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INTRODUÇÃO 

O debate acerca do Desenvolvimento Sustentável vem sendo a temática de muitas 

discussões nacionais e internacionais desde as ultimas três décadas do século XX, pois as autoridades 

políticas em nível mundial chegaram ao consenso de que é necessária e urgente a efetivação de ações de 

sustentabilidade que garantam a continuidade da vida no planeta.  

A Amazônia é considerada a maior reserva de biodiversidade do planeta, sendo o 

grande palco da discussão sobre como efetivar a regulamentação da relação entre os atores sociais no 

processo de busca de um desenvolvimento sustentável, diante da urgência da promoção de ações sócio-

econômicas por meio de políticas públicas que visem a sustentabilidade ecológica, social e cultural, e que 

busquem ao mesmo tempo o avanço da ciência e a preservação das culturas tradicionais (sociodiversidade).  

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas 

(SDS/AM) têm como missão “garantir a proteção da natureza e o uso dos recursos naturais, com valorização 

sócio-etno-ambiental e econômica, visando o desenvolvimento sustentável do Amazonas” (in site SDS/AM, 

2009). E como visão: “ser referência nacional e internacional na formulação e gestão de políticas públicas 

ambientais e de desenvolvimento sustentável” (in site SDS/AM, 2009).  

Desse modo, a SDS/AM é a secretaria responsável pela discussão e implementação de 

uma política pública voltada para a promoção da sustentabilidade no Estado do Amazonas mediante ações 

materializadas em programas e projetos voltados para o alcance deste fim.  Por essa razão, essa pesquisa 

tem como foco o conhecimento das perspectivas de inclusão social das ações desta política. Acredita-se 

que a pesquisa ao mapear as perspectivas teóricas e políticas do processo de inclusão social existente ou 

não nos referidos programas e/ou projetos poderá indicar, mediante análise crítica, se as perspectivas de 

tais políticas incidiram ou não na criação de canais de diálogo, participação, empoderamento, acesso e 

concretização de direitos, políticos e sociais das populações tradicionais e locais no desenvolvimento de 

ações sustentáveis. 
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OBJETIVOS DA PESQUISA 

Esta pesquisa1 tem como objetivo geral: conhecer as ações da política publica da 

SDS/AM voltada para o desenvolvimento sustentável em Manaus por meio da implementação de programas 

e/ou projetos, visando caracterizar as perspectivas teóricas e políticas de inclusão social subjacentes no 

formato documental e operacional dos mesmos.  

Quanto aos objetivos específicos são: 1) Contextualizar historicamente a emergência da 

discussão do desenvolvimento sustentável na sociedade capitalista e no Brasil, analisando o processo de 

institucionalização da SDS/AM no Estado do Amazonas; 2) Conhecer os objetivos, o público alvo e a 

metodologia dos programas e projetos implementados pela SDS/AM em Manaus, analisando a perspectiva 

de inclusão social que embasa a ação dos mesmos.  

 

METODOLOGIA 

Os procedimentos técnico-metodológicos adotados para operacionalizar a pesquisa 

dizem respeito aos métodos, às técnicas e aos instrumentos de trabalho usados na realização das ações de 

levantamento de dados/informações da política publica da SDS/AM implementada por meio de Programas 

e/ou Projetos. Para tanto, foram feitas pesquisas bibliográficas e documentais por meio dos Relatórios da 

SDS/AM e, também, visitas institucionais, incluindo os métodos de observação participante e pesquisas on 

line no site oficial da referida instituição. 

 

OS RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir do levantamento documental e bibliográfico foi possível realizar um 

mapeamento dos Programas e/ou Projetos de Desenvolvimento Sustentável desenvolvidos pela SDS/AM no 

Estado do Amazonas, o que permitiu fazer a caracterização da Política Pública de Desenvolvimento 

Sustentável da SDS – AM. 

 

                                                            
1 A pesquisa vem sendo desenvolvida como uma ação integrada ao Grupo Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão em Tecnologias Apropriadas na 
Amazônia (NTER-AÇÂO), vinculado ao Departamento de Serviço social da Universidade Federal do Amazonas. Estão envolvidas nesta investigação 
científica, uma bolsista de iniciação científica - PIBIC/CNPQ (Ana Rafaela Gonçalves de Lemos) e uma mestranda bolsista da CAPES (Silvânia Queiroz 
e Silva ), vinculada ao mestrado de Serviço Social e Sustentabilidade da UFAM. Ambas orientandas da Profa. Dra. Marinez Gil Nogueira, vinculada ao 
Departamento de Serviço Social da UFAM, Mestre em Sociologia do Desenvolvimento Regional - UFRN e doutora em Biotecnologia na área de gestão 
da Inovação – UFAM/INPA. 



Política Pública e Sustentabilidade no Amazonas: um Estudo sobre os Programas e/ou Projetos Desenvolvdos pela SDS/AM 

Anais do I Seminário Internacional de Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. 4 

QUADRO 1 – Mapeamento dos Programas e/ou Projetos de Desenvolvimento Sustentável desenvolvidos pela 
SDS/AM. 

 
PROGRAMA 

 
PROJETOS 

Programa Amazonas Ambiental  

Programa Amazonas Florestal  

Programa Amazonas Indígena 
 

 Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
 Programa de Valorização e Organização de Artesanato 
 Programa de Fortalecimento das Organizações Indígena  
 Programa de Valorização e Promoção da Diversidade 

Cultural  

 
Programa Amazonas Sustentável 

 

 
 Programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares, 

Aproveitamento e Armazenamento de Água da Chuva – 
PROCHUVA 

 Projeto Corredores Ecológicos 
 Programa Pólo Cerâmico Iranduba e Manacapuru 
 Programa Extrativismo Mineral Familiar 

 
 
 

Programa Estadual de Negócios                    
Sustentáveis 

 
 
 
 

 Programa de Regionalização do Rancho do Exército – 
PRÉ RANCHO 

 Programa de Subvenção Econômica da Borracha  
 Programa de Regionalização da Merenda  Escolar – 

PREME  
 Programa de  Regionalização de Móveis Escolares – 

PROMOVE 
 Programa de Aquisição de Alimentos – PAA 

 
 
 

Programa de Desenvolvimento 
Sustentável Gasoduto Coari-Manaus 
 

 

 Projeto Meu Lugar no Mundo  
 Projeto  Apoio as Ações  a Idosos e pessoas com 

necessidades especiais  
 Projeto Letramento através da Educação ambiental na 

área do Gasoduto  
 Projeto Prevenção a todo Gás  
 Programa  de Fortalecimento  das Organizações 

Comunitárias  

Programa de Mudanças Climáticas e 
Serviços Ambientais 

 

 
   Programa Zona Franca Verde 

 

Fonte: Dados retirados do relatório anual 2008. 

 

a as diferenças conceituais entre Programas e Projetos sociais, em que um programa 

deve ser entendido como um conjunto articulado de projetos cujo caráter orgânico-institucional deve 

apresentar clareza de diretrizes e orientação para um objetivo comum, sendo executado a médio e longo 

prazo. Já o projeto deve ser compreendido com uma ação social sistematizada com objetivo específico e 
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prazo determinado, que tem uma natureza processual e contínua de caráter educativo, social, cultural, 

científico ou tecnológico. Assim, existem duas modalidades de projetos: a) aquele que é vinculado a um 

programa (neste caso o projeto faz parte de uma nucleação de ações); b) aquele que não é vinculado a um 

programa (projeto isolado). Os estudos indicam que a primeira modalidade de projeto é preferencial no 

sentido de alcance de resultados de longo prazo voltados para transformação social e eficácia de políticas 

sociais públicas. 

Após mapear os programas das SDS/AM, observou-se que ações com nome de 

programas estão com status de projetos nas informações obtidas no relatório de 2008, assim como no site 

do referido órgão. Com base na literatura, é possível refletir que não há uma clareza institucional sobre os 

critérios que definem o que são programas ou projetos. Verificou-se que os programas e projetos são 

descritos como se fossem um só, ou seja, não há distinção na caracterização dos mesmos dando a entender 

que não há diferenças entre ambos.    

A partir deste mapeamento, a pesquisa teve como foco de análise os Programas e/ou 

Projetos que sinalizam em seu formato documental para a perspectiva de Inclusão Social, que se constitui 

como objeto principal de nossa pesquisa. Mediante isso, foi possível traçar algumas características da 

concepção de política pública que permeia as ações, analisando em suas premissas qual perspectiva teórica 

é preconizada no discurso da Secretaria. 

De acordo com as informações encontradas no site foi possível observar que a 

formulação da política pública de desenvolvimento sustentável da secretaria2 toma como base de 

sustentação as leis estaduais vigentes que definem o alcance dos objetivos propostos e as ferramentas 

estratégicas que podem ser utilizadas. O Programa Zona Franca Verde assume um papel de destaque, pois é 

considerado “como o instrumento mediante o qual a política ambiental da atual administração é 

canalizada”.(in site SDS/AM, 2009). Verifica-se que sua orientação é principalmente produtiva, contudo, faz-

se clara menção ao uso sustentável.  

O discurso oficial da SDS/AM referente ao desenvolvimento sustentável revela 

preocupações referentes a três dimensões: social, econômica e ecológica. Tal constatação pode ser 

depreendida do site quando diz: 

 

                                                            
2 Os dados/informações foram obtidos no site: http://www.sds.am.gov.br/programas_02.php?cod=1145, nos links: Temas 

ambientais/Sustentabilidade, acessado no dia 22 de setembro  de 2009. Outra fonte foi o documento intitulado: Análise Ambiental e de 

Sustentabilidade do Estado do Amazonas, organizado pela Comissão Econômica para América Latina e o Caribe – CEPAL. 
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O Governo do Estado do Amazonas está determinado a implementar uma política 

de desenvolvimento sustentável voltada para a conservação das florestas e a 

melhoria da qualidade de vida das populações rurais, com especial atenção para 

os segmentos extremamente empobrecidos. É inadmissível que indígenas, 

ribeirinhos e colonos, moradores de ecossistemas riquíssimos, sejam miseráveis 

e dependam de políticas assistencialistas. É também inadmissível que essas 

populações sejam forçadas a desmatar, na busca de melhorar o seu bem estar 

(in site SDS/AM, 2009). 

 
 

A Secretaria reafirma seu ideário de sustentabilidade e diz: “é preciso garantir a 

conservação dos recursos naturais do Estado do Amazonas, antes que a capacidade governamental seja 

questionada e até mesmo a soberania” (in site SDS/AM, 2009). 

A política pública de desenvolvimento sustentável da instituição conserva o discurso 

oficial do desenvolvimento sustentável que é aliar o desenvolvimento econômico e conservação da natureza, 

como pode ser depreendido neste trecho: “A manutenção das florestas deve ser economicamente mais 

rentável do que os benefícios do garimpo florestal e da agropecuária” (in site SDS/AM, 2009).   

A Secretaria sinaliza para uma política que deve considerar várias dimensões da 

realidade, mas o que assume papel de destaque são as três dimensões: ambiental, econômico e social. 

Contudo, segundo Sachs (2002) é preciso levar em conta as necessidades crescentes das populações, num 

contexto internacional em constante expansão, que engloba um processo em cinco dimensões: 

sustentabilidade social, sustentabilidade econômica, sustentabilidade ecológica, sustentabilidade espacial e 

sustentabilidade cultural,  

Desse modo, a Secretaria tem um discurso que envolve principalmente a preocupação 

em relação à melhoria da qualidade de vida dos menos favorecidos e a conservação da natureza, em que 

admite a existência de um histórico de ações assistencialistas, as quais caracterizavam as políticas publicas 

do Estado. Todavia, a Secretaria não deixa visível em sua política às cinco dimensões citadas por Sachs 

(2002), as quais neste estudo são compreendidas como dimensão indispensável para configuração de um 

modelo capaz de efetivar uma política publica para a sustentabilidade.      

Quanto às dificuldades encontradas nesta pesquisa, foram identificados alguns entraves 

durante o processo de levantamento documental para a análise de dados/ informação sobre a SDS/AM. A 

seguir destacam-se os principais impasses encontrados: 

1 - Dificuldades de acesso aos documentos e informações institucionais - foi solicitado 

da SDS/AM (mediante documentação protocolada na própria secretaria) no dia 30 de setembro de 2009, o 

acesso ao plano de ação e/ou política da secretaria, assim como todo material impresso referentes aos 

programas e ou/projetos implementados pela SDS/AM, tais como: documentos oficiais, relatórios, folders, 
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informativos, cartilhas, e mais o que houvesse. Em resposta a secretaria justificou que não disponibilizava 

desse material de forma impressa, por falta de recursos, e o que disponha eram as informações disponíveis 

no site da SDS. Contudo, durante o acesso ao site, foi verificado que o mesmo se encontrava desatualizado 

e os dados contidos eram da gestão anterior. O documento mais recente, além dos informativos diários, era 

o relatório anual 2008. 

2 - Falta de clareza nas informações disponibilizadas nos relatórios (principalmente 

relatório 2008) - o conteúdo apresentado não expressa clareza, uma vez que as informações descritas não 

contemplam dados elementares como o formato documental e as ações dos programas e/ou projetos, 

destacando: objetivos, metodologias, público alvo entre outros, informações que não aparecem nos 

relatórios. 

Quanto à falta de acesso aos documentos e as informações institucionais e a falta de 

clareza nas informações disponibilizadas no site e nos relatórios da instituição, corrobora-se com Furriela 

(2002) quando argumenta que o direito de acesso à informação é indispensável para a garantia do direito ao 

meio ambiente equilibrado e saudável, direito este amplamente citado na Agenda 21 e que está consolidado 

em tratados internacionais e garantido direta ou indiretamente no ordenamento jurídico brasileiro.  

O capítulo 8 da Agenda 21 destaca que deve ser assegurado o acesso do público às 

informações pertinentes, facilitando a recepção das opiniões do público e abrindo espaço para sua 

participação efetiva.  Em seu capítulo 23 dispõe que “Indivíduos, grupos e organizações devem ter acesso à 

informação pertinente ao meio ambiente e desenvolvimento detida pelas autoridades nacionais, [...] assim 

como informações sobre medidas de proteção ambiental (FURRIELA, 2002, p.53). 

Sob esta ótica, verifica-se que as informações disponíveis no site e nos relatórios de 

gestão da SDS/AM não são qualificadas ao ponto de permitir a participação da sociedade na construção e 

no processo decisório, ou seja, essa participação não existe de forma efetiva como previsto na lei e na 

agenda 21. 

 



Política Pública e Sustentabilidade no Amazonas: um Estudo sobre os Programas e/ou Projetos Desenvolvdos pela SDS/AM 

Anais do I Seminário Internacional de Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. 8 

CONCLUSÕES 

Esta pesquisa pretende contribuir para o debate sobre políticas públicas de 

desenvolvimento sustentável adotadas para a Amazônia, haja vista que ao longo da história as políticas 

nacionais para essa região voltaram-se principalmente para propostas de desenvolvimento industrial e 

integração ao território nacional. Evidencia-se ainda que os estudos realizados sobre políticas públicas, em 

particular as direcionadas para o discurso da sustentabilidade, são extremamente importantes na área das 

Ciências Sociais Aplicadas importantes principalmente se for considerada as peculiaridades demandadas no 

contexto atual – degradação da floresta, desigualdades regionais, diversidades sócio-culturais e a 

exploração exaustiva da mão-de-obra da população – especificidades que clamam por serem consideradas 

na elaboração de políticas sociais e econômicas. 
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