
AS DIMENSÕES,
INT ANGIVEIS DO

DESENVOLVIMENTO,
SUSTENTAVEL

Car/os Ju/io Jara
com a colaboração de

Maria Verônica Morais Souto

..









IICA - Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura 
ACT/BR - Agência de Cooperação Técnica do Brasil 
SHIS QI5 Conjunto 9 Bloco D 
Lago Sul, Brasília-Distrito Federal 
e-mail: iica@iica.org.br 

ESTADO DO MARANHÃO 
GABINETE DA GOVERNADORA 

Roseana Sarney Murad 
Palácio Henrique de La Rocque 
Av. Jerônimo de Albuquerque sln, Calhau 
65.051-200 - São Luís-MA 
e-mai!: governo@ma.gov.br 
Tel.: 98-2358-4811/217-2516/217-2518 
Fax: 98-235-2868 

NÚCLEO ESTADUAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS - NEPE 
Subgerente - Lina Rosa de Carvalho Mello 
Rua do Giz, 249 - Centro 
65.010-680 - São Luís-MA 
e-mai!: nepe@ma.gov.br 
Tel.: 98-2323122 I 232-3699 
Fax: 232-1567 

Equipe de Produção Editorial: Virgínia Maria Almeida Lacerda 
(projeto gráfico e capa); Rejane de Meneses e Yana Palankof (revisão); 

Airton Lima Camara (edição e editoração eletrônica); 
Márcio Duarte (arte-final da capa) 

Jara, Carlos Julio 

As dimensões intangíveis do desenvolvimento 

sustentável/Carlos Jara, com a colaboração de 

Maria Verônica Morais Souto - Brasília : Instituto 

Interamericano de Cooperação para a Agricultura 

(IICA) 2001. 

352 p. 

Digitized by Coogle 







o governo do Estado do Maranhão, com a certeza de 
que as grandes transformações da sociedade se 
fazem pela adoção de novos paradigmas de 
planejamento e gestão do desenvolvimento, coloca as 
presentes reflexões à disposição de profissionais, 
técnicos, lideranças, instituições e entidades que se 
incumbem da árdua tarefa de construção de um novo 

padrão de desenvolvimento pautado na eqüidade e na 

melhoria das condições de vida para todos. 

A partir de 1996, o governo do Estado do Maranhão 
vem desenvolvendo ações de combate à pobreza em 

pequenas comunidades rurais do estado, tendo 
beneficiado mais de 150 mil famílias, organizadas em 
2.254 associações comunitárias, distribuídas em 
mais de 200 municípios maranhenses. 

Trata-se de uma parceria em que pontificam o 
trabalho da Gerência de Estado do Planejamento e 
Desenvolvimento Econômico (Geplan) e do Núcleo 
Estadual de Programas Especiais (Nepe), que contam 

com o apoio financeiro do Banco Mundial, o 
assessoramento técnico do Instituto 
Interamericano de Cooperação para a Agricultura 
(IICA) e a imprescindível participação do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário (MDA), representado 

pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra). 

Esta parceira consubstancia-se no Programa 
Comunidade Viva, cujas ações são orientadas pelas 
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demandas das comunidades por meio de suas diversas formas 
de organizações, cabendo destacar, dentre elas, os conselhos 
municipais, como instâncias socioinstitucionais que homologam 
as demandas e fiscalizam a execução de obras e serviços 
geridos pelas associações comunitárias. 

São várias as lições apreendidas a partir da condução 
participativa das ações governamentais no âmbito da 
Comunidade Viva. O envolvimento direto de homens, mulheres e 
jovens das comunidades rurais tem permitido um acúmulo 
crescente de informações e de conhecimentos que 
aperfeiçoam, permanentemente, as políticas públicas 
direcionadas à dinamização do desenvolvimento local e regional. 

Obras estruturantes, como eletrificação rural, implantação e 
melhoria de caminhos de acesso, sistemas simplificados de 

abastecimento d'água e habitação rural, dentre outras, 
exercem uma dupla função: de um lado, atendem a uma 
necessidade imediata e, de outro, criam bases para a ampliação 
do exercício da cidadania, mediante o fortalecimento do capital 
humano e social, que são bases de sustentabilidade do 
desenvolvimento. 

As dimensões intangíveis do desenvolvimento sustentável é uma 
obra que sistematiza importantes reflexões, nascidas do 
intenso trabalho de cooperação técnica desenvolvido pelo IICA, 
nos últimos dez anos, em vários estados brasileiros e, em 
especial, no Maranhão. 

Seu autor, o professor Carlos J ara, tem sido um dos mentores 

intelectuais deste processo, juntamente com vários outros 
profissionais que emprestam solidez e consistência técnica e 
acadêmica às ações de cooperação do IICA, em apoio à 
execução de programas de desenvolvimento sustentável e de 
combate à pobreza rural no Brasil. 

Una Rosa de Carvalho Mello 
Subgerente do Núcleo Estadual de Programas Especiais 
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