei n° 10.330/94, os órgãos executivos
estaduais têm as competências definidas conforme suas atribuições legais, incluindo a
elaboração de estudos e projetos como subsídios para a política ambiental estadual, a
adoção de medidas públicas ou privadas para garantir o equilíbrio ecológico e a
informação da população sobre a qualidade do meio ambiente. Essa Lei estabelece,
ainda, o regramento para importantes instrumentos do gerenciamento, em
conformidade com a concepção básica que norteou a sua estruturação.
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Por fim, com o surgimento da Lei n° 10.350, de 30 de dezembro de 1994, foi
instituído o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, incluindo novos atores no
processo de enquadramento das águas e exigindo sua readequação à nova realidade.
Dessa forma, os Comitês de Bacias Hidrográficas passam a ter um papel fundamental
na elaboração das propostas de enquadramento, através de subsídios técnicos das
Agências das Bacias Hidrográficas e dos levantamentos dos anseios da sociedade.
Portanto, as tensões no processo de institucionalização das questões
ambientais e do gerenciamento integrado dos recursos hídricos, no âmbito da Bacia
Hidrográfica do Guaíba, constituem-se em macrointerações que interagem sobre as
interações da organização ativa do Programa e, portanto, retroagem recursivamente
no circuito práxico, condicionando-o, transformando-o e regulando-o. Conforme
observa um dos consultores do Programa: “– Em 2 de abril de 1997, durante um
evento do Plano Diretor, pela primeira vez se conversa sobre o Comitê do Lago
Guaíba. Na época, o Paim era o coordenador do Plano Diretor e o programa ‘casou’
com o DRH”.
Essa evidência sugere duas propriedades importantes a serem consideradas
quanto à organização ativa do Programa. A primeira se refere à qualidade de que o
Programa, em sua unidade complexa, da mesma forma que desenvolve
complementaridades

e

imposições,

simultaneamente,

é

desenvolvido

por

complementaridades e imposições decorrentes do sistema mais amplo do qual faz
parte. Essa evidência confirma a proposição de Morin (2002) de que o paradigma
trinitário organização/sistemas/inter-relações não pode ser considerado de forma
dissociada, sob o risco de negligenciar complexidade. A segunda propriedade está
relacionada à retroação negativa ou regulação. Ou seja, a relação endo/exocausal
se torna uma relação auto-eco-causal na medida em que as tensões não
relacionadas às ações diretas estabelecidas pelo Programa acabam por regulá-las,
condicioná-las e transformá-las. Sendo assim, as tensões no processo de
institucionalização podem ser consideradas, simultaneamente, como emergências,
imposições e mecanismos de regulação (adaptação/seleção) da organização ativa e
do campo organizacional sustentável, conforme será abordado a seguir.
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5.4.2. O isomorfismo e a dialógica adaptação/seleção
Com base em Meyer e Rowan (1999), é possível afirmar que o isomorfismo
está relacionado à tendência das organizações de incorporarem elementos
estruturais decorrentes de emergências criadas pelo ambiente, de forma a obterem
maior legitimidade e recursos, e aumentarem a sua perspectiva de sobrevivência
organizacional. Nessa perspectiva, portanto, o êxito organizacional depende de
outros fatores além da mera coordenação e controle da eficiência das atividades
realizadas. Não obstante, no âmbito desse estudo, o isomorfismo institucional busca
um sentido mais complexo, ou seja, o efeito ou aptidão da organização ativa em
constituir relações complementares e/ou antagônicas com outras organizações
ativas de forma a enfrentar os acontecimentos aleatórios próprios ao ambiente ou
sistema no qual se integra. Por conseguinte, ao estabelecer a complementaridade
(a

qual

pode

ser

de

solidariedade

ou

antagonismo),

a

organização,

simultaneamente, seleciona as interações mais fiáveis/viáveis à sua sobrevivência e
se auto-seleciona em meio a essas interações, aumentando as suas perspectivas de
permanência no sistema. Portanto, depreende-se que existe uma relação direta (ou
dialógica) entre o isomorfismo institucional, preconizado pela teoria neoinstitucional,
e a adaptação, na concepção moriniana.
Sendo assim, com base nas definições de DiMaggio e Powell (1999), é
possível afirmar que as fontes de mudança institucional as quais evidenciaram-se
mais relevantes na análise da formação/transformação do campo organizacional
sustentável, no que compete à organização ativa do Programa Pró-Guaíba, estão
relacionadas ao isomorfismo coercitivo e normativo.
O isomorfismo coercitivo está diretamente relacionado às tensões externas
(relação endo/exocausal que se torna uma relação auto-causal) no processo de
formação/transformação do campo organizacional sustentável. Nesse sentido,
destaca-se a influência da consolidação do Sistema Estadual de Recursos Hídricos,
a partir da Lei n° 10.350/94. Em termos do Programa Pró-Guaíba, além da adoção
dos preceitos da lei em termos de terminologia e divisão física da área de
planejamento, o Diagnóstico do Plano Diretor utilizou, como foi observada, a
estrutura dos Comitês de Bacia para a execução da fase de consulta prevista no
Planejamento do Plano Diretor. Dessa forma, o Programa e os Comitês de Bacia
interagem de forma complementar, propiciando a participação das comunidades do
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interior do Estado por intermédio dos Seminários Regionais e dos comitês
gerenciadores de bacia, possibilitando maior envolvimento de entidades como
sindicatos, associações ecológicas, universidades e empresas, possibilitando, assim,
as composições ecléticas necessárias à difusão de suas estruturas.
O isomorfismo normativo, por sua vez, está relacionado aos mecanismos de
socialização profissional, no qual se incluem os trabalhos realizados pela FDRH,
(cursos, seminários, visitas técnicas) e, principalmente, no desenvolvimento do
Plano Diretor de Controle e Administração Ambiental da Bacia Hidrográfica do
Guaíba, incluindo a fase de diagnóstico, a partir do qual se estabeleceu o processo
de planejamento participativo para a construção do Módulo II do Programa dentro de
uma perspectiva de sustentabilidade ecológica e justiça social, envolvendo inúmeros
encontros regionais e oficinas envolvendo cerca de 120 técnicos, de vários órgãos
do Estado, Prefeituras, Companhias Públicas, Organizações Não Governamentais e
representantes de instâncias de participação popular. Dessa forma, buscou-se a
partir da defesa do conceito de programa de gerenciamento ambiental integrado, a
complementaridade requerida à obtenção de recursos do BID, necessários para a
execução do Programa.
Portanto, tensões e isomorfismo podem ser considerados subprodutos do
circuito práxico. As tensões retroagem recursiva e dialogicamente na reorganização
e na produção de si, ininterruptamente. Ou seja, onde existem tensões, existe o
caráter primeiro da ação – o movimento. Por conseguinte, essas novas interações
retroagem no âmbito do circuito práxico insurgindo o processo de adaptação e
seleção isomorfa. Portanto, depreende-se que existe uma relação dialógica e
recursiva permanente entre as tensões no processo de institucionalização e o
isomorfismo, os quais podem ser considerados, simultaneamente, causa e efeito da
formação/transformação do campo organizacional sustentável. Sendo assim, é
admissível aceitar que um dos aspectos considerados relevantes na estabilização do
campo organizacional sustentável, reside na manutenção da regulação, pelos
antagonismos,

complementaridades

e

imposições,

de

forma

a

manter

a

antiorganização virtualizada e, simultaneamente permitir o processo de autoorganização e reorganização permanente do sistema. Nesse sentido, conforme
ressalta um dos coordenadores do Programa: “– A agência seria um elemento que
forneceria, vamos dizer, o apoio técnico aos comitês e integrado ao Conselho e ao
Departamento de Recursos Hídricos, que daria a estruturação principalmente para se
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chegar, vamos dizer assim, no horizonte dos planos, aos planos de bacia hidrográfica,
a questão de outorga de uso da água e, finalmente, a questão da cobrança pelo uso
da água. Então, o que se coloca é o seguinte: não existe ainda, mas a nossa
esperança é de que o Programa Pró-Guaíba seja o estruturador da Agência de
Região Hidrográfica do Guaíba. Então, com o conhecimento adquirido com os
projetos e as questões colocadas, que isto tudo sirva de instrumento para a
implementação da agência”.
5.4.3. A estruturação do campo (auto-eco-)organizacional sustentável
A noção de sustentabilidade intrínseca na unidade complexa do programa PróGuaíba remete à idéia de que a organização ativa do Programa não pode ser
considerada de forma dissociável da eco-organização mais ampla da qual faz parte.
Ou seja, o paradigma da sustentabilidade deve, também, comportar os conceitos de
ecossistema e eco-organização, complementados por um princípio de eco-autorelação, onde se englobam reciprocamente a esfera natural e a esfera antropossocial
em um jogo complexo de adaptação e seleção (MORIN, 2001). Portanto, a
sustentabilidade almejada pelo Programa Pró-Guaíba, em seu sentido mais complexo,
deve abranger, também, a integração entre a estruturação do campo organizacional, a
partir da noção de auto-organização, e a idéia de consciência ecológica, a partir da
noção dialógica da espiral eco-(bio)-antropossocial.
Nesse sentido, no âmbito do Programa Pró-Guaíba, quanto aos aspectos
evidenciadores da estruturação do campo organizacional, observa-se que houve: (a) o
surgimento de estruturas que cobrem todo o campo, construídas profissionalmente
pelos atores que almejam a mudança, as quais geram o (b) estabelecimento de redes
de relações locais de forma a favorecer a coordenação e o controle de atividades, que
levam ao (c) aumento no grau de interações entre as organizações que compõem o
campo, (d) acréscimo na carga de informações com as quais as organizações têm
que operar, (e) surgimento de estruturas interorganizacionais de domínio e padrões de
coalizão claramente definidos, e, enfim, à (f) incorporação de elementos socialmente
legitimados nas estruturas e nas atividades da organizações que compõem o campo e
(g) à consciência entre os participantes de um conjunto de instituições que fazem
parte de uma organização comum. Por conseguinte, essas evidências permitem
explicar a propriedade da auto-organização do campo para integrar-se e adaptar-se à
eco-organização na busca pela sustentabilidade ou auto-eco-organização do campo.
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Portanto, no âmbito desse estudo, a sustentabilidade representa a noção ampliada e
complexificada

de

sobrevivência

organizacional,

preconizada

pela

teoria

neoinstitucional, e de permanência no sistema, preconizada pela teoria da
complexidade, decorrente da noção dialógica da espiral eco-(bio)-antropossocial.
Sendo assim, em primeiro lugar, depreende-se que a práxis promovida pelo
Programa, compreendido em seu sentido complexo, é uma construção sócio-política
que busca a promoção da mudança a partir de ações estruturadoras de intervenção
em todo o campo. Nesse sentido, o Programa busca a integração entre os diversos
co-executores

de

forma

a

adaptar-se

às

demandas

da

sociedade

e

à

imposição/emergência do conceito de gestão de bacias hidrográficas. Essa integração
dever ser estimulada e regulada por intermédio da implementação da Agência de
Região Hidrográfica do Guaíba, a qual deve fornecer o suporte ao planejamento,
gerenciamento e monitoramento ambiental da Região Hidrográfica do Guaíba,
orientando o planejamento das ações e as atividades das instituições na bacia.
Por conseguinte, a mudança institucional promovida pelo Programa, no jogo
complexo e dialógico de interações entre as diversas Secretarias do Estado, as quais
passaram a trabalhar com um grau maior de coesão e, conseqüentemente, de
informações. Conforme observa um dos coordenadores do Programa: “– Mas o que o
Programa colocou é esta questão de reuniões, é essa questão de contato entre
diferentes os co-executores e dos próprios políticos e administradores quando se
reúnem no Conselho Consultivo ou Conselho Deliberativo”. Nesse sentido, a
instituição do Fórum dos Co-Executores, fazendo com que instituições com atuação
em áreas distintas passassem a trabalhar juntas, ilustra bem esse aspecto. Além
disso, a interação propiciada a partir da aproximação dos fóruns de participação
popular (Orçamento Participativo - OP, Conselhos Regionais de Desenvolvimento COREDES e Comitês de Bacia) permitiu a promoção de ações conjuntas de maior
efetividade ambiental e social, na medida em que possibilitou a participação de
setores organizados, em particular os movimentos ecológicos, os movimentos rurais
de base e entidades religiosas e culturais no processo de construção do campo. Ou
seja, dessa forma, é estabelecida uma relação dialógica entre a auto-organização do
campo e a busca pela integração com a eco-organização, onde as interações
(necessárias à reorganização) são promovidas pela própria composição eclética e
heterogênea das complementaridades estabelecidas na sua estruturação.
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Outrossim, a maior interação entre as organizações que compõem o campo
produz e é produzida no e pelo surgimento de estruturas interorganizacionais de
domínio e padrões de coalizão claramente definidos e que cobrem todo o campo.
Essas estruturas são definidas, ora a partir de imposições, o que implica em
adaptação/seleção isomorfa, como no caso dos Conselhos Deliberativos e
Consultivos,

previstos

na

concepção

do

Programa

(imposições),

ora

por

complementaridades, como no caso do Fórum dos Co-Executores e dos Fóruns de
Participação Popular, dos Encontros Regionais e da própria metodologia utilizada no
desenvolvimento do Plano Diretor, as

quais também configuram-se como

emergências decorrentes do processo de auto-organização e auto-produção do
campo. Nesse sentido, há um intenso processo de seleção, onde o Programa
seleciona-se por meio de complementaridades/competições/antagonismos, as quais,
por sua vez, selecionam as interações que selecionam o tipo de organização que
produz a própria unidade complexa Programa/campo/sustentabilidade.
Dessa forma, o Programa Pró-Guaíba possibilitou inserir uma nova visão
sistêmica na administração pública, voltada à construção de um modelo ecologicamente
sustentável, economicamente viável e socialmente justo, promovendo a construção da
autogestão, de forma a harmonizar as ações institucionais dirigidas a apoiar o uso
produtivo dos recursos naturais, a proteção ambiental e o gerenciamento dos planos de
manejo, e onde todos os atores envolvidos possam ser chamados a participar do
processo de formulação e implementação de ações, através da consulta pública. Esse
aspecto, o qual reflete o paradigma moriniano eco-organizacional da adaptação, não
apenas confirma o pressuposto de estruturação do campo organizacional abrangendo as
diversas instituições co-executoras do Programa, mas, também, define de maneira
decisiva o conceito de sustentabilidade implícito na sua concepção.
Em suma, conforme ressalta Morin (2001), a consciência ecológica não trata
apenas da tomada e consciência da degradação do ambiente natural, mas da própria
natureza da relação homem-natureza quanto à sua dependência da eco-organização
da qual faz parte. Portanto, a consciência ecológica está intrinsecamente relacionada à
consciência política (eco-antropossocial) de que a sustentabilidade ecológica demanda
sustentabilidade social e econômica. Ou seja, a noção de desenvolvimento sustentável,
em seu sentido complexo, deve ser compreendida na recursividade da noção de
consciência eco-(bio)-antropossociológica no sentido de desenvolver o pensamento
complexo na compreensão do próprio significado do termo sustentabilidade.
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6. CONCLUSÕES
O presente Capítulo busca sintetizar os principais achados depreendidos a
partir

da

análise

do

papel

do

Programa

Pró-Guaíba

na

promoção

do

desenvolvimento sustentável, sob as perspectivas das teorias da sustentabilidade,
neoinstitucional e da complexidade. Nesse sentido, os principais aspectos
evidenciados por intermédio das análises neoinstitucional e da complexidade são
reunidos de forma a responder a questão central que motivou o presente estudo: até
que ponto e de que forma o Programa Pró-Guaíba opera na promoção da
sustentabilidade? Por fim, algumas considerações acerca das principais limitações e
dificuldades encontradas no desenvolvimento da análise em questão, assim como,
de possibilidades de trabalhos posteriores, também são realizadas
6.1. A NOÇÃO DE SUSTENTABILIDADE NA CONCEPÇÃO DO PRÓ-GUAÍBA
A

análise

do

papel

do

Programa

Pró-Guaíba

na

promoção

do

desenvolvimento sustentável permitiu, antes de tudo, a melhor definição de um
importante elemento na compreensão do Programa: a noção de sustentabilidade
intrínseca na concepção do Programa. Sendo assim, no âmbito deste estudo e com
base nos pressupostos de Sachs (1986), da CMMAD (1991) e dos componentes da
sustentabilidade de Gladwin, Kennely e Krause (1995), o Programa Pró-Guaíba
pode ser considerado um

programa de desenvolvimento sustentável por

desempenhar os cinco critérios ou componentes da sustentabilidade – inclusividade,
conectividade, eqüidade, prudência e segurança.
Não obstante, de acordo com o significado de sustentabilidade admitido no
presente estudo, embora o Programa Pró-Guaíba possa ser considerado um
programa de desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade por ele proposta é
avaliada como parcial em razão dos cinco critérios ou componentes da
sustentabilidade

não

incluírem

grande

parte

dos

elementos

considerados

importantes à sua consecução. Portanto, depreende-se que ainda existem
determinadas lacunas (ou “gaps”) entre a noção de sustentabilidade prenunciada
pela literatura e a sustentabilidade buscada na concepção do Programa para que
este, como um todo, possa conceber uma sustentabilidade forte. Sendo assim, o
conjunto dessas lacunas, as quais são classificadas a seguir, representam
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oportunidades a serem trabalhadas no âmbito do Programa de forma a fortalecer a
sua concepção.
Por conseguinte, sem a pretensão de esgotar o assunto, a seguir são listadas
algumas oportunidades consideradas, ao longo do estudo, como ações plausíveis ao
fortalecimento da noção de sustentabilidade do Programa Pró-Guaíba:
Cooperação

para

estudos

de

viabilidade

ao

desenvolvimento

e

implantação de unidades de energia eólica (aerogeradores), em especial,
em unidades de conservação, assim como, de meios de transporte
alternativos e menos poluentes, tal como, o aeromóvel, de Oskar
Coesterxiv;
Propiciar as condições necessárias em termos de habitação, saúde,
educação, segurança, qualidade das relações humanas para que as
comunidades indígenas possam desenvolver-se em um ecossistema
social considerado satisfatório, em termos não apenas de engajamento da
mão-de-obra nas atividades de proteção ao meio ambiente, mas, também,
de continuidade às suas atividades tradicionais como forma de trabalho e
geração de renda;
Maiores incentivos à proposta da agroecologia nos assentamentos de
reforma agrária (GOMES e SILVEIRA, 2002), não apenas em termos de
educação ambiental não-formal, mas possibilitando o acesso eqüitativo
aos recursos em forma de crédito adequados, assistência técnica efetiva e
direta, de forma a possibilitar uma formação continuada e não pontual,
envolvendo um maior número de famílias de assentados; e
Desenvolvimento de leis de responsabilização e indenização às vítimas da
poluição e de outros danos ambientais, e cooperação para o
desenvolvimento de

uma legislação internacional suplementar de

responsabilidade e compensação por efeitos adversos de danos
ambientais causados tanto no âmbito de sua jurisdição ou controle quanto
em áreas externas a ela.
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Institucionalização das práticas e/ou atividades do Programa por
intermédio do estabelecimento da Agência da Região Hidrográfica da
Bacia do Guaíba, a qual pode ser considerada a expressão da physis do
Programa,

inserindo,

assim,

a

concepção

complexa

de

campo/sustentabilidade/Programa na estrutura e nas atividades da
Agência.

Dessa

forma,

a

estruturação

do

campo

organizacional

sustentável seria reforçada por intermédio da seleção da rede de
instituições (stakeholders) que compõem o campo, as quais, de forma a
aumentar a sua legitimidade e adquirir os recursos necessários à sua
sobrevivência,

selecionariam

Programa/campo/sustentabilidade,

a

unidade

complexa

elevando, assim, a perspectiva de

sobrevivência do próprio Programa, considerando o sentido cibernético do
termo, ou seja, da noção de sustentabilidade intrínseca em sua
concepção.
6.2. A NOÇÃO DE CAMPO (AUTO-ECO-)ORGANIZACIONAL SUSTENTÁVEL
A análise do Programa Pró-Guaíba a partir do tetragrama da estruturação do
campo organizacional sustentável possibilitou uma perspectiva diferenciada
(complexificada) dos processos institucionais e, em especial, do processo de
estruturação do campo organizacional centrado na noção de sustentabilidade.
Em primeiro lugar, permitiu a compreensão de que o papel do Programa PróGuaíba na promoção do desenvolvimento sustentável está indissociavelmente
arraigado à construção de um campo organizacional abrangendo as suas diversas
instituições co-executoras, de forma a promover a gestão integrada da Região
Hidrográfica do Guaíba dentro dos preceitos do Programa. Ou seja, a rede ou
arranjo institucional buscado pelo Programa e a promoção do conceito de
sustentabilidade implícito em sua composição, constituem-se em faces de um
mesmo

fenômeno

complexo,

representado

pela

unidade

complexa

Programa/sustentabilidade/campo organizacional. Por conseguinte, depreende-se
que a busca pela compreensão de qualquer um desses termos não pode ser
realizada de forma dissociada na compreensão da complexidade do Programa.
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Em segundo lugar, dentro dos limites e prerrogativas do conceito de
sustentabilidade implícito da concepção do Programa, permite-se uma perspectiva
ampliada (complexificada) dos processos que compõem a institucionalização dessa
noção. Nesse sentido, na medida em que o campo organizacional sustentável passa
a ser entendido como um campo auto-eco-organizacional, depreende-se que os
limites desse campo não apenas são definidos pela sociedade, Estado,
organizações

e/ou

mercado,

conforme

preconiza

a

teoria

neoinstitucional

(GALASKIEWICZ, 1999; SCOTT e MEYER, 1999; DIMAGGIO e POWELL, 1999),
mas também os produzem a partir de complexos processos de adaptação e seleção.
Ou seja, o campo (auto-eco-)organizacional, centrado em torno do conceito de
sustentabilidade, também define as instituições solidárias ao campo dentro dos
limites ajustados pela consciência eco-bio-antropossocial da relação (recursiva e
retroativa) de dependência homem-natureza.
Por conseguinte, essa perspectiva oferece uma abordagem alternativa à
dialética de Benson (1977) na compreensão da mudança institucional (SEO e
CREED, 2002), com foco nos fenômenos, de forma a buscar na dialógica moriniana,
ou seja, com foco nos princípios, a sua compreensão. Nesse sentido, é possível
afirmar

que

o

papel

do

Programa

Pró-Guaíba

reside

na

práxis/trabalho/produção/transformação da sustentabilidade por intermédio da
estruturação do campo auto-eco-organizacional, ou seja, da rede institucional
somada às ações estruturadoras do Programa na promoção da sustentabilidade da
Bacia. Dessa forma, a institucionalização do campo passa a ser percebida como um
processo dinâmico, ativo, em uma relação direta com a busca pela morfostase. Ou
seja, o caráter ativo do campo auto-eco-organizacional demanda, igualmente, uma
perspectiva institucional ativa, onde a busca pela sobrevivência do campo leva a
processos de institucionalização/desinstitucionalização permanentes, recursiva e
retroativamente, na autoprodução, auto-organização e reorganização do campo.
Sendo assim, em quarto lugar, a perspectiva complexa dos processos
institucionais também permite uma solução alternativa ao problema dos paradoxos
institucionais (SEO e CREED, 2002), na medida em que compreende os
antagonismos e as tensões no processo de institucionalização como elementos
fundamentais ao desenvolvimento e à manutenção organizacional, por intermédio
dos mecanismos de adaptação/seleção. Ou seja, são exatamente as contradições
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institucionais – a organização institucionalizada pelo indivíduo o qual é condicionado
pela organização (HOLM, 1995), os conflitos que geram estabilidade que geram, por
sua vez, novos conflitos (TOLBERT e ZUCKER, 1999) – que possibilitam as
interações e o movimento retroativo/recursivo necessário à auto-produção e autoorganização permanente do campo organizacional. Essa percepção remete,
novamente, a uma noção de institucionalização ativa, a qual ultrapassa a mera
observação fenomenológica da estrutura e atividades das organizações, para buscar
no circuito práxico do campo organizacional as evidências dos princípios de inserção
de conceitos ou regras racionalizadas.
Por fim, a análise do Programa Pró-Guaíba na promoção do desenvolvimento
sustentável, sob a perspectiva neoinstitucional associada à teoria da complexidade,
permite evidenciar o papel essencial do Programa quanto à natureza ativa do
campo. Ou seja, o Pró-Guaíba possui a propriedade de transferir o seu caráter de
organização

ativa,

por

intermédio

(práxis/trabalho/produção/transformação),

ao

do

circuito

campo

práxico

organizacional

(rede

institucional), tornando-o auto-organizacional. Portanto, depreende-se que a chave
para a “institucionalização ativa” da sustentabilidade reside em estabelecer as
competências

que

geram

o

circuito

práxico

sustentável,

de

forma

a

trabalhar/produzir/transformar a sustentabilidade. Dessa forma, a partir dos
mecanismos

reguladores

(tensões/conflitos/antagonismos/adaptação/seleção)

permite-se que o campo se autoproduza e se auto-organize retroativa e
recursivamente, tornando-se auto-eco-organizacional.
Portanto, no âmbito desse estudo, pressupõe-se uma relação dialógica entre
o caráter organizacional ativo do Programa/sustentabilidade/campo e:
a) As ações (interações, retroações, inter-relações) que a unidade complexa
Programa/campo/sustentabilidade

produz,

ou

seja,

dizer

que

a

organização Programa/campo/sustentabilidade é ativa significa dizer que
ela gera e/ou ela é gerada por ações;
b) A

organização

da

diferença

Programa/campo/sustentabilidade,

ou

pela
seja,

organização
no

estabelecimento

ativa
de

complementaridades (associadas a antagonismos e imposições) entre as
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partes diferentes e diversas, em entre as partes e o todo, de forma a
estabelecer a dupla proposição da diversidade que organiza a unidade
que organiza a diversidade; e
c) A

organização

e

conservação

do

estado

estacionário

(morfostase/institucionalização ativa) do campo. Nesse sentido, o
Programa tem o mérito de promover as ações necessárias à permanência
do movimento retroativo/recursivo na organização do campo, necessário à
adaptação e à integração da auto-organização na eco-organização,
promovendo, assim, a mudança que assegura a constância que, por sua
vez assegura a mudança, levando, por fim, à evolução auto-ecoorganizacional do campo.
Outrossim, se, por um lado, a perspectiva neoinstitucionalista permite
vislumbrar que para entender a institucionalização das formas organizacionais é
necessário compreender, antes de tudo, a institucionalização e estruturação dos
campos organizacionais (DIMAGGIO, 1999), a perspectiva da complexidade, por
outro, leva à compreensão de que a institucionalização é indissociável da dialógica
do circuito práxico e das interações, própria da organização ativa. Portanto,
compreender a complexidade dos processos institucionais e a noção de
sustentabilidade significa, antes de tudo, identificar a organização ativa e
compreender de que forma – consciência eco-(bio)-antropossociológica – ela busca
a morfostase, ou seja, a sua sustentabilidade ou a sua permanência no sistema.
Em suma, com base nos pressupostos apresentados, é possível conceber
teoricamente
organizacional

uma

aproximação

sustentável

ou

do

processo

de

estruturação

auto-eco-organizacional

a

partir

do

campo

do

circuito

retroativo/recursivo, conforme o modelo proposto na Figura 6.2.1., apresentado a
seguir.
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Estruturação do campo organizacional sustentável

h
retroatividade/
recursividade/

produção-de-si/
regeneração/
reorganização
permanente

g
c

Interações

a

b

Organização ativa

d

f

Formação/transformação
do campo organizacional

e

Emergências

práxis

Tensões no processo
de institucionalização

trabalho

Definição do campo
organizacional

Imposições

produção

transformação
Padrões de difusão

Complementaridades

Incorporação das regras
institucionalizadas

Seleção/Adaptação

Antagonismos

Isomorfismo

Figura 6.2.1 – A concepção complexa do campo organizacional sustentável na análise
do Módulo I Programa Pró-Guaíba

Nessa concepção, as ações decorrentes das interações são o princípio que
geram o desequilíbrio, a instabilidade e aumento de entropia necessários à
“ativação” da organização por intermédio do circuito práxico (a). O circuito práxico,
portanto, pode ser considerado a essência ou o “coração” da organização ativa e
onde reside a concepção intrínseca de sustentabilidade do Programa e, portanto, o
próprio Programa, como um componente essencial na organização ativa do campo
auto-eco-organizacional. A partir do circuito práxico que se dá a práxis, o trabalho,
a

produção

e

a

transformação

da

unidade

complexa

Programa/campo/sustentabilidade, a qual, por sua vez, retroage recursivamente
com

os

seus

subprodutos

institucionais

(tensões

no

processo

de

institucionalização) em um ciclo ininterrupto mediado pela adaptação e seleção (c).
Por conseguinte, seguindo em um ciclo em forma de espiral, as novas interações
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geradas pelas tensões retroagem no circuito práxico (d) e novamente mediadas
pela adaptação e seleção insurgem em uma noção mais complexificada de
isomorfismo institucional (e). Esse processo dialógico e recursivo de estruturação
do campo organizacional vai garantir a sua autoprodução e reorganização
permanente (f) por intermédio do equilíbrio dinâmico (morfostase), o que, por sua
vez, é re-produzido/re-trabalhado/re-transformado no âmbito do circuito práxico (g)
e do jogo complexo das interações geradas pela recursividade/retroatividade da
auto-eco-organização (h).
Portanto, a análise da institucionalização da sustentabilidade por intermédio
da estruturação do campo organizacional sustentável, compreendido no âmbito da
organização ativa Programa/campo/sustentabilidade, remete à compreensão de
que os processos subjacentes aos fenômenos institucionais emergem de forma
não-linear e inter-relacional, retroativa e recursivamente, simultaneamente,
configurando, assim, uma característica de auto-endo/exo-causalidade complexa
que extrapola os modelos tradicionais da teoria neoinstitucionalista na análise
organizacional.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A seguir, são apresentadas algumas considerações acerca das principais
limitações e dificuldades encontradas no desenvolvimento da presente pesquisa. Por
fim, busca-se acrescentar algumas sugestões ou possibilidades para estudos
posteriores.
7.1.

LIMITAÇÕES DA PESQUISA

Os principais limites e dificuldades desse estudo estão relacionados,
principalmente, às dificuldades metodológicas decorrentes das abordagens teóricas
utilizadas e, conseqüentemente, da própria natureza exploratória da pesquisa.
Em primeiro lugar, na definição da metodologia, freqüentemente, os rigores
metodológicos entravam em confronto direto com os pressupostos da complexidade.
Ou seja, os princípios da endocausalidade complexa – isto é, duas causas podem
conduzir a efeitos diferentes e/ou divergentes, causas diferentes podem conduzir a
efeitos semelhantes, pequenas causas podem levar a grandes efeitos, grandes
causas podem levar a efeitos muito pequenos, causas são seguidas de efeitos
contrários, e/ou os efeitos das causas antagônicas são incertos – acabavam por
inviabilizar qualquer tentativa mais rigorosa de padronização dos dados.
Esse aspecto pode ser evidenciado, principalmente, no momento de
categorização/classificação das evidências significativas, as quais, muitas vezes,
estavam relacionadas a mais de uma unidade de significado a ser analisada ou
geravam dúvidas quanto ao seu grau de relevância. Nesse caso, as tentativas de
padronização das informações normalmente utilizadas, tais como, a exclusividade –
cada elemento deve ser categorizado em apenas uma categoria (MORAES, 1999) –
ou o critério de escolha dos principais aspectos com base na análise das freqüências
relativas observadas – o que pode ser considerado um critério bastante plausível,
considerando que as tentativas de uso da curva ABC, por exemplo, demonstraram
serem inviáveis no momento de realizar a discussão – levaram mais à perda de
confiabilidade nos resultados, do que o contrário, como se esperava.
Nesse sentido, a solução considerada mais coerente foi buscar critérios de
validade interna, ou seja, evidências selecionadas na pesquisa documental as quais
tivessem uma correspondência legítima com alguma realidade reconhecida pelos
próprios participantes durante as entrevistas em profundidade. Dessa forma, buscou-
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se minimizar o grau de subjetividade em relação ao processo de escolha das
evidências significativas, na medida em que a escolha das evidências não se
restringiu unicamente a uma construção individual do investigador.
Em segundo lugar, a busca por compreender os princípios que precedem a
ação, de acordo com a lógica moriniana (MORIN, 2001; 2002), somadas à opção
neoinstitucionalista de análise, com base nas preferências e ações estratégicas de
atores individuais e/ou no enfoque normativo (GALASKIEWICZ, 1999), conduziram o
método de pesquisa a uma abordagem que privilegiou o discurso dos agentes que
operam a execução do Programa, em detrimento da percepção das instituições
beneficiárias ao longo da Bacia.
Contudo, ressaltando-se as características exploratória e qualitativa desse
estudo, ou seja, a sua validade se restringe mais a se aproximar do problema em
questão do que obter a fidedignidade externa (GRECA, 2002), acredita-se que a
análise possibilitou um conhecimento mais profundo dos aspectos subjacentes aos
processos institucionais cuja compreensão é de fundamental importância na análise
de como o Programa trabalha (circuito práxico) na promoção da sustentabilidade. Ou
seja, antes de buscar pretensiosamente respostas capazes de serem aplicadas a um
universo mais amplo de programas dessa natureza, o presente estudo oferece
subsídios para o melhor desenvolvimento dos próprios questionamentos em relação
aos processos organizacionais.
7.2.

SUGESTÕES PARA ESTUDOS POSTERIORES

A aplicação da abordagem moriniana da complexidade na análise
organizacional proporciona diversas perspectivas de estudo e de associações com
outras abordagens teóricas dos estudos organizacionais. Contudo, no âmbito da
análise do Programa Pró-Guaíba Guaíba na promoção do desenvolvimento
sustentável, sob as perspectivas das teorias da sustentabilidade, neoinstitucional e
da complexidade, ao menos duas sugestões de pesquisa devem ser ressaltadas,
sendo que a primeira, ainda, sob uma ótica exploratório-qualitativa, e a segunda, de
caráter qualitativo-descritivo.
Em primeiro lugar, a aplicação do tetragrama na análise da estruturação do
campo auto-eco-organizacional a partir de uma macroabordagem, considerando
como

emergência

principal

a

própria

institucionalização

do

conceito

de

sustentabilidade promovido pelo PNUD, propiciaria uma visão mais ampla das
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interações no macroambiente institucional, de forma que a concepção do Programa
Pró-Guaíba passaria a ser categorizada como um isomorfismo coercitivo, decorrente
das imposições do sistema mais amplo. Por conseguinte, essa perspectiva
conduziria a uma nova e mais ampla percepção da organização ativa (ou à
percepção de uma nova e mais ampla organização ativa), assim como, dos
processos complexos subjacentes à mudança institucional.
Uma segunda possibilidade de pesquisa, desta vez, de caráter mais
quantitativo-descritivo, poderia buscar a mensuração de cada elemento componente
do tetragrama da estruturação do campo auto-eco-organizacional. Nesse sentido, a
associação dos elementos evidenciados no tetragrama à lógica de definição,
mensuração e classificação dos stakeholders (MITCHEL, AGLE e WOOD, 1997;
FROOMAN, 1999), poderia fornecer subsídios importantes ao desenvolvimento do
pensamento estratégico organizacional, assim como, na definição de um modelo de
gestão sustentável de bacias hidrográficas de forma a incluir a complexidade. Uma
abordagem dessa natureza seria apropriada diante da complexidade ambiental
crescente da bacia hidrográfica por permitir a discussão e monitoramento estratégico
contínuo, assim como, por considerar a sustentabilidade estratégica de forma
multinível e multissistêmica (STARIK e RANDS, 1995).
Por conseguinte, um estudo nesse âmbito poderia centralizar o seu esforço
de pesquisa em dois componentes do Programa: (a) o Sistema de Informações
Gerenciais do Pró-Guaíba (SIGPROGB), e (b) no Plano Diretor de Controle e
Administração Ambiental da Região Hidrográfica do Guaíba. Em primeiro lugar, a
escolha do SIGPROGB como unidade de análise possibilitaria compartilhar de
imediato com o conjunto de informações constituído pelos bancos de dados
pertencentes às instituições co-executoras do Programa. Dessa forma, o estudo
poderia fazer uso dos próprios recursos de modulação de dados do SIGPROGB, ao
mesmo tempo em que instigaria o desenvolvimento de novas possibilidades de
análise das informações que permeiam o campo. Da mesma forma, o universo de
dados disponíveis, com o auxílio do software do Programa, possibilitariam o uso de
técnicas estatísticas avançadas, tais como, a análise multivariada e/ou de clusters. A
análise do Plano Diretor, por sua vez, permitiria a interface dos dados do
SIGPROGB com os elementos da complexidade do Programa, definidos no
tetragrama da estruturação do campo auto-eco-organizacional, a exemplo do que foi
utilizado nesse estudo.
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NOTAS
i Em tupi-guarani, Gua = seio, i = água e be = em, ou seja, “seio em água” ou o lugar onde se
encontram todas as águas.
ii

A Comissão de Financiamentos Externos - COFIEX foi criada pelo Decreto n.º 99.241, de 7 de maio
de 1990, em decorrência da reforma administrativa ocorrida naquele ano, originada da reunião de
duas comissões instituídas em 1989 para identificar projetos ou programas a serem financiados
respectivamente por agências governamentais estrangeiras e por organismos multilaterais de crédito.
O Objetivo era coordenar o processo de captação de recursos externos para o financiamento de
projetos, em função da definição das prioridades nacionais e setoriais, da disponibilidade de recursos
de contrapartida e da capacidade de execução e endividamento dos mutuários desses recursos
Em 1992, pelo Decreto n.º 688, de 26 de novembro, a COFIEX foi reorganizada, assumindo outra
configuração.
Em 13 de junho de 2000 foi publicado no Diário Oficial da União o Decreto n.º 3.502 de 12 de junho
de 2000 que reorganiza a COFIEX e inclui novos e mais claros parâmetros para aprovação dos
financiamentos externos em projetos ou programas federais, estaduais e municipais. (Fonte:
Ministério
do
Planejamento,
2003
–
http://
www.planejamento.gov.br/assuntos_internacionais/conteudo/cofiex/apresentacao.htm).
iii As competências da Secretaria de Assuntos Internacionais (SEAIN) são: (a) formular diretrizes,
planejar e coordenar as políticas e ações para negociação e captação de recursos financeiros junto a
organismos multilaterais e agências governamentais estrangeiras, destinados a programas e projetos
do setor público; (b) participar da elaboração da Proposta Orçamentária da União e acompanhar a
execução financeira dos recursos previstos no inciso anterior, bem como da respectiva contrapartida
financeira; (c) acompanhar a preparação e a execução, pelos órgãos responsáveis, dos programas e
projetos previstos no inciso anterior, avaliar seus impactos e recomendar medidas que permitam o
desempenho esperado da carteira de projetos; (d) subsidiar a elaboração dos Planos Plurianuais e do
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias; (e) assegurar o cumprimento das recomendações da
Comissão de Financiamentos Externos no processo de negociação de projetos candidatos a
financiamentos externos por ela aprovados; (f) acompanhar e avaliar as políticas e diretrizes globais
dos organismos multilaterais de desenvolvimento e formular, no âmbito de competência do
Ministério, a posição brasileira junto a esses organismos; e (g) acompanhar e participar, no âmbito de
competência do Ministério, da formulação da posição brasileira junto a organismos multilaterais e
governos
estrangeiros.
(Fonte:
Ministério
do
Planejamento,
2003
–
http://www.planejamento.gov.br/conheca_mp/conteudo/competencia/seain.htm).
iv

In: Sachs (1993)
Atualmente, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento é composta por 21
países (NOSSO FUTURO COMUM, 1991).
v

vi

BRUCKMEIER, K. Strategien globaler umweltpolitik. Münster: Westfälisches Dampfboot, 1994.
Nesse livro, o autor distingue quatro estratégias de desenvolvimento ecológico: (a) o programa da
Unesco (United Nations Development Programe) “Man and Biosfere” (MAB); (b) o World conservation
strategy, da IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources); (c) o
“ecodesenvolvimento” da UNEP (United Nations Development Programme), e (d) o “desenvolvimento
sustentável”, da WCED (World Comission on Environment and Development) (apud NOBRE, 2002).
Embora a análise do discurso desses elementos possa oferecer elementos importantes na discussão
do processo de institucionalização da sustentabilidade a nível global, tal apreciação não foi
considerada nesse estudo em virtude do seu foco de pesquisa.
vii
JANOWITZ, Morris. Institution building in urban education. Russell Sage Foundation: New York,
1969. Apud Galaskiewicz (1999).
viii
SELZNICK, Philip. Leadership in administration. Row, Peterson, Evanston, Ill., 1957. Apud
DiMaggio e Powell (1999).
ix
Meyer e Rowan (1999).
x
SCHELLING, Thomas. Micromotives and macrobehavior. Norton: New York, 1978. Apud DiMaggio e
Powell (1999).
xi
O termo virtualizar ou virtual, no contexto em que é utilizado, diz respeito àquelas propriedades
existentes potencialmente, mas sem o exercício ou efeito atual.
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xii

Em verdade, Ander-Egg (979) faz uso desse argumento para classificar esse tipo de dado como
evidência primária.
xiii
Essa opção se deu em virtude de ainda existirem poucos trabalhos que comprovem a
confiabilidade de programas de análise de conteúdo, tais como, o NUDIST e o QSR Projects.
xiv
O aeromóvel é uma composição de alumínio movido a ar, extremamente leve que, através de rodas
de aço se desloca sobre trilhos. O sistema é movido por propulsão pneumática, e é considerado
moderno, seguro e confortável. idéia do aeromóvel nasceu em 1969 e teve o primeiro ensaio em 77,
tornando-se sensação na Feira Mundial de Tecnologia, realizada em Hanover no ano de 1980. Foi
implantado pela primeira vez em 10 de abril de 1983, quando na cidade de Porto Alegre construiu-se,
a pedido do Ministério dos Transportes, a primeira linha piloto para demonstrações ao público.
Totalmente automatizada, a linha piloto abrange duas estações em uma via de 1,1 km de extensão, e
um veículo de 26 metros de comprimento com capacidade para transportar 300 pessoas (ou seja, 7
passageiros por metro quadrado), a qual esteve operando há cerca de 20 anos, perfazendo até 35
viagens por dia sem nenhum registro de acidentes. Em Jakarta na Indonésia, desde 1989 existe um
sistema comercial com 3,2 km de extensão no Parque Tamn Mini, já tendo transportado mais de 3
milhões de passageiros. (Fonte: < http://www.fiesp.org.br/>)
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I. DECRETO 33.360, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1989
Cria a Programa para o Desenvolvimento Racional, Recuperação e Gerenciamento Ambiental
da Bacia Hidrográfica do Guaíba, define a estrutura institucional para sua implementação e dá outras
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de atribuição que lhe
confere o artigo 82, inciso V, da Constituição do Estado,
considerando a importância da região da Bacia Hidrográfica do Guaíba no território sul-riograndense, sob os aspectos espacial, demográfico, econômico, social e cultural;
considerando a gravidade dos problemas ambientais nessa região, em função da
concentração populacional e de atividades predatórias e poluidoras que ali se verificam;
considerando a necessidade da adoção de um processo de tratamento integrado e
coordenado para a recuperação do Guaíba e de seus formadores, induzindo o aproveitamento
racional dos recursos não renováveis, e conciliando atividades produtivas com preservação
ambiental,
DECRETA:
Art. 1°- Fica instituído o Programa para Desenvolvimento Racional, Recuperação e
Gerenciamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Guaíba, com o objetivo de promover ações que
propiciem a utilização racional dos recursos naturais e a preservação do equilíbrio ambiental, dentro
do processo de desenvolvimento sócio-econômico na área da Bacia.
Art. 2°- O Programa adotará, como estratégia de intervenção, ações voltadas ao
planejamento e controle ambiental e ações de caráter emergencial, visando a minimizar os agudos
problemas ambientais atualmente verificados.
Art. 3°- São objetivos específicos do Programa:
a) melhorar as condições hidrossanitárias e ambientais da sua área de abrangência;
b) induzir a atuação do setor privado e das comunidades no sentido de uma utilização
racional e não predatória dos recursos naturais;
c) criar as condições necessárias para a consolidação de um sistema de informação e
gerenciamento ambiental;
d) capacitar o Poder Público para atuar na prevenção e fiscalizarão contra agressões ao
meio ambiente, e no socorro às áreas atingidas por acidentes industriais;
e) atender, em caráter emergencial, às áreas críticas da Bacia em relação a problemas
ambientais.
Art. 4°- A estrutura básica do Programa para o Desenvolvimento Racional, Recuperação e
Gerenciamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Guaíba será integrada pelos seguintes órgãos:
I - Conselho Diretor;
II - Comitê Consultivo;
III - Secretaria Executiva;
IV - Coordenadoria de Planejamento e Controle Ambiental;
V - Coordenadoria de Ações Emergenciais.
Art. 5°- O Conselho Diretor será composto pelo Secretário de Estado de Coordenação e
Planejamento, Secretário de Estado da Saúde e do Meio Ambiente, Secretário de Estado do Interior,
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Desenvolvimento Regional e Urbano e Obras Públicas e Secretário Extraordinário para Assuntos de
Ciência e Tecnologia, sob a presidência do primeiro.
Art. 6°- Caberá ao Conselho Diretor:
I - indicar as entidades da sociedade civil que comporão o Comitê Consultivo;
II - indicar o Secretário Executivo e os integrantes das Assessorias Técnica e Financeira da
Secretaria Executiva, para posterior designação pelo Governador;
III - assegurar a operacionalização do Programa para o Desenvolvimento Racional,
Recuperação e Gerenciamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Guaíba, em conformidade com o
Sistema Estadual de Proteção Ambiental, a ser instituído por lei, segundo o disposto no artigo 252 da
Constituição Estadual;
IV - compatibilizar as intervenções previstas com os princípios e normas básicas para a
proteção dos recursos hídricos do Estado, estabelecidos na Lei n° 8.735, de 04 de novembro de
1988;
V - coordenar a captação e distribuição dos recursos necessários à implementação das ações
de planejamento, gerenciamento e recuperação ambiental na região da Bacia Hidrográfica do
Guaíba;
VI - coordenar a integração das iniciativas e serviços do Estado e sua articulação com as
ações da União e dos Municípios na área de abrangência do Programa.
Art. 7°- O Comitê Consultivo será composto por entidades representativas da sociedade civil
e de reconhecida identificação com a defesa do meio ambiente.
Parágrafo único - Caberá ao Comitê Consultivo reunir-se ordinariamente, ou atendendo a
convocações extraordinárias do Conselho Diretor, emitir pareceres, acompanhar e avaliar a
implementação do Programa.
Art. 8°- A Secretaria Executiva será dirigida por um Secretário Executivo, que participará das
reuniões do Conselho Diretor, e contará com o apoio de uma Assessoria Técnica e de uma
Assessoria Financeira.
Art. 9°- Será atribuição da Secretaria Executiva, dentro das diretrizes definidas pelo Conselho
Diretor:
I - coordenar as negociações para captação dos recursos destinados à viabilização do
Programa;
II - orientar e acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos da Coordenadoria de
Planejamento e Controle Ambiental e da Coordenadoria de Ações Emergenciais;
III - garantir os meios necessários à consecução dos objetivos do Programa.
Art. 10 - A Coordenadoria de Planejamento e Controle Ambiental receberá o apoio técnico e
administrativo do Departamento de Meio Ambiente da Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente, a
quem caberá a coordenação dos seguintes grupos de trabalho:
I - GT1: Desenvolvimento Institucional;
II - GT2: Monitoramento Ambiental;
III - GT3: Diagnóstico e Planos Ambientais;
IV - GT4: Fundo de Apoio à Preservação da Qualidade Ambiental.
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Art. 11 - Além do órgão coordenador, participarão dos grupos de trabalhos, na qualidade de
membros permanentes, representantes dos seguintes órgãos:
I - No Grupo de Trabalho 1 - GT1:
a) Secretaria de Recursos Humanos e Modernização Administrativa;
b) Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul;
c) Fundação Metropolitana de Planejamento;
d) Fundação de Ciência e Tecnologia.
II - No Grupo de Trabalho 2 - GT2:
a) Fundação Metropolitana de Planejamento;
b) Centro de Sensoriamento Remoto;
c) Fundação de Ciência e Tecnologia;
d) Companhia Riograndense de Saneamento;
III - No Grupo de Trabalho 3 - GT3:
a) Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul;
b) Fundação Metropolitana de Planejamento;
c) Companhia Riograndense de Saneamento;
d) Fundação de Ciência e Tecnologia;
e) Conselho de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul.
IV - No Grupo de Trabalho 4 - GT4:
a) Secretaria de Coordenação e Planejamento;
b) Secretaria da Indústria e Comércio;
c) Secretário Extraordinário para Assuntos de Ciência e Tecnologia;
d) Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Art. 12- A Coordenadoria de Ações Emergenciais contará com o apoio técnico e
administrativo da Secretaria do Interior, Desenvolvimento Regional e Urbano e Obras Públicas, a
quem caberá a coordenação dos grupos de trabalho:
I - GT5: Coleta e Destinação Final de Lixo;
II - GT6: Esgoto Sanitário;
III - GT7: Acidentes Tecnológicos.
Art. 13- Comporão estes grupos de trabalho, como membros permanentes, além do órgão
coordenador, representantes dos seguintes órgãos:
I - No Grupo de Trabalho 5 - GT5:
a) Fundação Metropolitana de Planejamento;
b) Departamento de Meio Ambiente da Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente.
II - No Grupo de Trabalho 6 - GT6:
a) Companhia Riograndense de Saneamento;
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b) Fundação Metropolitana de Planejamento;
c) Departamento de Meio Ambiente da Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente.
III - No Grupo de Trabalho 7 - GT7:
a) Coordenadoria Estadual da Defesa Civil;
b) Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente;
c) Secretário Extraordinário para Assuntos de Ciência e Tecnologia.
Art. 14 - Poderão participar dos grupos de trabalho, na condição de membros convidados,
outras instituições integrantes ou não da Administração Pública estadual, municipal ou federal, a
critério dos membros permanentes.
Art. 15 - Os órgãos e entidades estaduais da Administração Direta e Indireta prestarão a
colaboração necessária à implementação deste Programa.
Art. 16 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 27 de novembro de 1989.
PROGRAMA PARA O DESENVOLVIM ENTO RACIONAL, RECUPERAÇÃO E GERENCIAM ENTO AM BIENTAL DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO GUAÍBA
CONSELHO DIRETOR

COMITÊ CONSULTIVO
ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL :
COMITÊS SINOS E GRAVATAÍ
ABES, AGAPAN , CREA , IAB
CONRIGS, CENERGS

SECRETÁRIOS: SCP , SDO , SSMA, SCT

-

ASSESSORIA TÉCNICA

SECRETARIA EXECUTIVA

UNIVERSIDADES, ETC.

ASSESSORIA FINANCEIRA

COORDENADORIA DE P LANEJAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL

COORDENADORIA DE AÇÕES EMERGENCIAIS

COORDENAÇÃO : DMA /SSMA

COORDENAÇÃO : SDO

GT I 2–
Monitoramento
Ambiental

GTI 3–

Desenvolvimento Institucional

FAPERGS
SERMMA
MET ROPLAN
CIENTEC

METROPLAN
CENTRO
SENS.REMOTO
CIENTEC
CORSAN

FAPERGS
MET ROPLAN
CORSAN
CONRHIGS
CIENTEC

SCP
SIC
BADESUL
SCP

FAMURS
COMITÊS DE
BACIA
CONRHIRGS

DNAEE
DMAE
UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD
ES

FIERGS

Planos Ambientais

GTI 4– Fundo
Apoio à P reserv.
Ambiental

Membros
permanentes

Diagnósticos e

Membros
convidados

GT 1–

GT I 5– Lixo

GT I 6– Esgoto

GT I 7– Acidentes
Tecnológicos

MET ROPLAN
DMA

CORSAN
MET ROPLAN
DMA

DEFESA CIVIL
SSMA
SCT

DMLU e demais
órgãos municipais

DMAE e órgãos
municipais de
saneamento

CRT
UNIVERSIDAD
ES
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II. DECRETO Nº 34.047, DE 23 DE SETEMBRO DE 1991
Dá nova redação ao Decreto nº 33.360, de 27 de novembro de 1989, que cria o Programa
para o Desenvolvimento Racional, Recuperação e gerenciamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do
Guaíba.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 82, inciso VII, da Constituição do Estado.
DECRETA:
Art. 1º - O decreto nº 33.360, de 27 de novembro de 1989, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 1º - Fica instituído o Programa para o Desenvolvimento Racional, Recuperação e
Gerenciamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Guaiba - Pró-Guaíba, com o objetivo de criar na
área de abrangência da bacia as condições necessárias ao desenvolvimento dos seus recursos
naturais, para propiciar a recuperação da qualidade ambiental das áreas urbanas e rurais e para o
manejo ambiental auto-sustentável da produção industrial, agrícola, pecuária e florestal. (Retif. no
DOE de 10.10.92).
Art. 2º - São objetivos específicos do Pró-Guaíba:
a)promover o fortalecimento institucional e consolidar uma base legal integradora para a bacia;
b)elaborar um plano integrado para o manejo , ambiental da bacia que trace as diretrizes,
objetivos, políticas e estratégias para guiar o trabalho das instituições que ali executam ações;
c)prestar serviços que facilitem o trabalho integrado das instituições envolvidas, especialmente
através da geração de informações básicas e de critérios que guiem o uso adequado do solo, água e
florestas;
d)identificar, analisar, projetar e implantar sistemas de redução e tratamento de contaminação
atmosférica e de despejos sólidos e líquidos;
e)estudar a vocação natural do solo, quanto ao uso atual e às suas potencialidades, instituindo
um zoneamento agroecológico para o reordenamento produtivo;
f)realizar obras físicas de conservação de solos, de reflorestamento e de controle de
agrotóxicos, com técnicas mais modernas e menos poluentes;
g)estudar a relação entre os impactos positivos e negativos gerados pela utilização dos
recursos naturais;
h)contribuir para a conservação efetiva do patrimônio natural, fortalecendo as unidades de
conservação existentes e promovendo o estabelecimento de unidades adicionais;
i)promover a educação ambiental e a extensão rural, contribuindo para a mudança de atitudes
das pessoas face ao meio ambiente, especialmente em relação aos usuários dos recursos mais
frágeis.
Art. 3º - O Pró-Guaíba para atingir seus objetivos fica formado por:
I - Conselho Diretor;
II - Conselho Consultivo;
III - Secretaria Executiva;
IV - Coordenadorias de Subprogramas.
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Art. 4º - O Conselho Diretor do Pró-Guaíba é composto, paritariamente, pelos Secretários de
Estado de Coordenação e Planejamento, da Saúde e do Meio Ambiente, do Interior, Desenvolvimento
Regional e Obras Públicas, da Agricultura e Abastecimento e da Educação e, também, pelos
Prefeitos Municipais dos municípios localizados na Bacia Hidrográfica do Guaíba.
§ 1º - O Conselho de que trata o artigo será presidido pelo Secretário de Estado de
Coordenação e Planejamento.
§ 2º - Quando se tratar de casos específicos, conforme a área de atuação, a critério do
Conselho Diretor, poderão participar, na qualidade de membros convidados, os demais Secretários
de Estado, bem como representantes de instituições governamentais, municipais, estaduais ou
federais e, também representantes de organizações não governamentais.
Art. 5º - Ao Conselho Diretor compete:
I - tomar decisões sobre as ações e atividades preconizadas pelo programa;
II - assegurar a realização do programa em conformidade com o sistema de proteção
ambiental e demais normas afetas ao meio ambiente;
III - coordenar a captação e a distribuição dos recursos necessários à implementação das
ações do Pró-Guaiba;
IV - coordenar a integração das ações e serviços do Estado com as ações da União e dos
Municípios localizados na área da Bacia Hidrográfica do Guaiba;
V - convidar as instituições governamentais e as organizações não governamentais para
compor o Conselho Consultivo;
VI - fazer indicação do Secretário Executivo ao Governador do Estado;
VII - aprovar os projetos propostos, após análise e verificação pela Secretaria Executiva e pelo
Conselho Consultivo, e o exame de viabilidade econômica feita pelo Badesul.
Art. 6º - Ao Conselho Consultivo compete dar assessoria e apoio técnico-científico ao
Conselho Diretor e à Secretaria Executiva face às ações e projetos inerentes ao Pró-Guaíba e fazerlhes as recomendações necessárias.
Art. 7º - O Conselho Consultivo será composto por representantes de instituições
governamentais federais, estaduais ou municipais, que atuem em área com atividades correlatas as
do Pró-Guaíba e de organizações não governamentais de reconhecida identificação com a defesa do
meio ambiente e de entidades do setor privado ligadas, também, à proteção ambiental.
Art. 8º - À Secretaria Executiva, dentro das diretrizes definidas pelo Conselho Diretor, compete:
I - coordenar as atividades concernentes ao Pró-Guaíba;
II - acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos das coordenadorias;
III - coordenar as negociações para captação dos recursos destinados à viabilização do PróGuaíba;
IV - garantir os meios necessários à consecução dos objetivos do Pró-Guaíba;
V - planejar e executar os projetos que lhe forem cometidos;
VI - analisar a viabilidade dos projetos cometidos às coordenadorias;
VII - supervisionar a elaboração e execução dos projetos cometidos às coordenadorias.
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Art. 9º - A Secretaria Executiva contará com uma Assessoria Técnica e uma Assessoria
Financeira, responsáveis, dentro de suas áreas, pelas atividades de controle, supervisão,
acompanhamento, crítica e reportação dos subprogramas e projetos executados, ainda não
executados ou em andamento.
Art. 10 - Às Coordenadorias de subprogramas compete, com observância das diretrizes
fixadas pelo Conselho Diretor, a execução dos projetos não administrados diretamente pela
Secretaria Executiva.
Art. 11 - As ações do Pró-Guaíba dar-se-ão através dos subprogramas, como segue:
a)estruturação e fortalecimento da base legal e institucional do Pró-Guaíba;
b)diagnóstico, estratégia de manejo e sistema de monitoração;
c)prevenção e controle da contaminação industrial e doméstica;
d)manejo de recursos naturais renováveis: zoneamento, conservação de solos, controle da
contaminação por agrotóxicos e reflorestamento;
e)parque e reservas naturais;
f)educação ambiental.
Parágrafo único - Os subprogramas referidos nas alíneas "a" e "b", serão executados pela
Secretaria Executiva.
Art- 12 - A administração Estadual, direta ou indireta, prestará a colaboração necessária a
implementação do Pró-Guaíba".
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 23 de setembro de 1991.
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III. DECRETO Nº 35.003, DE 08 DE DEZEMBRO DE 1993
Dá nova redação ao Decreto nº 33.360,de 27 de novembro de 1989, que
cria o Programa para o Desenvolvimento Racional, Recuperação e
Gerenciamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Guaíba.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere o
artigo 82, inciso V, da Constituição do Estado.
DECRETA:
Art. 1º - O Decreto nº 33.360, de 27 de novembro de 1989, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 1º - Fica instituído o Programa para o Desenvolvimento Racional, Recuperação e
Gerenciamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Guaíba - PRÓ-GUAÍBA, com o objetivo de
criar na área de abrangência da Bacia, as condições necessárias ao desenvolvimento dos
seus recursos naturais, para propiciar a recuperação da qualidade ambiental das áreas
urbanas e rurais e para o manejo ambiental auto-sustentável da produção industrial, agrícola,
pecuária e florestal.
Art. 2º- São objetivos específicos do PRÓ-GUAIBA:
a) promover o fortalecimento institucional e consolidar uma base legal integradora para a
Bacia;
b) elaborar um plano integrado para o manejo Ambiental da Bacia que trace as diretrizes,
objetivos, políticas e estratégias para guiar o trabalho das Instituições que ali executam
ações;
c) prestar serviços que facilitem o trabalho integrado das Instituições envolvidas,
especialmente através da geração de informações básicas e de critérios que guiem o uso
adequado do solo, água e florestas;
d) identificar, analisar, projetar e implantar sistemas de redução e tratamento de
contaminação atmosférica e de despejos sólidos e líquidos;
e) estudar a vocação natural do solo, quanto ao uso atual e suas potencialidades, instituindo
um zoneamento agroecológico para o reordenamento produtivo;
f)

realizar obras físicas de conservação de solos, reflorestamento e de controle de
agrotóxicos, com técnicas mais modernas e menos poluentes;

g) estudar a relação entre os impactos positivos e negativos gerados pela utilização dos
recursos naturais;
h) contribuir para a conservação efetiva do patrimônio natural, fortalecendo as unidades de
conservação existentes e promovendo o estabelecimento de unidades adicionais;
i)

promover a educação ambiental e a extensão rural, contribuindo para a mudança de
atitude das pessoas face ao meio ambiente, especialmente em relação aos usuários dos
recursos mais frágeis.

Art. 3º - O PRÓ-GUAÍBA, para atingir seus objetivos, fica formado por:
I - Conselho Deliberativo;
II - Conselho Consultivo;
III - Secretaria Executiva;
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IV - Coordenadorias de Subprogramas.
Art. 4º - O Conselho Deliberativo terá como membros titulares o Secretário do Planejamento e
da Administração, que o presidirá; o Secretário da Saúde e do Meio Ambiente; o Secretário
da Agricultura e Abastecimento; o Secretário da Educação; o Secretário de Energia, Minas e
Comunicações; o Secretário do Planejamento Territorial e Obras; o Secretário da Fazenda; o
Prefeito da Prefeitura Municipal de Porto Alegre; o Presidente da Federação das Associações
de Municípios do Rio Grande do Sul - FAMURS; o Presidente da União Protetora do
Ambiente Natural - UPAN; o Presidente da Associação Democrática Feminina Gaúcha ADFG
; Amigos da Terra; o Presidente da Associação Gaúcha de Proteção Ambiental - AGAPAM;
um representante do Comitê de Gerenciamento da Bacia do Rio dos Sinos; e um
representante do Comitê de Gerenciamento da Bacia do Rio Gravataí, todos com um
mandato de dois anos.
Parágrafo 1º - A suplência do Conselho Deliberativo será exercida, respectivamente, pelos
Secretários de Estado Substitutos, designados nos termos da lei, e pelos substitutos legais,
de acordo com as disposições estatutárias, dos presidentes das entidades que se fazem
representar naquele órgão.
Parágrafo 2º - Quando se tratar de casos específicos, conforme a área de atuação, a critério
do Conselho Deliberativo, poderão participar, na qualidade de membros convidados, os
demais Secretários de Estado, bem como representantes de instituições governamentais,
municipais, estaduais ou federais e também representantes e organizações não
governamentais.
Art. 5º - Ao Conselho Deliberativo compete:
I - tomar decisões sobre as ações e atividades preconizadas pelo Programa;
II - assegurar a realização do PRÓ-GUAÍBA em conformidade com o sistema de proteção
ambiental e demais normas afetas ao meio ambiente;
III - coordenar a captação e a distribuição dos recursos necessários à implementação das
ações do PRÓ-GUAÍBA.
IV - coordenar a integração das ações e serviços do Estado com as ações da União dos
Municípios localizados na área da Bacia Hidrográfica do Guaíba;
V - convidar as instituições governamentais e as organizações não governamentais para
compor o Conselho Consultivo;
VI - fazer indicação do Secretário Executivo ao Governador do Estado;
VII - aprovar os projetos propostos, após análise, verificação e exame de viabilidade técnica e
econômica feitos pela Secretária Executiva.
Art. 6º - Ao Conselho Consultivo compete dar Assessoria e apoio técnico-científico ao
Conselho Deliberativo e à Secretaria Executiva face às ações e projetos inerentes ao PRÓGUAÍBA, bem com fazer-lhes as recomendações necessárias.
Art. 7º O Conselho Consultivo do FUNDO PRÓ-GUAÍBA será composto por representantes
das seguintes entidades: Fundação Zoobotânica do Estado do Rio Grande do Sul - FZB,
Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN, Departamento Municipal de Água e
Esgotos - DMAE, Fundação Estadual de Proteção Ambiental - FEPAM, Federação das
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul - FIERGS, Federação das Associações Rurais do
Estado do Rio Grande do Sul - FARSUL, Fundação de Planejamento Metropolitano e
Regional - METROPLAN, Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência
Técnica e Extensão Rural - EMATER/RS, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência -
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SBPC e Federação Riograndense de Associações Comunitárias de Moradores de Bairros FRACAB.
Parágrafo 1º - Os membros do Conselho Consultivo e seus suplentes serão nomeados pelo
Governador do Estado, mediante indicação das entidades mencionadas no "caput".
Parágrafo 2º - A coordenação do Conselho será exercida por um de seus membros e por
estes escolhida.
Art. 8º - À Secretaria Executiva, dentro das diretrizes definidas pelo Conselho Deliberativo,
compete:
I - coordenar as atividades concernentes ao PRÓ-GUAÍBA;
II - acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos das coordenadorias;
III - coordenar as negociações para captação dos recursos destinados à viabilização do PRÓGUAÍBA;
IV - garantir os meios necessários à consecução dos objetivos do PRÓ-GUAÍBA;
V - planejar e executar os projetos que lhe forem submetidos;
VI - analisar a viabilidade dos projetos submetidos às coordenadorias;
VII -

supervisionar a execução dos projetos submetidos às coordenadorias.

Art. 9º - Secretaria Executiva contará com uma Assessoria Técnica e uma Assessoria
Financeira, responsáveis, dentro de suas áreas, pelas atividades de controle, supervisão,
acompanhamento, crítica e reportação dos subprogramas e projetos executados, ainda não
executados ou em andamento.
Art. 10 - Às Coordenadorias de subprogramas compete, com observância das diretrizes
fixadas pelo Conselho Deliberativo, a execução dos projetos não administrados diretamente
pela Secretaria Executiva.
Art. 11 - As ações do PRÓ-GUAÍBA dar-se-ão através dos subprogramas, como
segue:·
(a) estruturação e fortalecimento da base legal e institucional do PRÓ-GUAÍBA;
(b) diagnóstico, estratégia de manejo e sistema de monitoração;
(c) prevenção e controle da contaminação industrial e doméstica;
(d) manejo de recursos naturais renováveis: zoneamento, conservação de solos, controle de
contaminação por agrotóxicos e reflorestamento;
(e) parques e reservas naturais;
(f) educação ambiental.
Parágrafo único - Os subprogramas referidos nas alíneas "a" e "b", serão executados pela
Secretaria Executiva.
Art. 12 - A Administração Estadual, direta ou indireta, prestará a colaboração necessária à
implementação do PRÓ-GUAÍBA".
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial, o Decreto nº 34.047, de 23 de
setembro de 1991.
PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 08 de dezembro de 1993.
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IV. DECRETO Nº 35.004, DE 08 DE DEZEMBRO DE 1993
Aprova o Regulamento do Fundo de Investimento do Programa para o Desenvolvimento
Racional, Recuperação e Gerenciamento Ambienta[ da Bacia Hidrográfica do Guaíba FUNDO PRÓGUAÍBA.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de atribuição que lhe
confere o artigo 82, inciso V, da Constituição do Estado e de conformidade com o disposto no artigo
9º, da Lei nº 9.893, de 2 de junho de 1993.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aprovado o Regulamento do Fundo de Investimento do Programa para o
Desenvolvimento Racional, Recuperação e Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Guaíba FUNDO PRÓ-GUAÍBA, elaborado de acordo com a Lei nº 9.893, de 2 de junho de 1993, publicado
em anexo a este Decreto.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 08 de dezembro de 1993.
REGULAMENTO DO FUNDO PRÓ-GUAÍBA
CAPÍTULO I
Da Natureza e Objetivos
Art. 1º - O Fundo de Investimento do Programa para o Desenvolvimento Racional,
Recuperação e Gerenciamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Guaíba - FUNDO PRÓ-GUAÍBA,
instituído pela Lei nº 9.893, de 2 de junho de 1993, vinculado à Secretaria do Planejamento e da
Administração, é constituído de recursos destinados a financiar planos, projetos e atividades que
atendam aos objetivos do Programa PRÓ-GUAÍBA.
Art. 2º- São objetivos do FUNDO PRÓ-GUAÍBA:
I -promover o desenvolvimento racional dos recursos naturais, a recuperação da qualidade
ambiental das áreas urbanas e rurais e o manejo ambiental sustentado pela produção agrícola,
pecuária, florestal e industrial da área do PRÓ-GUAÍBA;
II -centralizar a intermediação administrativo-financeira dos recursos destinados à
implantação do "Programa para o Desenvolvimento Racional, Recuperação e Gerenciamento
Ambiental da Bacia Hidrográfica do Guaíba - PRÓ-GUAÍBA", viabilizando a adequação entre os
requisitos institucionais e negociais das agências de financiamento, internas e externas, e as
características sócio-econômicas e a capacidade financeira de arrecadação e endividamento dos
beneficiários;
III -financiar as atividades que visem promover a estruturação, o fortalecimento e a
consolidação da base legal e institucional do PRÓ-GUAÍBA;
IV -financiar o plano integrado, para o manejo ambiental da Bacia, que trace diretrizes,
objetivos, políticas e estratégias para guiar o trabalho das instituições que ali executam ações;
V -financiar atividades que facilitem o trabalho integrado das instituições envolvidas,
especialmente através da geração de informações básicas e de critérios que guiem o uso adequado
do solo, água e florestas;
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VI -financiar projetos que identifiquem, analisem e implantem sistemas de redução e
tratamento da contaminação atmosférica e de despejos sólidos e líquidos;
VII -financiar projetos que estudem a vocação natural do solo, quanto ao uso atual e suas
potencialidades, instituindo um zoneamento agroecológico para o reordenamento produtivo;
VIII -financiar projetos que realizem obras físicas de conservação de solos, reflorestamento e
controle de agroquímicos, com técnicas mais modernas e menos poluentes;
IX -financiar projetos que estudem a relação entre os impactos positivos e negativos gerados
pela utilização dos recursos naturais;
X -financiar projetos que contribuam para a conservação efetiva do patrimônio natural,
fortalecendo as unidades de conservação existentes e promovendo estabelecimento de unidades
adicionais;
XI -financiar projetos que promovam a educação ambiental e a extensão rural, contribuindo
para a mudança de atitude das pessoas face ao meio ambiente, especialmente em relação aos
usuários dos recursos mais frágeis.
CAPÍTULO II
Dos Recursos Financeiros
Art. 3º - O FUNDO PRÓ-GUAÍBA será constituído:
I -pelo produto resultante de operações de crédito, externo e interno, destinadas a financiar
plano, projetos e atividades que atendam aos objetivos do PRÓ-GUAÍBA;
II -pelo retorno dos financiamentos concedidos no âmbito do PRÓ-GUAÍBA;
III -pelo rendimento da aplicação de disponibilidades no mercado financeiro;
IV -pela transferência de recursos do Orçamento Anual do Estado;
V -pelo aporte de recursos dos Municípios pertencentes à Bacia Hidrográfica do Guaíba,
cujos planos, projetos e ações estejam inseridos nos objetivos do Programa;
VI -pelo aporte de recursos do Governo Federal;
VII -pelos recursos provenientes de ajuda e cooperação internacional e acordos bilaterais
entre governos;
VIII -pelo produto decorrente de acordos, convênios e contratos;
IX -por outras receitas eventuais que por lei vinculem-se aos objetivos do Programa.
Parágrafo único - Os recursos financeiros do FUNDO, inclusive os oriundos de operações de
créditos junto a agentes financeiros internacionais e nacionais, serão depositados em conta
denominada "Fundo de Investimentos do Programa para o Desenvolvimento Racional, Recuperação
e Gerenciamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Guaíba - FUNDO PRÓ-GUAÍBA".
CAPÍTULO III
Das Aplicações
Art. 4º - A Administração do FUNDO PRÓ-GUAÍBA, instituído pela Lei nº 9.893, de 2 de junho
de 1993, será exercida por um Conselho Deliberativo e um Conselho Consultivo.
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Art. 5º- Os recursos financeiros do FUNDO PRÓ-GUAÍBA só poderão ser destinados à
execução do "Programa para o Desenvolvimento Racional, Recuperação e Gerenciamento Ambiental
da Bacia Hidrográfica do Guaíba - PRÓ-GUAÍBA", enquadrado nos objetivos definidos no artigo 2º,
aprovados pelo Conselho Deliberativo e preliminarmente apreciados pelo Conselho Consultivo, na
forma adiante estabelecida.
Parágrafo 1º - Os recursos destinados ao financiamento de projetos submetidos à aprovação
do Conselho Deliberativo deverão estar limitados às disponibilidades financeiras do FUNDO PRÓGUAÍBA, líquidas ou contratadas.
Parágrafo 2º - As normas de procedimento, critérios de alocação de recursos, limites de
alçada e instruções complementares relativas à gestão técnica e financeira do FUNDO PRÓ-GUAÍBA
serão disciplinadas através de resoluções do Conselho Deliberativo e de seu regimento interno.
CAPÍTULO IV
Do Enquadramento dos Projetos
Art. 6º - Só poderão beneficiar-se dos recursos financeiros do FUNDO PRÓ-GUAÍBA os
planos, projetos e ações que satisfaçam as seguintes condições gerais:
I -BENEFICIÁRIOS:
a) órgãos da administração pública estadual ou municipal;
b) municípios pertencentes a Bacia Hidrográfica do Guaíba;
c) empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações instituídas ou
mantidas pelo poder público;
d) sociedade civil de direito privado, relacionada com o poder público estadual, através da
Secretaria da Agricultura e Abastecimento, na área de assistência técnica e extensão rural.
II -OBJETIVOS - Os objetivos de cada projeto deverão atender às diretrizes indicadas no
artigo 2º, assim como às condições acordadas com os agentes financiadores externos e internos do
FUNDO PRÓ-GUAÍBA.
III -LINHAS DE INTERVENÇÃO - Constituem linhas de intervenção do FUNDO PRÓGUAÍBA:
a) Estruturação e Fortalecimento da Base Legal e Institucional do Programa:
1 - destinada a financiar ações que visem promover o fortalecimento institucional e consolidar
uma base legal integradora para a Bacia.
2 - destinada a financiar ações que facilitem o trabalho integrado das instituições envolvidas,
especialmente através da geração de informações básicas e de critérios que guiem o uso adequado
do solo, água e florestas.
b) Diagnóstico, Estratégia de Manejo e Sistema de Monitoramente:
1 - destinado a financiar ações que visem elaborar um plano integrado para o manejo
ambiental da Bacia e que tracem as diretrizes, objetivos, políticas e estratégias para guiar o trabalho
das instituições;
2 - destinada a financiar ações que visem avaliar a relação entre os impactos positivos e
negativos gerados pela utilização dos recursos naturais.
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c) Prevenção e Controle da Poluição Industrial e Doméstica: destinada a financiar projetos
que identifiquem, analisem e implantem sistemas de redução e tratamento da contaminação
atmosférica e de despejos sólidos e líquidos;
d) Manejo dos Recursos Naturais Renováveis:
1 - destinada a financiar ações que visem estudar a vocação natural do solo, quanto ao uso
atual e suas potencialidades, instituindo um zoneamento agroecológico para o reordenamento
produtivo;
2 - destinada a financiar projetos que realizem obras físicas de conservação de solos,
reflorestamento e controle de agroquímicos, com técnicas mais modernas e menos poluentes.
e) Parques e Reservas Naturais: - destinada a financiar projetos que contribuam para a
conservação efetiva do patrimônio natural, fortalecendo as unidades de conservação existentes e
promovendo o estabelecimento de unidades adicionais;
f) Educação ambiental: - destinada a financiar atividades que promovam a educação
ambiental e a extensão rural, contribuindo para a mudança de atitude das pessoas face ao meio
ambiente, especialmente em relação aos usuários dos recursos mais frágeis.
IV -VIABILIDADE E RENTABILIDADE DOS PROJETOS: - os projetos a serem financiados
pelo FUNDO PRÓ-GUAÍBA deverão ser econômicos e financeiramente viáveis e observarão, para
efeito de qualificação técnica, os princípios norteadores da política de planejamento para o
desenvolvimento racional dos recursos naturais e para recuperação da qualidade ambiental das
áreas urbanas e rurais e para o manejo ambienta] auto-sustentável da produção industrial, pecuária,
agrícola e florestal.
V -PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E FINANCEIROS: - os procedimentos operacionais
e financeiros a serem observados na execução de planos, projetos e atividades enquadrados nas
linhas de intervenção do FUNDO PRÓ-GUAÍBA serão objeto de regulamento normativo a ser
instituído pelo Conselho Deliberativo.
CAPÍTULO V
Da Administração Superior e da Gestão Técnico-Financeira
Art. 7º - O Conselho Deliberativo terá como membros titulares o Secretário do Planejamento e
da Administração, que o presidirá, o Secretário da Saúde e do Meio Ambiente, o Secretário da
Agricultura e Abastecimento, o Secretário da Educação, o Secretário de Energia, Minas e
Comunicações, o Secretário do Planejamento Territorial e Obras, o Secretário da Fazenda, o Prefeito
da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, o Presidente da Federação das Associações de Municípios
do Rio Grande do Sul - FAMURS, o Presidente da União Protetora do Ambiente Natural - UPAN, o
Presidente da Associação Democrática Feminina Gaúcha - ADFG- Amigos da Terra, o Presidente da
Associação Gaúcha de Proteção Ambiental - AGAPAM, um representante do Comitê de
Gerenciamento da Bacia do Rio dos Sinos e um representante do Comitê de Gerenciarnento da Bacia
do Rio Gravataí.
Parágrafo 1º - A suplência do Conselho Deliberativo, será exercida, respectivamente, pelos
Secretários de Estado Substitutos designados nos termos da Lei e pelos substitutos legais, de acordo
com as disposições estatutárias, dos presidentes das entidades que se fazem representar naquele
órgão.
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Parágrafo 2º - O Conselho Deliberativo de que trata o "caput" deste artigo elaborará e
aprovará o seu regimento interno no prazo de 60 dias contados a partir de 8 de novembro de 1993,
de acordo com o artigo 2º da Lei nº 9.978, de 8 de novembro de 1993.
Art. 8º - O Conselho Consultivo do FUNDO PRÓ-GUAÍBA será composto por representantes
das seguintes entidades: Fundação Zoobotânica do Estado do Rio Grande do Sul - FZB, Companhia
Riograndense de Saneamento CORSAN, Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE,
Fundação Estadual de Proteção Ambiental - FEPAM, Federação das Indústrias do Estado do Rio
Grande do Sul - FIERGS, Federação das Associações Rurais do Estado do Rio Grande do Sul FARSUL, Fundação de Planejamento Metropolitano e Regional - METROPLAN, Associação
Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER/RS,
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC e Federação Rio Grandense de
Associações Comunitárias de Moradores de Bairros - FRACAB.
Parágrafo 1º - Os membros do Conselho Consultivo e seus suplentes serão nomeados pelo
Governador do Estado, mediante indicação das entidades mencionadas no "caput" do artigo.
Parágrafo 2º - A Coordenação do Conselho será exercida por um de seus membros e por
estes escolhida.
Art. 9º - As matérias de competência da administração do FUNDO PRÓ-GUAÍBA serão
preliminarmente apreciadas pelo Conselho Consultivo, sendo a manifestação deste encaminhada ao
Conselho Deliberativo, que a acatará ou não, mediante a concordância da maioria absoluta de seus
membros.
Art. 10 - O assessoramento técnico, operacional e financeiro aos Conselhos referidos nos
artigos 7º e 8º será prestado pela Secretaria Executiva do Programa para o Desenvolvimento
Racional, Recuperação e Gerenciamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Guaíba - PRÓ-GUAÍBA.
Art. 11 - A participação nos Conselhos referidos nos artigos 7º e 8º não acarretará ônus para
o Estado, sendo considerados serviço público relevante, nos termos da legislação vigente.
Art. 12 - A contabilidade do FUNDO PRÓ-GUAÍBA será realizada pela Contadoria e AuditoriaGeral do Estado - CAGE, nos termos da legislação vigente, sem prejuízo dos controles que
competem à Secretaria Executiva.
Art. 13 - Ao Conselho Deliberativo compete:
I -fixar as diretrizes de aplicação e as condições gerais de desembolso dos recursos
financeiros do FUNDO PRÓ-GUAÍBA;
II -editar os atos administrativos de caráter normativo, sob a forma de resoluções e portarias,
com a finalidade de disciplinar a aplicação de recursos financeiros do FUNDO PRÓ-GUAÍBA;
III -aprovar e submeter à apreciação do Governador do Estado, para ser encaminhado à
Assembléia Legislativa, o Plano de Aplicação Anual do FUNDO PRÓ-GUAÍBA elaborado pela
Secretaria Executiva;
IV - autorizar a aplicação de recursos fmanceiros do FUNDO PRÓ-GUAÍBA, através de
operações de créditos ou de repasses de recursos não reembolsáveis;
V -aprovar as demonstrações financeiras semestrais do FUNDO PRÓ-GUAÍBA;
VI -solicitar auditoria interna ou externa para verificar, a qualquer momento, a execução do
Programa;
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VII -aprovar as licitações realizadas pela Secretaria Executiva para a contratação de obras,
serviços e compras, nas modalidades de concorrência e tomada de preços, bem como os casos de
dispensa ou inexigibilidade de licitação;
VIII -aprovar os contratos, convênios, ajustes e protocolos com entidades executoras de
planos, projetos e atividades que atendam aos objetivos do PRÓ-GUAÍBA;
IX -encaminhar ao Gabinete de Orçamento e Finanças da Secretaria da Fazenda, o Plano de
Aplicação, bem como suas alterações para sua implantação no Sistema de Orçamento do Estado;
X -encaminhar à Contadoria e Auditoria-Geral do Estado, os demonstrativos contábeis e
demais peças técnicas que o órgão de controle interno julgar necessário;
XI -submeter à consideração do Governador do Estado a indicação do Secretário Executivo
do Programa PRÓ-GUAÍBA;
XII -aprovar os projetos propostos, após análise, verificação e exame de viabilidade técnica e
econômica feita pela Secretaria Executiva.
XIII -resolver as dúvidas e os casos omissos que lhe forem submetidos pela Secretaria
Executiva.

Art. 14 - Ao Conselho Consultivo compete:
I -aprovar o seu regimento interno.
II -apreciar o plano plurianual de aplicação dos recursos do FUNDO PRÓ-GUAÍBA.
III -dar assessoria e apoio técnico-científico ao Conselho Deliberativo e a Secretaria Executiva
face às ações e projetos inerentes ao PRÓ-GUAÍBA, bem como fazer-lhe as recomendações
necessárias.
IV -apreciar os relatórios semestrais da execução dos cronogramas fisico-financeiros dos
projetos.
V -analisar os contratos, convênios, ajustes e protocolos com entidades executoras de
planos, projetos e atividades que atendam os objetivos do Programa PRÓ-GUAÍBA.
VI -apreciar as pré-qualificações das licitações realizadas pela Comissão de Licitações do
Programa PRÓ-GUAÍBA para a contratação de obras, serviços e compras, nas modalidades de
concorrência e tomada de preço, bem como no caso de dispensa ou inexigibilidade de licitação.
VII -analisar o cronograma de desembolso trimestral.
Art. 15 - À Secretaria Executiva compete:
I -elaborar o Plano de Aplicação Anual do FUNDO PRÓ-GUAÍBA.
II -elaborar e encaminhar ao Presidente do Conselho Deliberativo a proposta de planejamento
trimestral do PRÓ-GUAÍBA, através de documento que especificará o montante global de recursos a
serem aplicados no período, o padrão desejável de distribuição entre tomadores e linhas de
intervenção, bem como eventuais ajustes a serem admitidos nas condições de repasse, notadamente
nas taxas de subsídios ou nos prazos de carência e amortização das operações de créditos,
submetendo-a à aprovação do Conselho Deliberativo.
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III -analisar, avaliar e qualificar tecnicamente os projetos, com observância das prioridades
definidas para cada plano anual de investimentos pelo Conselho Deliberativo.
IV -avaliar a capacidade de endividamento dos tomadores face ao montante e às condições
dos empréstimos solicitados, observadas para as operações de crédito do setor público, as normas
específicas que regulamentam tais operações.
V -elaborar o respectivo laudo técnico de qualificação dos projetos, que será submetido à
aprovação do Conselho Deliberativo.
VI -elaborar e divulgar o plano e o cronograma de licitações e contratações dos projetos do
PRÓ-GUAÍBA.
VII -coordenar as ações para a realização das licitações através da Comissão de Licitação do
Programa PRÓ-GUAÍBA.
VIII -elaborar os contratos, convênios, ajustes e protocolos a serem firmados com entidades
executoras de planos, projetos e atividades que atendam aos objetivos do PRÓ-GUAÍBA,
submetendo-os à apreciação do Conselho Deliberativo.
IX - desenvolver e executar um programa de monitoramento do processo global. de
implementação do PRÓ-GUAÍBA, destinado a avaliar a eficácia do desempenho de cada linha de
intervenção do Programa e a adequação da programação semestral, com vista aos ajustamentos
necessários.
X - elaborar e encaminhar ao Conselho Deliberativo do FUNDO PRÓ-GUAÍBA relatório
trimestral da execução dos cronogramas fisico-financeiros dos projetos.
XI -elaborar relatório semestral de monitoramento, analítico e avaliativo, sobre o estágio de
implementação do Programa.
XII -tornar públicas as resoluções do Conselho Deliberativo.
XIII -manter sob sua guarda e direta fiscalização os livros, registros e quaisquer documentos
dos Conselhos Deliberativo e Consultivo.
XIV -elaborar estudos, analisar, avaliar, quantificar tecnicamente os projetos, com o objetivo
de incluí-los nas etapas seguintes do Programa PRÓ-GUAÍBA, bem como identificar as fontes de
financiamento.
XV - elaborar o Plano de Aplicação, bem como suas alterações, segundo instruções do
Gabinete de Orçamento e Finanças da Secretaria da Fazenda, com vista à sua implantação no
Sistema de Orçamento do Estado, após a aprovação do Conselho Deliberativo.
XVI - elaborar os demonstrativos e demais peças técnicas que o controle interno do Estado
julgar necessários à relevação contábil do FUNDO PRÓ-GUAÍBA, encaminhando-os à consideração
do Conselho Deliberativo.
XVII -ordenar as despesas do FUNDO PRÓ-GUAÍBA.
XVIII -fornecer à Contadoria Seccional da Secretaria da Fazenda a documentação necessária
para a realização da contabilidade do FUNDO PRÓ-GUAÍBA.
XIX -executar, acompanhar e fiscalizar as operações financeiras do programa de acordo com
os cronogramas fisico-financeiros estabelecidos.
XX -analisar as prestações de contas dos recursos utilizados no Programa.
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XXI -efetuar o controle da execução orçamentária e o registro sintético das receitas e das
despesas do FUNDO PRÓ-GUAÍBA.
XXII -coordenar as ações de comunicação social para tomar transparente e tangíveis os
objetivos, conceitos e projetos do Programa PRÓ-GUAÍBA.
Art. 16 - O Gerenciamento financeiro do FUNDO PRÓ-GUAÍBA ficará a cargo do Banco do
Estado do Rio Grande do Sul, ao qual caberá:
I -manter registros das movimentações financeiras do FUNDO PRÓ-GUAÍBA, deles dando
ciência, mensalmente, ao Governador do Estado, observadas, no que couber, as normas e instruções
da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado e do Tribunal de Contas do Estado.
II -efetuar as aplicações financeiras dos recursos do FUNDO PRÓ-GUAÍBA, observadas as
diretrizes fixadas pelo Conselho Deliberativo.
III - repassar os recursos, objeto das operações de créditos e dos convênios com recursos
não reembolsáveis, atendendo às intenções da Secretaria Executiva do FUNDO PRÓ-GUAÍBA,
observando os respectivos cronogramas fisico-financeiro.
IV -manter o controle específico por beneficiado da execução das operações de crédito
efetuadas com recursos do FUNDO PRÓ-GUAÍBA.
V -proceder a cobrança administrativa do saldo devedor das operações de crédito
contratadas, esgotada a qual, encaminhar a documentação necessária ao Conselho Deliberativo do
FUNDO PRÓ-GUAÍBA para proceder a cobrança judicial.
VI -elaborar e encaminhar ao Conselho Deliberativo do FUNDO PRÓ-GUAÍBA, até o dia 10
de cada mês, relatório pormenorizado da gestão financeira do respectivo FUNDO.
CAPÍTULO VI
Dos Agentes Institucionais
Art. 17 - O Governo do Estado deverá:
I -prover o FUNDO PRÓ-GUAÍBA de recursos indispensáveis à execução de projetos em que
caiba ao Estado dar contrapartida em operações de empréstimo, nos prazos previstos nos
respectivos cronogramas de liberação.
II-repassar, nos mesmos montantes, os recursos integralizados junto ao Tesouro do Estado,
por conta dos contratos de empréstimo firmados para financiar os projetos a serem executados
através do FUNDO.
III -assumir a responsabilidade das operações de crédito contratadas para aplicação do
FUNDO PRÓ-GUAÍBA.
IV - utilizar as amortizações dos Contratos de Financiamento com a Companhia
Riograndense de Saneamento - CORSAN, Departamento Municipal de Água e Esgotos - DMAE e
Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DMLU, referentes ao Modulo I do PRÓ-GUAÍBA
somente para pagamento ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.
CAPÍTULO VII
Das Disposições Finais
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Art. 18 - A guarda de todos os documentos técnicos, contábeis e legais, será de
responsabilidade de cada entidade executora que participe do Programa PRÓ-GUAÍBA.
Art. 19 - O FUNDO PRÓ-GUAÍBA deve atender as disposições das Leis Federais nº 4.320, de
17 de março de 1964, e nº 8.666, de 21 de junho de 1993, assim como das leis estaduais e normas
complementares pertinentes.
Art. 20 - Em caso de liquidação do FUNDO PRÓ-GUAÍBA, seu ativo e passivo passarão a ser
administrados pela Secretaria da Fazenda.
Art. 21 - O Conselho Deliberativo deverá editar as normas de procedimentos e instruções
complementares necessárias à execução deste Regulamento.
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V. LEI Nº 9.893, DE 02 DE JUNHO DE 1993
Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito e a abrir créditos adicionais,
instituir o Fundo de Investimentos do Programa para o Desenvolvimento Racional, Recuperação e
Gerenciamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Guaíba - FUNDO PRÓ-GUAÍBA e dá outras
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, item IV da Constituição do Estado, que
a Assembléia Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar com o BID operações de crédito até o
limite equivalente a US$ 135.000.000,00 (Cento e trinta e cinco milhões de dólares), a serem
aplicados no Programa para o Desenvolvimento Racional, Recuperação e Gerenciamento Ambiental
da Bacia Hidrográfica do Guaíba - PRÓ-GUAÍBA, destinado a financiar projetos e ações nas áreas de
estruturação e fortalecimento da base legal e institucional do programa, diagnóstico, estratégia de
manejo e sistema de monitoramento, prevenção e controle da contaminação industrial e doméstica,
manejo dos recursos naturais renováveis; parques e reservas naturais e educação ambiental, assim
como projetos de desenvolvimento institucional.
Art. 2º - Os prazos de amortização e carência, os encargos financeiros e outras condições de
vencimento, e liquidação da dívida a ser contraída, obedecerão as normas pertinentes estabelecidas
pelas autoridades monetárias federais encarregadas da política econômico-financeira da União,
observadas as condições propostas pelo BID, podendo o Estado assumir os encargos decorrentes de
variação monetária ou de variação da taxa cambial.
Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a dar em garantia das operações de crédito de
que trata esta Lei as quotas próprias a que se refere o artigo 159, incisos I, alínea "a" e II da
Constituição Federal e outras garantias complementares em direito admitidas.
Parágrafo único - No caso da garantia vir a ser prestada pelo Tesouro Nacional, fica o Poder
Executivo autorizado a conceder ao mesmo contragarantia mediante a vinculação de quotas próprias
a que se refere o artigo 159, incisos I, alínea "a" e II da Constituição Federal e outras garantias
complementares em direito admitidas.
Art. 4º - O Poder Executivo encaminhará à apreciação da Assembléia Legislativa, dentro de
30 dias, contados das operações de crédito, cópia dos contratos destas operações.
Art. 5º - Fica instituído, na Secretaria do Planejamento e da Administração, o Fundo de
Investimentos do Programa para o Desenvolvimento Racional, Recuperação e Gerenciamento
Ambiental da Bacia Hidrográfica do Guaíba - FUNDO PRÓ-GUAÍBA com o objetivo de financiar
planos, projetos e ações que atendam as finalidades do PRÓ-GUAÍBA.
Art. 6º - O FUNDO PRÓ-GUAÍBA será constituído:
I - pelo produto resultante de outras operações de crédito externo e interno, destinadas a
financiar planos, projetos e atividades que atendam aos objetivos do PRÓ-GUAÍBA;
II - pelo retorno dos financiamentos concedidos, através de um Agente do Sistema Financeiro
Oficial do Estado, no âmbito do PRÓ-GUAÍBA;
III - pelo rendimento da aplicação de disponibilidades no mercado financeiro;
IV - pela transferência de recursos do Orçamento Anual do Estado;
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V - pelo aporte de recursos dos municípios pertencentes à Bacia Hidrográfica do Guaíba,
cujos planos, projetos e ações estejam inseridos nos objetivos do Programa;
VI - pelo aporte de recursos do Governo Federal;
VII - pelos recursos provenientes de ajuda e cooperação internacional e acordos bilaterais
entre governos;
VIII - pelo produto decorrente de acordos, convênios e contratos;
IX - por outras receitas eventuais que por lei vinculem-se aos objetivos do Programa.
Parágrafo único - Os recursos financeiros do Fundo, inclusive os oriundos de operações de
crédito junto ao BID, serão depositados em conta denominada "Fundo de Investimentos do Programa
para o Desenvolvimento Racional, Recuperação e Gerenciamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do
Guaíba - FUNDO PRÓ-GUAÍBA".
Art. 7º - Caberá à Secretaria Executiva elaborar o Plano de Aplicação Anual do FUNDO PRÓGUAÍBA, com aprovação do Conselho Diretor, para ser enviado ao Gabinete de Orçamentos e
Finanças da Secretaria da Fazenda, que o encaminhará à apreciação da Assembléia Legislativa na
época em que for enviado o Orçamento Anual do Estado.
Art. 8º - O gerenciamento financeiro do FUNDO PRÓ-GUAÍBA ficará a cargo de um Agente
do Sistema Financeiro Oficial do Estado do Rio Grande do Sul a ser designado pelo Poder Executivo,
que manterá escrituração das operações e posições do FUNDO.
Parágrafo único - O Agente do Sistema Financeiro Oficial do Estado encaminhará à
Contadoria e Auditoria-Geral do Estado os demonstrativos contábeis e demais peças técnicas que o
Órgão de Controle Interno do Estado julgar necessários.
Art. 9º - O Poder Executivo aprovará, por decreto, a regulamentação do FUNDO PRÓGUAÍBA no prazo de 90 (noventa) dias a contar de vigência desta Lei.
Art. 10 - Os orçamentos anuais consignarão as dotações necessárias ao atendimento dos
encargos decorrentes desta Lei.
Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais, em qualquer tempo,
com cobertura no produto das operações e nos limites mencionados nesta Lei, destinados a atender
despesas decorrentes.
Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 02 de junho de 1993.
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VI. DECRETO Nº 36.127, DE 15 DE AGOSTO DE 1995
Altera os Decretos nº 35.003 e 35.004, de 8 de dezembro de 1993, ambos dispondo sobre o
PRÓ-GUAÍBA.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de atribuição que lhe confere o
artigo 82, inciso V, da Constituição do Estado,
DECRETA:
Art. 1º - No artigo 4º do Decreto nº 35.003, de 8 de dezembro de 1993, que cria o Programa para o
Desenvolvimento Racional, Recuperação e Gerenciamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do
Guaíba, e artigo 7º do Regulamento do Fundo PRÓ-GUAÍBA, aprovado pelo Decreto nº 35.004, de 8
de dezembro de 1993, na parte que consta Secretário de Planejamento e da Administração e
Secretário do Planejamento e Territorial e Obras, passa a vigorar, respectivamente, como Secretário
da Coordenação e Planejamento e Secretário das Obras Públicas, Saneamento e Habitação.
Art. 2º - O artigo 5º do Decreto nº 35.003, de 8 de dezembro de 1993, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 5º - Ao Conselho Deliberativo compete:
I - supervisionar as ações e atividades preconizadas pelo Programa;
II - assegurar a realização do PRÓ-GUAÍBA com observação ao sistema de proteção
ambiental e demais normas afetas ao meio ambiente;
III - supervisionar a distribuição dos recursos necessários à implementação das ações do
PRÓ-GUAÍBA;
IV - coordenar a integrarão das ações e serviços do Estado com as ações da União e dos
Municípios localizados na área da Bacia Hidrográfica do Guaíba;
V - convidar as instituições governamentais e as organizações não governamentais para
comporem o Conselho Consultivo;
VI - VI - homologar os projetos propostos, após análise, verificação e exame da viabilidade
técnica e econômica feitos pela Secretaria Executiva do PRÓ-GUAÍBA".
Art. 3º - Fica incluído o parágrafo único ao artigo 8º do Decreto nº 35.003, de 8 de dezembro de 1993,
com a seguinte redação:
"Parágrafo único - O Secretário Executivo será designado por ato do Governador do Estado."
Art. 4º - O Decreto nº 35.004, de 8 de dezembro de 1993, que aprova o Regulamento do FUNDO
PRÓ-GUAÍBA, passa a sofrer as seguintes alterações:
1 - No artigo 13, altera a redação dos incisos I, IV, VII, IX e XII, como segue, e suprime o inciso XI,
passando, em conseqüência, os incisos XII e XIII a serem, respectivamente, XI e XII:
"I - supervisionar a aplicação e os desembolsos dos recursos financeiros do FUNDO PRÓGUAÍBA;
............................................................................................
IV - supervisionar a aplicação de recursos financeiros do FUNDO PRÓ-GUAÍBA, através de
operações de créditos ou de repasses de recursos não reembolsáveis;
............................................................................................
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VII - homologar as licitações realizadas pela Secretaria Executiva para a contratação de
obras, serviços e compras, nas modalidades de concorrência e tomada de preços, bem como
nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação;
.................................................................................................
IX - encaminhar ao Departamento de Programação Orçamentária da Secretaria da
Coordenação e Planejamento o Plano de Aplicação e suas alterações, com vista à
implantação no Sistema de Orçamento do Estado;
.............................................................................................
XII - homologar os projetos propostos, após análise, verificação e exame da viabilidade
técnica e econômica feita pela Secretaria Executiva do FUNDO PRÓ-GUAÍBA" (renumerado
para XI).
2 - No artigo 14 fica suprimido o inciso VI, passando, em conseqüência, o inciso VII a ser o VI.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor em data de sua publicação.
disposições em contrário.
PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 15 de agosto de 1995.

Art. 6º - Revogam-se as
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VII. LEI Nº 11.362, DE 29 DE JULHO DE 1999
Introduz modificações na Lei nº 10.356, de 10 de janeiro de 1995, dispõe sobre a Secretaria do Meio
Ambiente - SEMA e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da Constituição do Estado, que a
Assembléia Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte:
Art. 1º - Na Lei nº 10.356, de 10 de janeiro de 1995, que dispõe sobre a estrutura organizacional da
Administração Direta, ficam modificados os seguintes dispositivos:
1 - no artigo 8º, no inciso IV, fica suprimida a alínea "a" passando as alíneas "b" a "p" a serem "a" a
"o", o inciso IX e alínea "a" ficam com nova redação, e a alínea "i" fica suprimida, no inciso X fica
suprimida a alínea "e", a alínea "f" passa a ser a "e", e fica acrescentado novo inciso, que será o
XVIII, conforme segue:
"Art. 8º - ..........................................................................
IX - Secretaria da Saúde:
a) diretrizes da política de saúde;
XVIII - Secretaria do Meio Ambiente - SEMA:
a) atuação como órgão central do Sistema de Proteção Ambiental do Estado, cabendo-lhe as
atribuições explicitadas na legislação ambiental;
b) defesa do direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e saudável, bem
como a justiça social no uso sustentável dos recursos ambientais, através da promoção do
desenvolvimento sustentável, de forma integrada com outros órgãos de governo e da
sociedade civil;
c) coordenação das atividades de planejamento, controle, fiscalização, recuperação, proteção
e preservação ambiental no âmbito das ações do Governo do Estado;
d) exercício, em conjunto com os demais órgãos executivos, das competências dispostas no
artigo 9º, da Lei nº 10.330/94, que criou o Sistema Estadual de Proteção Ambiental;
e) diagnóstico, monitoramento, acompanhamento, controle e divulgação da qualidade do
meio ambiente e promoção do gerenciamento adequado dos recursos ambientais;
f) promoção do desenvolvimento e coordenação da política estadual de saneamento
ambiental, entendendo-se como tal o conjunto de ações que tendem a conservar e melhorar
as condições do meio ambiente, em beneficio da saúde;
g) desenvolvimento das políticas de preservação e conservação de biodiversidade e de
valorização das comunidades tradicionais;
h) normatização, fiscalização e licenciamento das atividades e/ou empreendimentos
considerados efetiva ou potencialmente causadores de degradação ambiental, de forma
direta ou indireta, aplicando as penalidades previstas na legislação vigente;
i) participação no desenvolvimento da política estadual de biotecnologia, engenharia genética
e substâncias perigosas, com vista aos possíveis impactos ambientais;
j) promoção da educação ambiental em conjunto com outros órgãos e entidades;
l) desenvolvimento e coordenação da Política Florestal do Estado, como órgão florestal;
m) desenvolvimento e coordenação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação;
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n) atuação como órgão de integração do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, em
consonância com a legislação vigente, bem como coordenação de programas de
desenvolvimento sustentável de bacias hidrográficas;
o) proposições políticas de proteção ambiental junto a outros Estados da Federação e aos
países do MERCOSUL, alicerçadas em aspectos peculiares dos ecossistemas envolvidos,
respeitada a competência federal;
p) implementação das políticas de apoio técnico, financeiro e de incentivos aos municípios e
sociedade civil, relativos à proteção ambiental;
q) promoção da descentralização da gestão ambiental aos municípios;
r) realização da Conferência Estadual de Meio Ambiente, em períodos não superiores a dois
anos, precedida pela divulgação do diagnóstico ambiental do Estado, ouvido o Conselho
Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA;
s) promoção, desenvolvimento e execução de estudos e pesquisa, com vista ao
aprimoramento da gestão de tecnologias da área ambiental;
t) capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos para as áreas de meio ambiente."
II - no artigo 19, fica alterada a redação do inciso IX e fica introduzido novo inciso, que será o XVIII,
com a seguinte redação:
"Art. 19 - .........................................
IX - Secretário de Estado da Saúde;
......................................................
XVIII - Secretário de Estado do Meio Ambiente."
Art. 2º - A Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler - FEPAM -, criada pela
Lei nº 9.077/90 e a Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul - FZB -, criada pela Lei nº 6.497/72,
respeitadas as competências legais, deixam de ser vinculadas à Secretaria da Saúde e do Meio
Ambiente e à Secretaria da Agricultura e Abastecimento, respectivamente, ficando vinculadas à
Secretaria
do
Meio
Ambiente
SEMA.
§ 1º - Os recursos humanos, os cargos em comissão, as funções gratificadas, as dotações
orçamentárias, as atribuições, os fundos e o patrimônio das fundações mencionadas no "caput"
permanecem
com
as
mesmas.
§ 2º - Ficam alteradas as alíneas "a" e "d" do § 1º do artigo 5º da Lei nº 9.077, de 04 de junho
de 1990, que passam a ter a seguinte redação:
"a) 1 (um) representante da Secretaria da Saúde;...
I.1 (um) representante da Secretaria do Meio Ambiente - SEMA;"
Art. 3º - Ficam transferidos para a Secretaria do Meio Ambiente - SEMA, o Departamento de
Recursos Naturais Renováveis - DRNR -, pertencente à Secretaria da Agricultura e Abastecimento, e
a Divisão de Recursos Hídricos, pertencente à Secretaria das Obras Públicas e Saneamento.
Parágrafo único - Os recursos humanos, os cargos em comissão, as funções gratificadas, as
dotações orçamentárias, as atribuições e o patrimônio vinculados às ações do departamento e da
divisão mencionados no "caput" ficam transferidos para a Secretaria do Meio Ambiente - SEMA.
Art. 4º - Na Lei nº 9.519, de 21 de janeiro de 1992, fica alterado o "caput" do artigo 49 e o artigo 52
passa a ter a nova redação, como segue:
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"Art. 49 - É criado o Fundo de Desenvolvimento Florestal - FUNDEFLOR, a fim de arrecadar
recursos destinados a executar a política florestal do Estado, vinculado à Secretaria do Meio
Ambiente - SEMA.
Art. 5º - O órgão estadual encarregado do exercício das atribuições a que se refere este
Código passa a ser a Secretaria do Meio Ambiente - SEMA.
§ 1º - Os objetivos específicos da política florestal do Estado, elencados nos incisos II, XI, XIII
e XIV do artigo 3º desta Lei, são compartilhados entre a Secretaria do Meio Ambiente - SEMA
e a Secretaria da Agricultura e Abastecimento.
§ 2º - Os objetivos específicos da política florestal do Estado descritos nos incisos V e IX do
artigo 3º desta Lei são de competência da Secretaria da Agricultura e Abastecimento."
Art. 5º - Fica alterada a alínea "a" e acrescentada à alínea "k" e o § 6º ao artigo 8º da Lei nº 10.330,
de 27 de dezembro de 1994, como segue:
Art. 8º - ...........................................................................................................
a) o Secretário de Estado responsável pelo Meio Ambiente, ou representante por ele
nomeado;
........................................................................................................................
k) o Secretário de Estado responsável pela saúde, ou representante por ele nomeado;
..........................................................................................................................
§ 6º - A presidência do Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA -, com mandato de
dois anos, passa a ser exercida por membro eleito diretamente por seus pares, de acordo
com o disciplinado no seu regimento interno."
Art. 6º - O Programa para o Desenvolvimento Racional, Recuperação e Gerenciamento Ambiental da
Bacia Hidrográfica do Guaíba - PRÓ-GUAÍBA, criado pelo Decreto Estadual nº 33.360/89 e alterado
pelo Decreto nº 35.003/93, terá sua coordenação realizada pela Secretaria do Meio Ambiente SEMA.
Parágrafo único - Os recursos humanos, os cargos em comissão, as funções gratificadas, as
dotações orçamentárias, as atribuições, os fundos e o patrimônio disponíveis na Secretaria de
Coordenação e Planejamento, vinculados às ações do Programa para o Desenvolvimento Racional,
Recuperação e Gerenciamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Guaíba - PRÓ-GUAÍBA ficam
transferidos para a Secretaria do Meio Ambiente - SEMA.
Art. 7º - O Fundo de Investimentos do Programa para o Desenvolvimento Racional, Recuperação e
Gerenciamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Guaíba - FUNDO PRÓ-GUAÍBA, criado pela Lei
nº 9.893/93, fica transferido da Secretaria da Coordenação e Planejamento para a Secretaria do Meio
Ambiente - SEMA, com o objetivo de financiar planos, projetos e ações que atendam as finalidades
do PRÓ-GUAÍBA.
Art. 8º - Fica alterada a Lei nº 9.978, de 8 de novembro de 1993, dando nova redação ao "caput" do
artigo 2º, como segue:
"Art. 2º - O Conselho Deliberativo terá como membros titulares o Secretário do Meio
Ambiente, que o presidirá, o Secretário da Coordenação e Planejamento, o Secretário da
Agricultura e Abastecimento, o Secretário da Educação, o Secretário de Energia, Minas e
Comunicações, o Secretário das Obras Públicas e Saneamento, o Secretário da Fazenda, o
Secretário da Saúde, o Prefeito de Porto Alegre, o Presidente da Federação das Associações
de Municípios do Rio Grande do Sul - FAMURS, da União Protetora do Ambiente Natural UPAN, da Associação Democrática Feminina Gaúcha - ADFG - Amigos da Terra, da

279

Associação Gaúcha de Proteção Ambiental - AGAPAM, da Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES/Seção Rio Grande do Sul, um representante do
Comitê de Gerenciamento da Bacia do Rio dos Sinos e um representante do Comitê de
Gerenciamento da Bacia do Rio Gravataí, com mandato de 2 (dois) anos."
Art. 9º - Os artigos 6º, 7º e 8º ficam condicionados às necessárias alterações no contrato de
empréstimo para o Programa de Gerenciamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Guaíba - PRÓGUAÍBA, celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento.
Art. 10 - Ficam criados no Quadro dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas, de que tratam
as Leis nº 4.914, de 31 de dezembro de 1964, e nº 4.937, de 22 de fevereiro de 1965, e alterações,
com lotação na Secretaria do Meio Ambiente - SEMA, os seguintes cargos:
Denominação Padrão Quantidade
Diretor-Geral CC/FG-12 1
Diretor de Departamento CC/FG-11 2
TOTAL 3
Art. 11 - Observado o disposto nesta Lei, a estrutura interna e a respectiva competência dos órgãos
integrantes da Secretaria do Meio Ambiente - SEMA serão regulamentados por regimento interno.
Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais no Orçamento do Estado com
vista à alocação de recursos na Secretaria do Meio Ambiente - SMA, ora criada.
Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 8.940, de 27 de dezembro de
1989.

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 29 de julho de 1999.
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I. COORDENADORES DO PROGRAMA PRÓ-GUAÍBA NOS CO-EXECUTORES
CORSAN – Companhia Riograndense Saneamento – Rua Caldas Junior, 120 – 18° andar – www.corsan.com.br
Coordenadora do Pró-Guaíba: Christiane Lopes Cavalheiro – Fone: 490 4545 – 488 5548 – e-mail: christiane@corsan.com.br
DEFAP – Departamento de Florestas e Áreas Protegidas – Rua Carlos Chagas, 55 – 9°, 10° e 11° – www.sema.rs.gov.br
Coordenador do Pró-Guaíba: Margo Guadalupe Antonio – Fone: 3288 8109 – e-mail: duc.defap@sema.rs.gov.br
DMAE – Departamento Municipal de Água e Esgotos de Porto Alegre – Rua 24 de outubro, 200 – www.dmae.rs.gov.br
Coordenador do Pró-Guaíba: Hélio Maltz – Fone: 3289 9732 – 3289 9709 – e-mail: hmaltz@dmae.prefpoa.com.br
DMLU – Departamento Municipal de Limpeza Urbana – Av. Azenha, 631 – www.portoalegre.rs.gov.br/dmlu
Coordenador do Pró-Guaíba: Darci Zanini – Fone: 3289 6989 – e-mail: zanini@dmlu.prefpoa.com.br
DRH – Departamento de Recursos Hídricos – Rua Carlos Chagas, 55 – 11° andar – www.sema.rs.gov.br
Coordenador do Pró-Guaíba: Paulo Renato Paim – Fone: 3288 8142 – 3288 8145 – e-mail: prpaim@terra.com.br
EMATER/RS – Ass. Riograndense Empreed. de Assist. Téc. Ext. Rural – Rua Botafogo, 1051– www.emater.tche.br
Coordenador do Pró-Guaíba: Toni Ianzer Madruga – Fone: 3233 3144 – 3231 6199 – e-mail: toni@emater.tche.br
FDRH – Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos – Av. Praia de Belas, 1595 – www.fdrh.rs.gov.br
Coordenador do Pró-Guaíba: Marco Antonio Figueiró de Magalhães – Fone: 3231 2888 – e-mail: marco.magalhães@fdrh.rs.gov.br
FEPAM– Fundação Estadual de Proteção Ambiental – Rua Carlos Chagas, 55 – 8° andar – www.fepam.rs.gov.br
Coordenador do Pró-Guaíba: Maria Salete Cobalchini – Fone: 3212 4493 – 3212 4151 – e-mail: mariasc@fepam.rs.gov.br
FZB – Fundação Zoobotânica do RS – Rua Salvador França, 1427 – www.fzb.rs.gov.br
Coordenador do Pró-Guaíba: Eliseu V. Araújo – Fone: 3320 2015 – 3320 2012 – e-mail: gerex@fzb.org.br
METROPLAN – Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional – Av. Carlos Chagas, 55 – 1°, 2°e 3°– www.metroplan.rs.gov.br
Coordenador do Pró-Guaíba: Júlio César Volpi – Fone: 3288 6011 – 3288 1496– e-mail: volpi@metroplan.rs.gov.br
SE – Secretaria de Educação – Av. Borges de Medeiros, 1501 – 2° andar – www.educação.rs.gov.br
Coordenadora do Pró-Guaíba: Stela Pires Gayer – Fone: 3288 4813 – 3288 4873 – e-mail: ed.ambiental@via-rs.net
SEPG – Secretaria Executiva do Pró-Guaíba – Av. Borges de Medeiros, 1501 – 19° andar – www.proguaiba.rs.gov.br
Coordenadora do Pró-Guaíba: Vera Lúcia Callegaro – Fone: 3225 8437 – 3289 9702 – e-mail: vera-callegaro@sema.rs.gov.br
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II. QUESTÕES DO ESTUDO CASO
A. HISTÓRICO E CONTEXTO DO PROGRAMA:
a) Já existia ou existiu algum programa semelhante anterior ao Pró-Guaíba? Como o programa foi
iniciado? Qual foi a estratégia utilizada para efetivar o Programa? Quais foram as suas
motivações e intenções? Quais foram as idéias implementadas neste programa? Como essas
idéias foram desenvolvidas? (histórico e contexto institucional)
b) Quem e o que motivou o desenvolvimento do programa? Quem desenhou e desenvolveu o
programa? Qual autoridade? Quem determinou as suas necessidades gerais e específicas que
guiaram o desenvolvimento do programa? Que prioridades foram determinadas? Por quem e
como? O Governo? A comunidade? Os comitês? Os ambientalistas? As agências financiadoras?
Quais são os atores-chave no desenvolvimento do programa? Qual a sua percepção sobre o
programa? (preferência dos atores individuais)
c) A estrutura organizacional das instituições no início da implementação do programa contribuía ou
prejudicava o desenvolvimento do programa? Os modelos de gestão e os mecanismos de
tomada de decisões eram coerentes com os objetivos do programa? A natureza e o conteúdo das
comunicações internas das instituições eram adequadas às necessidades do programa? A
organização dos recursos humanos, técnicos e materiais eram adequados e úteis para a
consecução dos objetivos do programa? Eram excessivas ou escassas? Ainda o são? (estrutura
e atividades)
d) Qual é a opinião dos outros atores envolvidos no processo acerca do programa? Há um grau de
aceitação e participação individual, organizacional, sócio-cultural e político-econômica aceitável?
Até onde o programa atinge estes níveis? Quais são as suas principais limitações? Quais são as
suas principais virtudes? Quais as principais tensões geradas pelo programa dentro do processo
de institucionalização de suas ações envolvendo estes níveis? (ambiente institucional)
B. ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DO PROGRAMA
a) De que forma o jogo de interações gerado pelo programa dentro do seu processo de
institucionalização, ou seja, de uma estrutura de inter-relações entre seus componentes e/ou coexecutores e o ambiente sócio-político mais amplo é gerenciada? Até que ponto a organização do
programa e a sua ordem própria são capazes de resistir ao grande número de desordens ou
conflitos geradas por estas interações? A ordem e a organização, nascidas da cooperação ou
complementaridade proveniente das interações, são capazes de ganhar terreno em relação aos
antagonismos e/ou concorrências resultante destas mesmas interações? (Dialógica, circuito
recursivo e retroativo)
b) Existe uma busca do programa em transformar a diversidade das instituições co-executoras do
programa em uma unidade organizacional? Essa unidade deve criar, anular ou manter essa
diversidade na e/ou pela organização? De que forma as instituições co-executoras permitem
serem mais eficazes agindo de forma integrada do que individualmente? Qual a possibilidade de
que instituições sejam menos eficazes agindo de forma integrada, inibidas pela organização do
conjunto ou pela ação de uma parte? Até que ponto o programa reflete a estrutura e a estratégia
de ação dos co-executores, e até que ponto as instituições co-executoras refletem os objetivos do
programa? (Princípio sistêmico ou organizacional e princípio hologrâmico)
c) De que forma a estrutura do programa busca a sua permanência? Estabelecendo relações
complementares de interações entre as diversas partes? Ligações instituindo uma parte comum?
Comunicações informacionais? Desenvolvimento da especialização? Regras organizacionais?
Competências e/ou autonomia das instituições que compõem o programa? Que mecanismos
buscam promover a estabilidade do programa e/ou quais são os mecanismos de feedback e/ou
regulação empregados nesse sentido? (princípio da auto-eco-organização)
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d) De que forma o programa tem buscado a promoção da consciência ecológica da relação homemnatureza quanto a sua dependência do ecossistema natural, em uma nova compreensão e
abordagem do ambiente natural, da consciência política de que a organização da natureza
suscita o problema da organização da própria sociedade, da geração de novas tecnologias e
estratégias mais sustentáveis? De que forma esse processo tem buscado incluir e conectar de
forma mais eqüitativa as dimensões do indivíduo e da organização, os sistemas sócio-culturais e
político-econômicos e ecológicos? Que precauções e mecanismos de segurança são observados
que podem facilitar ou mesmo obstaculizar essa mudança? De que forma as inter-relações e
interações entre esses diversos elementos em suas complementaridades, concorrências e
antagonismos têm sido observados e trabalhados? (introdução do conhecimento em todo o
conhecimento, consciência eco-(bio)-antropossociológica e sustentabilidade)
C. ANÁLISE INSTITUCIONAL DO PROGRAMA:
a) As instituições co-executoras estão alinhadas aos objetivos do programa? O que sustenta este
alinhamento? Como você observa esta instituição (ou as instituições) antes e depois da execução
do programa? O que difere as ações dos co-executores financiados pelo programa das demais
ações executadas por ele? Até que ponto as ações postas em prática foram úteis, benéficas ou
nocivas? Os resultados do programa podem ser atribuídos a processos alternativos exógenos a
ele? Que resultados ou efeitos não previstos surgiram como conseqüência da execução do
programa? (mudanças na estrutura e no ambiente institucional)
b) Até que ponto o programa conseguiu promover a difusão de práticas sustentáveis na estrutura e
nas atividades das instituições? Na compreensão de que a eficiência ecológica além da etapa
natural deve incluir etapas sociais e econômicas, na abrangência dos sistemas ambientais e
humanos, próximos e distantes, no presente e no futuro? Na compreensão dos problemas
ambientais, sócio-culturais, político econômicos, indivíduo-organizacionais e tecnológicos de
forma interconectada sistemática e interdependentemente? Na consciência de que a melhoria do
bem-estar humano e a equidade social são necessárias para motivar o respeito à biosfera e a
melhora no bem-estar e o respeito à biosfera são necessários para facilitar a equidade social ?
Na promoção de ações que visem uma distribuição mais justa dos recursos e dos direitos de
propriedade, dentro e entre das gerações, com os devidos mecanismos de compensação? Na
promoção de mecanismos de precaução, proteção, prevenções, margens de segurança e
preparação para a surpresa contínua visando o desenvolvimento ecologicamente prudente? No
desenvolvimento de mecanismos institucionais que garantam a saúde do ecossistema e do
sistema social , a preservação do capital natural crítico, a autoconservação dos sistemas naturais,
o respeito à capacidade de carga, e o desenvolvimento de uma sociedade civil democrática e
participativa, plena na realização de direitos humanos, incluindo a realização de suas
necessidades básicas? (inserção do conceito de sustentabilidade)
c) De que forma e/ou até que ponto o programa possibilitou a estruturação e/ou a definição de um
campo interinstitucional centrado em um novo modelo de desenvolvimento sustentável
envolvendo as diversas instituições co-executoras e outras instituições envolvidas no processo?
No estabelecimento de normas? Na geração de incentivos adequados? No aumento na
densidade das inter-relações e no fluxo de informação entre as diversas instituições? No
desenvolvimento de uma estrutura centro-periférica? Houve o desenvolvimento da interpretação
de um sentido comum em torno do desenvolvimento sustentável envolvendo este campo?
(estruturação de um campo interinstitucional)

III.

TABELA DE ANÁLISE DA SUSTENTABILIDADE

CATEGORIAS OU
COMPONENTES

UNIDADES DE CONTEXTO

UNIDADES DE SIGNIFICADO
I1ED - Valorização dos recursos específicos com o objetivo de satisfazer as necessidades
fundamentais da população em termos de alimentação, habitação, saúde e educação, de forma
realista e autônoma (SACHS, 1986).

Inclusividade (I)

A sustentabilidade deve abranger
os
sistemas
ambientais
e
humanos, próximos e distantes, no
presente e no futuro; deve
compreender
as
forças
antropogênicas que orientam a
mudança
ambiental
global
(população, economia, tecnologia,
instituições políticas e econômicas,
atitudes e opinião); deve ir além da
eficiência ecológica para incluir
também a suficiência social, ou
seja, deve ir além da etapa natural
para incluir as etapas sociais e
econômicas
(GLADWIN,
KENNELY E KRAUSE, 1995).

I2ED - Utilização da capacidade natural da região de produzir fontes locais de energia, e de outros
meios transporte que limitem o consumo de combustíveis fósseis e/ou de outros recursos e/ou
produtos provenientes de fontes comerciais, e que sejam facilmente esgotáveis ou ambientalmente
prejudiciais, substituindo-os por recursos ou produtos renováveis e/ou abundantes e
ambientalmente inofensivos (SACHS, 1986).
I3ED - Educação preparatória às estruturas participativas e de gestão de forma a sensibilizar as
pessoas quanto à dimensão ambiental e aos aspectos ecológicos do desenvolvimento (SACHS,
1986).
I4ED - Participação efetiva das populações locais na definição e harmonização das necessidades, na
identificação das potencialidades produtivas do ecossistema e na organização do esforço coletivo
no aproveitamento dessas potencialidades (SACHS, 1986).
I5DS - Promoção da internalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos,
considerando que o poluidor deve ressarcir os custos da poluição, com o devido respeito ao
interesse público e sem distorcer o comércio e o investimento internacionais (CMMAD, 1991).
I6DS - Estabelecimento de políticas populacionais em combinação com outras questões relativas a
desenvolvimento e meio ambiente onde a mulher desempenhe um papel diferenciado, de forma a
promover os seus direitos, estabelecer uma melhor posição na sociedade, e baixar as taxas de
fecundidade (CMMAD, 1991).
I7DS - Cooperação além-fronteiras para adotar os mesmos padrões usados internamente em relação
às interferências ambientais em relação a outros Estados, de forma a desencorajar e/ou evitar
efetivamente quaisquer transferências e/ou realocação de atividades e/ou substâncias que causem
a degradação ambiental e/ou risco à saúde humana para outros Estados (CMMAD, 1991).

continua
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continuação

C1ED - Implementação de um ecossistema social considerado satisfatório em
termos de emprego, segurança, qualidade das relações humanas e respeito
às diversidades (SACHS, 1986).

Conectividade (C)

A sustentabilidade deve demandar uma
compreensão dos problemas do mundo de
forma
interconectada,
sistêmica
e
interdependente, baseada no reconhecimento
de que uma nação não pode alcançar seus
objetivos econômicos sem também atingir
seus objetivos sociais e ambientais — isto é,
oportunidade universal da instrução e de
emprego, saúde universal e cuidado
reprodutivo, acesso eqüitativo a distribuição
dos recursos, populações estáveis e uma
base
sustentada
do
recurso
natural
(GLADWIN, KENNELY E KRAUSE, 1995).

C2ED - Conservação dos recursos naturais incluindo desde o reflorestamento,
a gestão da água e do solo, até a mobilização dos recursos humanos para o
atendimento desses objetivos, os quais de outra forma não seriam engajados
diretamente em outras atividades produtivas, de forma a harmonizar os
objetivos ambientais e de criação de emprego em um investimento de longo
prazo (SACHS, 1986).
C3ED - Constituição de uma autoridade horizontal capaz de superar os
particularismos setoriais, preocupada com todas as facetas do
desenvolvimento e que leve constantemente em consideração a
complementaridade das diferentes ações empreendidas (SACHS, 1986).
C4ED - Desenvolvimento de ecotécnicas a partir do uso de tecnologias
combinadas, que inclua tanto os processos de produção locais quanto as
tecnologias de ponta de forma a permitir a continuidade de atividades
tradicionais, com base no uso de recursos naturais renováveis, e abrir novos
mercados a produtos com qualidades adicionadas novas (SACHS, 1986).
C5ED - Dispor ao alcance do pequeno camponês equipamentos e técnicas de
produção – tais como a agricultura regenerativa e o agroflorestamento –
adaptadas às suas condições econômicas e ecológicas, em padrões de
assentamentos humanos mais concentrados de forma a tornar eficaz a luta
contra a pobreza nas zonas rurais (SACHS, 1986).
C6DS - Promoção de políticas demográficas apropriadas de forma a reduzir e
eliminar padrões não-sustentáveis de produção e consumo (CMMAD, 1991).
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Eqüidade (E)

A distribuição justa dos recursos e dos direitos
de propriedade, dentro e entre das gerações,
está em uma dimensão central de quase
todos as concepções de desenvolvimento
sustentável.
Alguns conceitos colocam a
ênfase especial em prover as necessidades
do menos favorecidos na sociedade.
Contudo, poucos conceitos dirigem-se às
obrigações humanas em respeito ao mundo
não-humano.
As
definições
de
sustentabilidade implicam que, no mínimo, as
atividades humanas não devem deslocar
custos ou apropriar-se de direitos da
propriedade, de recursos ou de outros
interesses humanos, de hoje ou de amanhã,
sem a compensação apropriada (GLADWIN,
KENNELY E KRAUSE, 1995).

E1ED - Garantir uma distribuição mais justa dos direitos, do acesso a recursos
e da renda, entre as nações e dentro delas, assim como, da preservação da
diversidade cultural, no sentido de que todas as culturas coexistam em
condições de respeito mútuo (SACHS, 1986).
E2DS - Promoção da participação de todos os cidadãos envolvidos nas
questões ambientais, em seus diversos níveis de relevância, por intermédio
de sistemas políticos que assegurem a sua participação efetiva nos processos
de tomada de decisão (CMMAD, 1991).
E3DS - Medidas para combater a pobreza, atender às necessidades básicas de
toda a população e assegurar-lhes a oportunidade de realizar suas
aspirações de uma vida melhor (CMMAD, 1991).
E4DS - Promoção da consciência e da participação pública a partir do acesso
adequado a todos os indivíduos às informações sobre o ambiente de que
dispõem as autoridades públicas, inclusive informações sobre materiais e
atividades perigosas em suas comunidades (CMMAD, 1991).
E5DS - Garantia de acesso eqüitativo a toda a população a procedimentos
judiciais e administrativos, incluindo a reparação e o recurso (CMMAD, 1991).
E6DS - Reconhecimento e apoio adequado à identidade, cultura e interesses
dos povos indígenas e comunidades locais de forma a permitir a sua efetiva
participação no processo de desenvolvimento sustentável de forma adequada
ao estilo de vida de cada grupo (CMMAD, 1991).
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P1ED - Identificação, exploração e gestão dos recursos naturais onde a
depredação fica proscrita e o esgotamento inevitável de certos recursos
naturais são mitigados por uma dupla ação de evitar o seu desperdício e em
utilizar, tanto quanto possível, recursos renováveis (SACHS, 1986).

Prudência (P)

O desenvolvimento sustentável ressalta a
conservação do suporte à vida dos
ecossistemas e a resiliência inter-relacionada
aos sistemas socioeconômicos, de forma a
evitar irreversibilidades e manter a escala e o
impacto das atividades humanas dentro das
capacidades regenerativas e de carga. Este
confinamento exige a precaução, proteções
preventivas, ações reversíveis, margens de
segurança e preparação para a surpresa
contínua (GLADWIN, KENNELY E KRAUSE,
1995).

P2ED - Desenvolvimento de procedimentos e formas de organização da
produção que permitam o melhor aproveitamento das complementaridades e
sobras para fins produtivos de forma a reduzir o impacto das atividades
humanas (SACHS, 1986).
P3DS - Promoção da manutenção dos ecossistemas e dos processos
ecológicos essenciais ao funcionamento da biosfera, preservação da
diversidade biológica e utilização dos ecossistemas e recursos naturais vivos
observando os parâmetros de produtividade ótima sustentável (CMMAD,
1991).
P4DS - Realização da avaliação do impacto ambiental das atividades propostas
que tenham probabilidade de causar um impacto adverso significativo no
ambiente por autoridade nacional competente (CMMAD, 1991).
P5DS - Estabelecimento de padrões de proteção e monitoramento ambiental,
de forma a controlar as alterações do meio ambiente e divulgar dados
pertinentes quanto à sua qualidade e ao uso dos recursos (CMMAD, 1991).
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Segurança (S)

O desenvolvimento sustentável requer a
consideração de um número de condições
limite que devem ser assegurados na
sustentação deste objetivo, tais como: (a) a
saúde do ecossistema e do sistema social
(isto é, as capacidades de sistemas naturais e
sociais de fornecerem a resiliência essencial
aos serviços de suporte à vida da
humanidade); (b) o capital natural crítico (isto
é, estoque de recursos naturais insubstituíveis
tais como a diversidade biológica, a camada
de ozônio e os ciclos bioquímicos); (c) a autoorganização (isto é, capacidades dos sistemas
vivos de realizarem a auto-regeneração, a
automanutenção e a autotransformação que
fornecem o contexto para toda a atividade
humana); (d) capacidade de carga (isto é,
capacidades dos sistemas biofísicos e sociais
de suportarem as escalas físicas da atividade
humana); e (e) liberdade humana (isto é,
sociedade civil com democracia e realização
plena de direitos humanos de participação,
contabilidade, reciprocidade e transparência),
incluindo a satisfação das necessidades
humanas básicas (GLADWIN, KENNELY E
KRAUSE, 1995).

LEGENDAS:
ED: Ecodesenvolvimento (SACHS, 1986)
DS: Desenvolvimento sustentável (CMMAD, 1991)

S1ED - Definição de regras para uma adequada proteção ambiental e
concepção da máquina institucional, bem como da escolha do conjunto de
instrumentos econômicos, legais e administrativos necessários para
assegurar o cumprimento das regras (SACHS, 1986).
S2ED - Desenvolvimento de uma legislação ambiental eficaz que inclua os
padrões ambientais, os objetivos de gestão e as prioridades de forma que
reflitam o contexto ambiental e de desenvolvimento a que se aplicam (SACHS,
1986).
S3ED - Resolução das disputas ambientais de forma pacífica e pelos meios
apropriados, de acordo com as disposições das Nações Unidas (SACHS,
1986).
S4ED - Promoção da proteção ao meio ambiente em épocas de conflito
armado e, se necessário, cooperar em seu desenvolvimento posterior
(SACHS, 1986).
S5DS - Proteção ao meio ambiente e aos recursos naturais dos povos sob
opressão, dominação e ocupação (CMMAD, 1991).
S6DS - Desenvolvimento de leis de responsabilização e indenização às vítimas
da poluição e de outros danos ambientais (CMMAD, 1991).
S7DS - Cooperação para o desenvolvimento de uma legislação internacional
suplementar relativa à responsabilidade e à compensação por efeitos
adversos de danos ambientais causados dentro de sua jurisdição ou controle
a áreas externas a ela (CMMAD, 1991).
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IV. TABELA DE ANÁLISE INSTITUCIONAL

CATEGORIAS

UNIDADES DE CONTEXTO

COR1 - Incorporação da regras institucionalizadas
(MEYER e ROWAN, 1999)

UNIDADES DE SIGNIFICADO
COR1A - Surgimento de organizações formais em decorrência de
regras institucionalizadas.
COR1B - Incorporação de elementos socialmente legitimados e
racionalizados em suas estruturas formais de forma a aumentar a
sua legitimidade, recursos e capacidade de sobrevivência.
CORE2A - Aumento no grau de interação entre as organizações no
campo.

Estruturação
do
organizacional (COR )

campo

COR2 - Definição do campo organizacional
(DIMAGGIO e POWELL, 1999; DIMAGGIO, 1999)

COR2B - Surgimento de estruturas interorganizacionais de domínio e
padrões de coalizão claramente definidos.
COR2C - Acréscimo na carga de informação da qual devem ocuparse as organizações que participam em um campo.
COR2D - Desenvolvimento da consciência entre os participantes de
um conjunto de instituições que fazem parte de uma organização
em comum.

COR3 - Padrões de difusão (DIMAGGIO, 1999;
DIMAGGIO e POWELL, 1999)

COR3A - Surgimento de estruturas que cobrem todo o campo e que
são construídas profissionalmente pelos atores que desejam mudar
a estrutura e a própria missão das organizações.
COR3B - Estabelecimento de redes de relações locais de forma a
favorecer o desenvolvimento de estruturas para coordenar e
controlar atividades.

continua

291

conclusão
T1 - Existência de influências externas não relacionadas aos
processos de produção real.
Tensões e conflitos no processo
de institucionalização (T)

T - Tensões e conflitos no processo de
institucionalização (MEYER e ROWAN, 1999;
JENNINGS e ZANDBERGEN, 1995)

T2 - Conflitos entre a lógica da eficiência e as regras
institucionalizadas.
T3 - Negligência entre os elementos das estruturas formais e das
atividades institucionalizadas.
T4 - Conflitos/tensões decorrentes da pressão coercitiva para a
difusão da regras institucionalizadas.

Ic - Isomorfismo coercitivo (DIMAGGIO e POWELL,
1999)

Ic - Respostas diretas à exigências do Governo (exigências legais),
a um critério ou padrão de desempenho (normas técnicas) ou
convite à coalizão.

Im - Isomorfismo mimético (DIMAGGIO e POWELL,
1999)

Im - As organizações seguem o modelo de outras as quais parecem
mais legítimas ou exitosas em resposta à incerteza ambiental,
tecnológica e informacional decorrente da inovação.
In1 - Mudança na conduta das organizações em decorrência da
base cognoscitiva produzida por especialistas.

Fontes de mudança institucional
isomorfa (Is)
In - Isomorfismo normativo (DIMAGGIO e POWELL,
1999)

In2 - Promulgação de regras sobre a conduta organizacional e
profissional através de redes e/ou associações de profissionais.
In3 - Mecanismos de socialização profissional, como as oficinas de
associação com os trabalhadores, programas educativos, acordos
com consultores, redes de relações entre patrões e escolas
profissionalizantes, páginas das revistas comerciais, etc.
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V. TABELA DE ANÁLISE DA COMPLEXIDADE

CATEGORIAS OU PARADIGMAS

UNIDADES DE CONTEXTO

UNIDADES DE SIGNIFICADO

Em - Emergências

Em - Qualidades ou propriedades do sistema (programa) que
apresentam um caráter de novidade com relação às qualidades ou
propriedades
dos
componentes
(organizações/instituições)
considerados isoladamente.

Im - Imposições

Im - Imposições, coerções, restrições, servidões que levam a perdas
ou inibições das qualidades ou propriedades dos componentes
(organizações/instituições) de forma que não possam adotar todos
os seus estados possíveis dentro do sistema.

Co - Complementaridades

Co - Ligações constituindo uma parte comum, associações e
combinações de atividades, especializações, associadas a
imposições e desenvolvimento de aparelhos de controle e de
comando, competências e da autonomia das individualidades, junto
com mecanismos organizacionais de intercomunicações e
cooperações internas na composição do sistema.

An - Antagonismos

An - Forças ou propriedades de exclusão, de repulsão, de
dissociação virtualizadas pela interação das complementaridades e
imposições, as quais se manifestas, ameaçariam a integridade do
sistema.

Interações (In)
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Circuito Práxico (CP)

Px - Práxis

Px - Conjunto de atividades que efetuam transformações,
produções, performances a partir de uma competência; ações que
têm sempre um caráter organizacional.

Tb - Trabalho

Tb - Atividades práxicas que transformam e produzem.

Pr - Produção

Pr - Interações criadoras ou poíesis.

Tr - Transformação

Tr - Mudança de forma/performance e que dá origem a novas
formas de organização.

Ad - Adaptação

Ad - Substituir/constituir relações complementares e/ou
antagônicas, de forma a resistir às concorrências/competições e
enfrentar os acontecimentos aleatórios próprios ao ecossistema no
qual se integra.

Auto-eco-organização (AO)
Sel1 - Estabelecimento de possibilidades mais viáveis/fiáveis em
detrimento de outras possibilidades menos viáveis/fiáveis.
Sel - Seleção

- Complementaridades/competições/antagonismos
que
Sel2
selecionam as interações que selecionam o tipo de organização
que produzem.

