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Em meados da década de 80, após uma crise de endividamento internacional, alguns países 
marcharam ao encontro de uma reforma estrutural. Objetivou-se aqui analisar esse 
panorama de reformas, com a redefinição do aparelho estatal. Uma das vertentes adotadas 
por esses países foi a descentralização, nos levando a contextualizar essa medida de 
reestruturação do Estado no que se refere à transferência de competências das políticas 
públicas ambientais, para isso foram utilizados além de bibliografias sobre a proposta em 
estudo, análise documental e dados secundários para validar a resolução da questão 
problema. Evidenciou-se que houve grande crescimento nas despesas governamentais com a 
função ambiental, bem como, maior participação das subnacionais após a descentralização 
das políticas, via secretarias e conselhos gestores. 
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In the mid-1980s, after an international debt crisis, some countries pursued a structural 
reform. Thus, this study aimed to analyze these reforms in a wider context, focusing on the 
state apparatus redefinition. One of the strategies adopted by these countries was 
decentralization, leading us to contextualize this action of State reconstruction in relation to 
the transfer of environmental public policies competences; regarding the methodological 
procedures, the following proposals were used: bibliographies, documentary analysis and 
secondary data to validate the resolution of the research problem/question.  It was 
evidenced that government expenditure on environmental function increased, as well as, 
greater participation of the subnational ones after the decentralization of the policies, 
through secretariats and the management councils. 
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1. INTRODUÇÃO 
As duas últimas décadas do século XX 

foram marcadas pelo desdobramento de uma crise 
de endividamento mundial. Isso fez com que a 
maior parte dos países em desenvolvimento 
buscasse ajustar-se em medida estrutural, ao novo 
cenário da economia internacional e ao 
surgimento de restrições fiscais. Desse ajuste, eles 
passaram a adotar políticas que viabilizassem essa 
adaptação, através da eliminação de funções do 
governo, reduções nos custeios e aplicações, cortes 
na folha de pessoal, privatização, 
desregulamentação e descentralização (SOUZA; 
CARVALHO, 1999; PEREIRA, 1998a). Nesse 
contexto de mudanças, o modelo centralizador e 
protetor do Estado ingressa numa crise que 
desencadeia a priori não uma reforma, mas recua 
em seu papel de domínio e regulação (AZEVEDO; 
PASQUIS; BURSZTYN, 2007). 

Nos anos 90, apesar dessas alterações 
serem orientadas para o ajuste estrutural, sendo 
este um de seus principais objetivos, a reforma do 
Estado teve sua ênfase, principalmente com 
relação à reforma administrativa (PEREIRA, 
1998a), constituindo um processo de longo prazo 
em diferentes estágios (SOUZA; CARVALHO, 
1999). Ainda, segundo as autoras Souza e 
Carvalho (1999) os estágios são: 1) abertura de 
mercados, desregulamentação e privatização; e, 2) 
construção e reconstrução de suas competências 
administrativas; (PEREIRA, 1998b) discorre que 
esse segundo estágio consiste na busca de 
mecanismos que elevem o desempenho dos 
órgãos públicos para obtenção de resultados e 
satisfação dos usuários dos serviços públicos, os 
cidadãos.  

Os dois estágios descritos acima são 
distintos entre si, onde o primeiro enfatiza a 
racionalização dos recursos fiscais, já o segundo 
vai ao encontro de outras finalidades, sejam elas, 
eficiência do serviço público, efetividade das 
políticas, democratização e a descentralização 
(SOUZA; CARVALHO, 1999). Essa redefinição do 
Estado também ocorreu no Brasil, e iniciou com o 
fim do período militar. Diante da crise de um 
regime autocrático, somado ao modelo nacional-
desenvolvimentista, fez-se necessário sanar os 
gargalos históricos da administração pública 
brasileira e encontrar soluções que respondessem 

às necessidades contemporâneas, que exigiam a 
renovação da gestão pública (ABRUCIO, 2010). 

Conforme Azevedo, Pasquis e Bursztyn 
(2007) em suas análises sobre o papel 
desempenhado pela reestruturação do aparelho 
estatal, visualizam o desejo deste em ser um 
Estado mais leve, descentralizado, flexível, com 
mais espaços para participação da sociedade civil 
em seus mecanismos de atuação. Essa 
descentralização e a maior participação nas 
políticas públicas têm sido buscadas, e aponta 
para a possibilidade de re-legitimação desse 
Estado que sofre com os gaps inerentes às práticas 
arraigadas pela democracia representativa. 

O contexto da globalização aliado a essas 
necessidades de reconfiguração do Estado trouxe 
à baila a necessidade de promover o crescimento e 
o desenvolvimento sustentável, bem como 
assegurar a sustentabilidade ecológica e ambiental 
gerido por um projeto de transformação contínua 
(SALOJEE; FRASER-MOLEKETI, 2010). Desse 
modo, surge uma questão a ser pesquisada: no 
contexto da reforma do estado, de que maneira as 
políticas públicas ambientais têm sido 
descentralizada para os governos subnacionais?  

Nesse sentido, o artigo se propõe a fazer 
uma análise da contextualização histórica da 
reforma do aparelho estatal, no que se refere à 
descentralização e formulação de políticas 
públicas ambientais, utilizando para isso o papel e 
a capacidade dos governos estaduais e municipais 
na implantação dessas políticas. Como 
metodologia de estudo foi utilizada a revisão 
bibliográfica (GIL, 2010), através de trabalhos 
acadêmicos de diversos autores que fundamentam 
a proposta desta pesquisa de modo a responder a 
questão problema levantada acima. Utilizam-se 
também estudos documentais, com base 
principalmente em dados secundários levantados 
junto a Secretária do Tesouro Nacional (STN) e 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). 

O artigo, além desta introdução, traz as 
seguintes abordagens: na seção 2 é revisada a 
literatura que norteia o estudo, com contribuições 
sobre a Reforma do Estado, suas características e 
propostas, bem como enfatiza a necessidade de 
descentralização de políticas no âmbito do setor 
público. A seção 3 discorre sobre políticas públicas 
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ambientais, tema este que trouxe um novo olhar 
por parte de toda a sociedade, no sentido de 
repensar ações e implementar atitudes proativas 
de desenvolvimento socioambiental tanto no setor 
privado, quanto público. No caso deste último, 
envolve a participação da sociedade, por meio da 
autonomia transferida aos municípios, tendo estes 
o papel de ampliar e envolver os cidadãos no 
processo de diálogos que efetivem esta política em 
nível local, e para finalizar, são elencadas as 
considerações finais da discussão. 

 

2. NO EMBALO DA REFORMA DO 
ESTADO 

No caso da América Latina, a 
administração pública na região experimentou 
mudanças induzidas desde os tempos coloniais 
(NEF, 2010). Ainda segundo o mesmo autor, a 
região passou por longas etapas que subdividiram 
a história da América Latina em algumas fases, 
como a construção da nação (1850 a 1880), o início 
da institucionalização (1880 a 1930), 
burocratização (1930 a 1970) e autoritarismo (1970 
a alguns anos da década de 80). O fim da década 
de 70 foi marcado pela crise econômica de baixo 
crescimento – fase do militarismo, provocando 
novo modo de pensar sobre o papel do Estado na 
economia, sua regulação e o fornecimento de 
serviços. Surgiu assim, um discurso sobre a 
reformulação da gestão pública com foco na 
eficiência e efetividade, como parte da agenda 
neoliberal que buscava racionalizar as funções 
estatais e os ganhos de bem-estar social 
(SALOJEE; FRASER-MOLEKETI, 2010). 

PEREIRA (1998a) afirma que a proposta 
neoliberal que se mesclava nas reformas, onde o 
ideal seria um Estado mínimo, com a função 
apenas de garantir o direito de propriedade, 
deixando para o mercado a total coordenação da 
economia, provou ser irrealista. Primeiro pela 
falta de legitimidade política, os cidadãos 
continuariam a exigir mais do Estado, e segundo, 
porque o setor privado demonstrou falhas tão 
significativas quanto às do governo. No caso dos 
países desenvolvidos segundo dados do Banco 
Mundial sobre a Reforma do Setor público revelou 
que duas pressões foram primordiais na 
orientação das reformas administrativas em países 
desenvolvidos, nas décadas de 70 e 80, buscaram 

cortar gastos e diminuir os déficts fiscais, e 
facilitar a melhoria do desempenho por meio de 
maior eficiência, efetividade e qualidade nos 
serviços públicos (SALOJEE; FRASER-
MOLEKETI, 2010). 

NEF (2010, p. 515) afirma que “as formas 
constitucionais e legais transplantadas da Europa 
e da América do Norte era uma medida de 
“modernidade” por imitação, e não a execução 
significativa de um serviço público”. Prova disso 
está nos empregos governamentais que estavam 
arraigados de uma cultura clientelista4, 
favorecendo um recorte elitista da sociedade, 
onde a população menos favorecida era de fato 
não assistida.  

Para NEF (2010) o perfil latino-americano 
no contexto da Reforma do Estado, destaca os 
seguintes pontos como principais: 

 Características universalistas e 
destinadas a realização significativa, orientada por 
domínios da cultura oriental, trazendo de um lado 
o discurso da eficiência, práticas efetivas, de teor 
inovador das tecnologias e probidade 
administrativa, por outro, uma cultura de trocas 
de influências, com patrimonialismo arraigado, 
sem falar na falta de transparência e desconfiança 
que este causava; 

 A existência de grande número de 
órgãos e atividades que foram influenciados pelo 
modelo keynesiano – modelo nacional 
desenvolvimentista; 

 O alto teor de formalismo e 
legalismo, onde todas as atividades são prescritas 
por lei, sendo estes, sinônimos ao modelo de 
administração pública; 

 Presença de dois sistemas 
administrativos: modelo central ou “aparato 
fiscal” composto por ministérios e 
órgãos/serviços; modelo descentralizado, órgão 
de controle semiautônomo e por agências 
reguladoras, aprovados por leis especiais; 

 Por fim, a institucionalização de 
várias funções horizontais, além das já 

                                            
4 Edson Nunes (2003) analisa que o clientelismo se 
manteve forte no decorrer dos períodos democráticos, 
não definhou durante o período do autoritarismo, não 
foi extinto pela industrialização e não mostrou sinais de 
fraqueza durante a abertura política. 
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reconhecidas, essas novas unidades são de 
coordenação e lidam com funções emergentes, 
como é o caso do meio ambiente, privatização, 
promoção de exportações, sendo estas funções 
integradas e pertencentes à reforma da 
administração estatal (NEF, 2010). 

Assim, Salojee e Fraser-Moleketi (2010) 
corroboram através de uma pesquisa realizada em 
doze países em desenvolvimento, que o contexto 
da reforma na maioria deles, apontou para as 
seguintes razões que desencadearam o início 
dessa mudança: 1) redução com os gastos 
públicos; 2) melhoria na qualidade dos serviços; 3) 
eficiência nas atividades do governo; e, 4) 
melhorar a efetividade da seleção e 
implementação de políticas públicas. Baseado 
nessas colocações, as próximas seções elencarão 
esse contexto de reforma no Brasil, priorizando o 
papel emergente da descentralização para eficácia 
na execução de políticas públicas. 

 

2.1 A Reforma do Estado no contexto 
brasileiro 

O processo de reforma do Estado no Brasil 
começou recentemente após o fim do regime 
militar (ABRUCIO, 2007). A agenda de reformas 
foi iniciada por Collor de Mello, no entanto, as 
primeiras respostas foram tímidas, com o 
aumento de privatizações e o serviço público em 
resistência a esse panorama de mudanças. Já 
Itamar Franco não deu ênfase ao tema, mas foi 
quem deu início ao elemento que sustentou e 
justificou as reformas, o Plano Real (SOUZA; 
CARVALHO, 1999). Vale ressaltar também que, 
para combater o legado deixado pelo regime 
militar, as mudanças mais significativas surgiram 
com as reformulações atinentes à administração 
pública, delineadas na Constituição de 1988 
(ABRUCIO, 2007; 2010). Este mesmo autor relata 
dentre as mudanças o destaque para três ações, a 
saber:  

a) A construção de um estado 
democrático, com visibilidade no controle externo 
das ações governamentais, como é o caso do 
Ministério Público, que reforçou os princípios da 
legalidade e a publicidade;  

b)  A centralização perde força e abre 
espaço para outro cenário mais descentralizado, 
abrindo uma janela de oportunidades para o 

exercício da cidadania e inovações no campo da 
gestão pública. E por fim: 

c) A reforma no serviço civil, através 
da profissionalização da burocracia, sendo 
exemplificada pelos concursos públicos e também 
a Escola Nacional de Administração Pública 
(ENAP), com a finalidade de capacitar a alta 
burocracia (ABRUCIO, 2007; 2010). 

Essas mudanças trouxeram ganhos à 
administração pública brasileira; embora o sentido 
de cada uma delas não se concretizou como foi 
idealizado. Fatores como as práticas 
patrimonialistas e a presença do ranço clientelista, 
inibiu o desenvolvimento da democratização. Já 
no que tange a descentralização, o exagerado 
crescimento no número de munícipios aliado aos 
poucos incentivos por parte do governo, o 
federalismo compartimentalizado, fez com que o 
eixo da desigualdade do país afetasse diretamente 
a execução das políticas públicas. Quanto à 
profissionalização burocrática intensificou o 
corporativismo estatal, e não na produção de 
servidores públicos eficazes (ABRUCIO, 2007; 
2010). 

Retomando o contexto da crise vivida no 
país, nos anos de 1979 e 1994, com a paralisação 
da renda e alta inflação, somente em 1994, com a 
estabilização dos preços, por meio do Plano Real, 
o crescimento foi retomado no país. Mas a crise 
não foi totalmente superada, pois parte do Estado 
perdeu a coordenação da economia de forma 
complementar ao mercado. Resultado disso foram 
as crises: fiscais, de intervenção estatal, 
administração burocrática, e também política 
(PEREIRA, 1996). 

Foi no governo de Fernando Henrique 
Cardoso que o projeto de reforma do Estado 
brasileiro ganhou sua forma definitiva e teórica, 
principalmente pela criação do Ministério da 
Administração e Reforma do Estado – MARE 
(SOUZA; CARVALHO, 1999).  Comandado pelo 
Ministro Bresser Pereira, sua plataforma foi 
erguida com base num diagnóstico, que 
apresentava os pontos negativos da constituição 
de 1988, apoiado pelos estudos de experiência 
internacional, e marcado pela construção da nova 
gestão pública (ABRUCIO, 2010).  
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Para Bresser Pereira (1996, p.17): 
 

Surge uma nova oportunidade para a 
reforma do Estado em geral, e, em 
particular, do aparelho do Estado e do seu 
pessoal. Esta reforma terá como objetivos: 
a curto prazo, facilitar o ajuste fiscal, 
particularmente nos Estados e municípios, 
onde existe um claro problema de excesso 
de quadros; a médio prazo, tornar mais 
eficiente e moderna a administração 
pública, voltando-a para o atendimento 
dos cidadãos. 

 
Nesse sentido, “o ajuste fiscal foi realizado 

por meio da eliminação do quadro excessivo de 
funcionários, e da definição de teto remuneratório 
para gasto com o funcionalismo” (PEREIRA, 1996, 
p.17). Já a modernização ou o aumento da 
eficiência da administração pública será o 
resultado em médio prazo de um complicado 
projeto de reforma, pelo qual se buscará o 
fortalecimento da “administração pública direta 
ou o ‘núcleo estratégico do Estado’, e 
descentralizar a administração pública através da 
implantação de ‘agências autônomas’ e de 
‘organizações sociais’ controladas por contratos de 
gestão” (PEREIRA, 1996, p. 18). Assim, a proposta 
de reforma do aparelho estatal parte da vivência 
de quatro setores dentro do Estado: (1) o núcleo 
estratégico, onde são definidas as leis e políticas 
públicas, (2) as atividades exclusivas - poder 
legislativo e tributário do Estado, (3) os serviços 
não-exclusivos ou competitivos, que apesar de 
contar com o poder do governo, ele apenas o 
subsidia, mas não exerce a cobrança dos serviços, 
e (4) a produção de bens e serviços para o 
mercado, por meio das empresas de economia 
mista (PEREIRA,1996). 

Na visão de Abrucio (2010), alguns pontos 
são tidos como avanços da reforma Bresser, dentre 
eles o melhoramento da reforma do serviço civil, o 
Plano Diretor da Reforma do Estado, permitiu 
uma reorganização administrativa do governo 
Federal otimizando de maneira substancial as 
informações na administração Pública. Outro fator 
foi as Emendas Constitucionais nº 19 e 20, que 
legalizaram questões como, o gasto com 
funcionalismo, alterações no Regime Jurídico 
Único – criado no governo de Collor, e abertura 

do princípio da eficiência nos pilares 
administrativos. Este Plano Diretor elaborado pelo 
ministro Bresser Pereira, ajudou o país de forma 
positiva, norteando estrategicamente a forma 
como o mesmo deveria ser gerido (ABRUCIO, 
2010). 

Dentre os empecilhos que foram elencados 
da reforma do Estado Brasileiro temos, o legado 
negativo deixado pelo Governo Collor, os 
históricos autoritários das reformas anteriores 
(modelo daspiano e Decreto Lei 200), e ainda 
tinham os parlamentares que temiam por uma 
administração transparente, que permitisse queda 
na influência que os mesmos tinham na gestão dos 
órgãos públicos (ABRUCIO, 2007; 2010). Apesar 
de ter mantido a estabilidade monetária que 
possibilitou avanços na ideologia reformista, as 
inovações institucionais não se desenvolveram, 
devido a pouca visão economicista, que temia 
perder o controle sobre as despesas públicas 
(ABRUCIO, 2010). 

Para Abrucio (2007; 2010) a reforma 
Bresser foi prejudicada por razões políticas, mas 
os erros de diagnóstico também foram 
prejudiciais. Como a delimitação do núcleo 
Estratégico em poucas funções governamentais – 
finanças, diplomacia, jurídicas e carreiras dos 
gestores, deixando de inserir nesse contexto 
setores fundamentais, como a defesa agropecuária 
(como aconteceu com o caso da febre aftosa, em 
um país onde esse setor apresenta grande força 
econômica) e defesa do meio ambiente (bem 
público que é tido como estratégico para o 
desenvolvimento brasileiro).  

Em suma, a reforma de Bresser não teve 
força suficiente para sustentar a reforma 
enfrentando um problema estrutural 
(patrimonialismo profundo). Embora esse 
contexto dinâmico da gestão pública brasileira 
merece análise por seu caráter inovador. Como 
exemplos, temos a questão fiscal, com a Lei da 
Responsabilidade Fiscal; a inserção de ações que 
permitiam avanços no campo das políticas 
públicas nas subnacionais, principalmente de 
cunho participativo; inovações de políticas na área 
social, com mecanismos de avaliação e 
sustentação administrativa e financeira; coalizão 
entre o Plano Plurianual e o setor de 
planejamento; e o surgimento do governo 
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eletrônico, que viabiliza maior participação em 
torno do accountability (ABRUCIO, 2010). 

Por fim, Abrucio (2010) destaca no 
Governo Lula alguns pontos positivos, com a 
continuação de algumas ações, como o reforço de 
algumas carreiras, governo eletrônico e nova 
modelagem da Controladoria Geral da União, 
como fator de combate à corrupção. Além disso, 
aproveitou sua inspiração na democracia 
participativa, resultando em avanços no campo do 
Planejamento (PPA). A autonomia dada a Polícia 
Federal, bem como, a criação dos projetos federais, 
Programa Nacional de Apoio à Modernização da 
Gestão e do Planejamento dos Estados e do 
Distrito Federal (Pnage) e o Programa de 
Modernização do Controle Externo dos Estados e 
Municípios Brasileiros (Promoex), com a 
finalidade de modernizar a administração pública 
das instâncias subnacionais, particularmente no 
nível estadual. 

Embora os avanços tenham sido 
significativos, faltou uma visão integrada e de 
longo prazo para a gestão pública brasileira no 
Governo petista, demonstrando sua incapacidade 
de estabelecer uma agenda que possibilitasse a 
reforma da Gestão Pública (ABRUCIO, 2010). Para 
Souza e Carvalho (1999), as reformas analisadas 
nesta seção, não foram tão incisivas no tocante à 
descentralização de políticas sociais. O próximo 
tópico visa conceituar e contextualizar a 
descentralização como item primordial para 
obtenção de avanços na redefinição estatal.  

 
2.2 Descentralizações políticas 

 
 Para que comecemos a discorrer sobre o 

tema proposto, nesta seção, se faz necessário que o 
mesmo seja conceituado, nesse caso a 
descentralização, vem a ser a autoridade 
repassada para outra instância governamental, no 
caso, estaduais ou municipais, envolvendo as 
competências legais e de administração 
(AZEVEDO; SCARDUA, 2006). No contexto que 
se pretende elucidar, Souza e Carvalho (1999) 
afirmam que o governo brasileiro tem deixado sob 
a responsabilidade dos Estados e municípios, boa 
parte das ações de habitação, saúde, saneamento 
básico, educação e assistência social. 

“Compreendida como a movimentação de 
autoridade dos governos centrais para os 
governos locais, a descentralização é uma 
tendência nos governos democráticos” (PINHO; 
SACRAMENTO, 2009, p. 1352). No Brasil, desde a 
reforma institucional, promulgada na 
Constituição Federal de 1988, que tornou os 
municípios como entes da federação provocaram 
profundas transformações de governo local 
(PINHO; SACRAMENTO, 2009). Nos anos 90, 
várias leis e políticas, federais e estaduais, 
impulsionaram essa reforma, transferindo 
responsabilidades e competências aos governos 
locais (SANTOS JUNIOR, 2001). 

Dentro da ideia de Estado em rede, o 
princípio que norteia a descentralização é o da 
subsidiariedade, sendo esta, um princípio do 
governo federal que diz que determinada ação 
deve ser tomada no nível mais descentralizado 
desde que seja consistente com uma ação efetiva. 
Os autores indicam que, na origem, 
subsidiariedade é um termo federal, usado para 
alocar poder entre diferentes níveis de governo 
(AZEVEDO; PASQUIS; BURSZTYN, 2007). 

Dessa forma, a necessidade de 
descentralizar se postula em duas forças que 
conduzem a esse caminho: a resposta do Estado às 
reivindicações locais e regionais e às expressões 
coletivas indenitárias, de um lado, e “um esforço 
consciente do Estado-nação de encontrar fórmulas 
alternativas frente à rigidez da centralização e à 
crise de legitimidade que emana da desconfiança 
dos cidadãos”, de outro (CASTELLS, 1998, p. 9).  

Nesse sentido, nota-se que a 
descentralização, dentro de um Estado que perde 
sua governabilidade por não alcançar sucesso em 
suas funções sociais e também não gerar o 
crescimento econômico, é um instrumento que 
tenta recuperar seu poder de legitimidade, 
entendida aqui como tomadora de decisões. Com 
a formulação e implementação das políticas 
públicas ficando mais estreitas aos cidadãos 
afetados, as janelas de participação tendem a se 
abrir para a população, que intervém mais 
ativamente (AZEVEDO; PASQUIS; BURSZTYN, 
2007). 

No caso brasileiro, enfatizando suas 
heterogeneidades temos que a descentralização 
não se legitima. Pois as desigualdades 
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encontradas no país refletem em profundas 
diferenças nas condições financeiras, políticas e 
administrativas das entidades subnacionais, e em 
consequência temos nesses espaços incapacidade 
de responder ás necessidades e demandas sociais. 
Fica claro que isso reduz a autonomia e a 
capacidade realizadora de estados e municípios, 
corroborando para sua dependência do poder 
central (SOUZA; CARVALHO, 1999). 

Mesmo assim, Azevedo, Pasquis e 
Bursztyn (2007) menciona a importância do papel 
social para que esse processo aconteça.  A priori, a 
descentralização parece uma simples transferência 
de poder, que ganha complexidade, não 
assegurando que de fato haja participação cidadã 
no processo na formulação dessas políticas. Ou, 

 
[...] indo mais direto ao ponto, como 

garantir uma participação que seja 
desencadeada por e desencadeadora de 
um processo de autonomia democrática e 
fortalecimento da cidadania e não de 
simples legitimação ou cooptação dos/ 
pelos poderes locais (AZEVEDO; 
PASQUIS; BURSZTYN, 2007, p. 42). 

 
Essa visão colabora para uma análise 

romântica desses espaços de participação e 
democracia, bem como da legitimidade desse 
processo (AZEVEDO; PASQUIS; BURSZTYN, 
2007). Para Tenório e Rozenberg (1997) a 
participação que se espera deve elencar alguns 
critérios, dentre eles, a compreensão sobre o 
processo ao qual está inserido, nas formas de 
assegurá-la, deve ser resultado de uma conquista 
e também, deve vir embasada na voluntariedade. 
Pois um dos problemas encontrados no processo 
participativo envolve o grau de domínio e 
compreensão dos participantes sobre suas 
funções. Outro é um problema cultural, onde no 
caso brasileiro foi demonstrado pelos autores 
Tenório e Rozenberg (1997) que reside na falta de 
tempo, advindos das rotinas diárias, causando a 
não participação e conformismo com o processo. 

Nesse contexto de transferência de poder 
aos espaços subnacionais, vem à tona uma 
questão que recentemente tem sido destaque em 
diálogos mundiais, a sustentabilidade 
socioambiental (BOFF, 2007). As políticas 
ambientais foram descentralizadas para as 

unidades federativas no Brasil, cabendo a estas 
legiferar e executar essas políticas, conforme será 
discorrido na próxima seção. 

 

3. DESCENTRALIZANDO AS POLÍTICAS 
AMBIENTAIS NO BRASIL 

O tema ambiental fez um novo conceito 
eclodir no mundo organizacional, o 
desenvolvimento sustentável “que atende às 
necessidades do presente sem comprometer as 
possibilidades das gerações futuras atenderem as 
suas próprias”, conceito da Comissão Mundial 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(CMMED, 1991, p. 46). 

No caso do Brasil, a política ambiental 
institucionalizou-se, após a 1ª Conferência das 
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento em Estocolmo, 1972. Originou-
se a partir daí, o Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente – PNUMA, e no Brasil foi 
criada “em 1973, a Secretaria Especial de Meio 
Ambiente (Sema), ligada à Presidência da 
República” (AZEVEDO; PASQUIS; BURSZTYN, 
2007, p. 44). Eles discorrem ainda que, esse foi o 
primeiro órgão a tratar das políticas ambientais no 
Brasil, embora seu papel inicialmente tenha sido 
apenas para formalizar essa política (AZEVEDO; 
PASQUIS; BURSZTYN, 2007). 

Em 1981, com a criação da Lei nº 6.938, que 
estabeleceu a Política Nacional de Meio Ambiente 
(PNMA), que descentralizava a política ambiental 
brasileira, “por meio de um Sistema Nacional de 
Meio Ambiente (SISNAMA), constituído por um 
órgão superior, um órgão consultivo deliberativo, 
um órgão central, um órgão executor, órgãos 
seccionais e órgãos locais” (SCARDUA; 
BURSZTYN, 2003, p. 301). Além da “separação 
política, executiva e judiciária, a grande novidade 
foi a criação de conselhos consultivos e 
deliberativos em cada uma das esferas” 
(AZEVEDO; PASQUIS; BURSZTYN, 2007, p. 44). 

A PNMA de 1981 possibilita a abertura de 
dois canais: a descentralização da política para as 
esferas subnacionais e a participação da sociedade 
por meio dos conselhos (AZEVEDO; PASQUIS; 
BURSZTYN, 2007). Ainda nesse contexto, foi com 
a Constituição de 88, que as esferas subnacionais 
adquirem funções no âmbito federativo 
(SCARDUA; BURSZTYN, 2003). Ela trouxe vários 
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progressos no que se refere à temática ambiental, 
inclusive, um capítulo da Constituição é dedicado 
a este tema. Além de, como citado anteriormente, 
“elevar os munícipios à categoria de entidades 
federativas, descrevendo suas competências e 
poderes com relação ao meio ambiente” 
(AZEVEDO; PASQUIS; BURSZTYN, 2007, p. 44). 

Scardua e Bursztyn (2003, p. 302) apontam 
que “a elevação do município à categoria de ente 
federativo trouxe mais obrigações e competências 
para eles; ficaram, porém, desprovidos de 
capacidade institucional, administrativa e 
financeira para cumprir essas novas atribuições”. 
Leme (2010, p.42) complementa que “para efetivar 
políticas públicas, é necessário ter estrutura 
administrativa, ter pessoal, ter espaço de 
negociação política e, sobretudo, ter recursos 
financeiros”. 

No que se refere à competência legislativa, 
a Constituição prevê, por meio do artigo 24 que a 
questão ambiental deve ser legislada de maneira 
concorrente, diferindo que os governos locais 
precisam legiferar sobre assuntos de interesses 
municipais, e seguir os preceitos da União e 
Estados, sendo que o governo estadual tem a 
função de complementar as normas gerais criadas 
pelo governo Federal (AZEVEDO; PASQUIS; 
BURSZTYN, 2007).  Quanto à “administração e 
execução dessas políticas, as competências são 
iguais, e a descentralização é realizada por meio 
de pactos federativos e convênios” (AZEVEDO; 
PASQUIS; BURSZTYN, 2007, p. 45). Ainda 
conforme os mesmos autores, no que se refere às 
esferas subnacionais a execução devem possuir 
uma “secretaria, um código e um fundo, além de 
um conselho ligado à arena ambiental”. Para 
Leme (2010) esses órgãos corroboram para uma 
adequada gestão ambiental nos municípios, 
ressalta ainda, que uma secretaria exclusiva para 
tratar do tema seria o desejado, embora os 
recursos escassos impossibilitem, diversificando 

assim, as tratativas do tema nas unidades 
federativas. 

Quando analisamos os Gastos do Governo 
com a Função Gestão Ambiental – preservação e 
conservação do meio ambiente, controle ambiental 
e recursos hídricos - verificou-se um crescimento 
de 2000 a 2012 em torno de 272%, indo de pouco 
mais de R$ 1 milhão para mais de R$ 3 milhões, 
respectivamente. Embora os gastos com Gestão 
Ambiental não tenham acompanhado o 
crescimento total dos gastos, mas evidenciou-se 
maior preocupação com a temática ambiental 
(STN, S\D). 

Analisando o Perfil dos Municípios 
Brasileiros, do IBGE (2012), 88,5% dos munícipios 
informam possuir algum órgão para cuidar da 
temática ambiental, possuindo assim, alguma 
estrutura ambiental. No caso de 2002, esse escore 
era de 67,8%, representando um aumento neste 
interstício de 10 anos de 20,7 %; destaca-se aqui 
que esse aumento da participação ocorreu em 
todas as classes de munícipios do país, tanto no 
que se refere às Grandes Regiões, quanto ao 
tamanho da população dos mesmos. No gráfico 
abaixo podemos verificar a dinâmica entre 2009 e 
2012 com relação à estrutura ambiental nos 
municípios brasileiros. 

É válido ressaltar que o aumento das 
secretarias nos munícipios brasileiros se destaca 
principalmente nas cidades mais populosas do 
país, conforme Gráfico 01. Segundo o IBGE (2012) 
no caso da Região Sul, o aumento do número de 
secretarias se deve ao capital social desenvolvido 
regionalmente e ao uso abusivo de boa parte dos 
recursos naturais. Na Região Sudeste, o número 
de secretárias tem um percentual baixo, devido ao 
Estado de Minas Gerais que apresenta o maior 
número de municípios do país, e mais da metade 
da Região - Sudeste, sendo que os governos locais 
desse estado possui o índice relativamente baixo 
no que se refere a estrutura ambiental na esfera 
municipal, cerca de 82,0% (IBGE, 2012). 
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FIGURA 01 - Número de municípios brasileiros com estrutura formal na prefeitura na área de meio ambiente, 
segundo as Grandes Regiões e tamanho da população (2009 – 2012). 

Fonte: IBGE, Perfil dos Munícipios Brasileiros, 2012, p. 169. 
 

 
Depreende-se do gráfico que nas Grandes 

Regiões a porcentagem mais elevada de 
municípios com estrutura ambiental, concentra-se 
nas Regiões Norte (96,4%) e Sul (94,7%); os 
menores na Nordeste (83,8%) e Sudeste (86,9%), 
ficando a Centro-Oeste (89,3%) um percentual 
aproximado da média nacional. O estado com 
menor percentual de municípios com alguma 
estrutura ambiental na prefeitura é a Paraíba, com 
69,6% (IBGE, 2012). Analisando os estados 
brasileiros, em 2012, o IBGE aponta “três estados, 
apenas, que apresentam a totalidade de seus 
municípios com alguma estrutura na área 
ambiental: Amapá (16 municípios); Espirito Santo 
(78); e Rio de Janeiro (92)” (IBGE, 2012, p. 169 - 
170). 

No que se refere a uma secretaria exclusiva 
de meio ambiente, no ano de 2012, dos 5565 dos 
municípios do Brasil, um total de (24,8%) 
apresentavam esta secretaria, já os que estavam 
ligadas a outras secções políticas (54,3%). Logo em 
seguida, “encontramos o setor subordinado à 
outra secretaria (14,9%), vinculado de forma direta 
ao poder executivo (5,1%) e ligado a algum órgão 

da administração indireta (1,1%)” (IBGE, 2012, 
p.170). 

Apesar do aumento nos números de 
secretarias em boa parte dos municípios 
brasileiros, a “solução via descentralização das 
políticas ambientais passa por fragilidades 
institucionais (incluindo a política local), 
financeiras e administrativas” (AZEVEDO; 
PASQUIS; BURSZTYN, 2007, p. 46).  Verificamos 
principalmente que a transferência das 
competências aos governos locais a respeito da 
gestão ambiental, ainda não se consolidou 
enquanto governança (AZEVEDO; PASQUIS; 
BURSZTYN, 2007). 

No que tange aos “Conselhos Municipais 
Meio Ambiente, estes possuem a função de opinar 
e assessorar o poder executivo municipal – a 
Prefeitura, suas secretarias e o órgão ambiental 
municipal – nas questões relativas ao meio 
ambiente” (IBGE, 2012, p. 170). Colocando em 
números os conselhos municipais, verificamos um 
aumento no número desses colegiados nos 
munícipios brasileiros. Comparando esse 
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crescimento no período de 10 anos (2002 – 2012), 
temos: 

 
Tabela 01 – Percentual de Munícipios por Grandes 
Regiões – dinâmica 2002 -2012. 

 2002 2012 

Brasil 34,1 63,7 

Região Norte 21,4 60,6 

Região 

Nordeste 

19,7 40,5 

Região Centro-

oeste 

41,7 70,4 

Região Sudeste 43,5 79,1 

Região Sul 44,2 75,5 

Fonte: IBGE, Perfil dos Munícipios Brasileiros, 2012, p. 
171. 
 

A pesquisa revela que os índices mais 
elevados da presença dos Conselhos Municipais 
de Meio Ambiente estão nas Regiões Sudeste e 
Sul. E menores nas Regiões, Nordeste, Norte e 
Centro-oeste, sendo as duas primeiras, as que 
apresentam índices abaixo da média Brasileira. 
Embora, esses números ainda não são suficientes 
para validar em que medida essa relação de 
participação entre o Estado e Sociedade têm sido 
efetivas, e conforme informações contidas no 
Perfil dos Municípios (IBGE, 2012), eles têm sido 
mais frequentes nas Regiões mais populosas e de 
maior desenvolvimento econômico. 

Ainda que os dados não sejam suficientes 
como indicadores de uma política descentralizada 
e efetiva, esses números mostram que a questão 
ambiental tem sido tratada pelos governos locais. 
Para Azevedo, Pasquis e Bursztyn (2007, p. 51), no 
caso da descentralização.  

Percebeu-se que tanto as esferas estaduais 
quanto municipais se movimentaram em prol da 
descentralização. Essa reflexão apresenta-se nos 
arranjos institucionais que surgem em 
consonância com as Prefeituras municipais. 
Embora ainda haja alguns entraves que 
necessitam ser superados nesse processo. 
Depreende-se que há certa assimetria entre o 
desejo de alguns municípios, com destaque para 

os menores, em não realizar a gestão do meio 
ambiente, bem como o desejo do estado em 
descentraliza-la. Há também certa indução 
estadual para o que o processo se efetive de forma 
vertical, de cima para baixo nos munícipios 
(AZEVEDO; PASQUIS; BURSZTYN, 2007).  

Os autores supracitados discorrem ainda 
que um dos resultados temos os problemas 
financeiros e administrativos por parte dos 
munícipios que apresentam como consequência a 
não execução dessas políticas. Outra inferência 
com base nesse cenário é que a sociedade civil 
ainda não apresenta maturidade participativa 
para acompanhar e controlar as ações 
governamentais, e nos casos em que as 
organizações não governamentais exerceriam esse 
papel, a cooptação pelos representantes do poder 
público influenciam na qualidade desse controle. 

Nesse caso, cabe ao Governo Municipal o 
papel de incentivar a implementação de políticas 
que visem estimular a participação cidadã, aqui 
cabe destaque para a importante função do 
exercício da cidadania para a efetividade das 
políticas públicas, inserindo-se dentro de um 
aspecto intersetorial reforçando diálogos que 
incitem uma captação dos procedimentos “a partir 
dos seus componentes: sociais, econômicos, 
ecológicos, espaciais e culturais” (JACOBI, 1999, p. 
44). 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O artigo buscou fazer uma análise da 

contextualização histórica da reforma do aparelho 
estatal, no que se refere à descentralização e 
formulação de políticas públicas socioambientais, 
utilizando para isso o papel dos governos 
subnacionais como base analítica. 

Nesse sentido, percebemos no que 
compete à reforma do Estado, as crises que foram 
vividas ao final do século XX, fez com que o 
aparelho estatal repensasse suas funções. 
Buscando ajustar-se em medida estrutural como 
resposta ao novo cenário da economia mundial, 
resultando em nova modelagem de suas 
atribuições, racionalização de pessoal, 
privatização, descentralização e 
desregulamentação. O intuito dessa reforma era 
fugir da crise fiscal e ofertar de forma legítima 
serviços de qualidade aos usuários finais. 
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No Brasil, após a queda do regime militar, 
com a chegada da democratização, embalados 
pela Constituição de 1988, algumas posturas 
foram reformuladas, a saber, democratização da 
máquina estatal, descentralização de políticas para 
as esferas estaduais e municipais, e 
profissionalização da burocracia. Foi com a 
proposta de Bresser Pereira, no governo de FHC, 
que essa reconfiguração do aparelho do estado, 
através da criação do Ministério da Administração 
e Reforma do Estado, apresentou profundas 
mudanças no contexto nacional. Embora tenha 
obtido sucessos em alguns pontos como, a 
reorganização administrativa, melhoras na 
reforma do serviço civil, servindo de norte para o 
gerencialismo do país, alguns fatores contribuíram 
com os erros de diagnóstico do Plano. Como 
exemplo, pode-se citar o legado patrimonialista, o 
quadro estrutural deixado por Collor, resistências 
dos parlamentares, centralidade de funções 
governamentais, que contribuíram para que essa 
reforma fosse incapaz de enfrentar um problema 
estrutural, o patrimonialismo brasileiro enraizado. 

Sobre a descentralização de políticas para 
as instâncias subnacionais analisamos como 
problema a garantia de legitimidade da 
participação cidadã na formulação dessas políticas 
públicas. Embora, essa transferência de poder 
tenha surgido como reivindicações regionais, para 
diminuir tanto a rigidez centralizadora do Estado, 
como também a desconfiança social nas forças 
federais. O intuito é garantir legitimidade no 
papel da cidadania de forma plena, onde sejam 
abertos espaços de diálogo e participação, 
contudo, assegurar que isso vem de fato 
acontecendo é a questão problema. 

Notamos assim, que ainda existem muitos 
gargalos no que se refere à Reforma do Estado, 
principalmente no que tange à descentralização. A 
regulação e o controle ainda são ineficientes com 
relação a esse assunto, principalmente, num país 
como o Brasil, que apesar de ter apresentado leves 
mudanças, ainda encontra-se enraizado a modelos 
patrimonialistas e clientelistas. Uma mudança de 
postura de toda a sociedade seria necessária para 
impulsionar o crescimento, a formulação e a 
participação cidadã nas políticas públicas 
essenciais. 

 Quando tocamos no tema: políticas ambientais, 
principalmente no que se refere ao papel das 
instâncias subnacionais, percebe-se uma 
descentralização vertical da política, sem muita 
preocupação com a qualidade da implantação, 
levando em consideração as desigualdades no 
país, embora essas políticas tenham sido uma 
cobrança dos poderes locais por autonomia. A 
sociedade precisa está ciente de seu papel na 
descentralização das políticas públicas, elas 
devem ser disseminadas, através de espaços 
institucionalizados de participação, pelos 
governos, federal e estadual, para que as politicas 
sejam efetivadas, bem como, cabe aos conselheiros 
serem capacitados e comprometidos, na atuação 
proativa pelo bem comum da sociedade na qual 
estão inseridos. 
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