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ESPAc;O PUBLICO, INTERESSES PRIVADOS: Como lica a 

Questao Ambiental em Campina Grande? 

APRESENTA<;Ao: 

Em um pafs essencialmente urbano, coma e hoje o 

caso do Brasil, a questao ambient~.f nas cidades assume uma 

importancia cada vez maior. A situac;ao ambiental das grandes, 

medias e ate mesmo pequenas cidades e grave e tende a piorar. 

A deteriorac;ao ambiental resulta da precariedade 

dos servic;os e da omissao do Poder Publico na protec;ao e 

preservac;ao das condic;6es de vida da populac;ao, associada ao 

impacto da crise economica que persiste desde a decada de 80. 

E principalmente, func;ao do Estado criar e 

desenvolver estrategias para quando nao evitar, pelo menos 

minimizar a deteriorac;ao ambiental. A inercia dos programas 

governamentais associada a falta de vontade polf tica e recursos, tern 

feito com que essas soluc;6es em geral nao venham sendo tomadas. 

Face ao contexto hist6rico vivido, acredita-se ser 

indispensavel atentar-se para uma analise acurada do espac;o 

publico para que se possa entender melhor as sutilezas desse 

processo, a isto se prop6e a presente pesquisa. 
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PROBLEMATICA: A DEGRADA<;AO DO MEIO AMBIENTE 

EM CAMPINA GRANDE 

Apesar do destaque dado a questao ambiental no 

Brasil, ao longo dos anos, os efeitos adversos da degrada~ao do 

meio ambiente embora crescente~ vem sendo colocados num plano 

secundario. 0 papel do Estado neste sentido, tern sido vago, 

complexo e muitas vezes contradit6rio, resultando numa rapida 

acumula~ao de vulnerabilidade, principalmente por parte da 

popula~ao pobre, podendo-se portanto afirmar que as calamidades 

estao em alta no Brasil. 

0 fato da America Latina ser hoje uma das mais 

urbanizadas areas do mundo, com 70% de sua popula~ao vivendo 

nas cidades e com uma expectativa de aumento desta propon;ao, ja 

que as proje~6es revelam que cerca de 76,6% da popula~ao latino

americana estara vivendo nas cidades do ano 2000 e 84 % em 

2025, justifica a prioridade que deve ser dada ao urbano no 

enfrentamento da questao ambiental, nao podendo portanto, ser 

um dado desconhecido e nao considerando pelas polfticas publicas. 

A importancia da cidade no conjunto desta evolu~ao mostra que o 

urbanismo nao e um problema para especialistas, mas como diz 

Laborit (1971) e o problema da pr6pria vida humana que esta em 

jogo. 

No Brasil, este aspecto se torna ainda mais 

importante, uma vez que o grau de urbaniza~ao da popula~ao 
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brasileira, acompanhado pelo crescimento da pobreza ja ultrapassou 

a casa dos 753 . As projec;oes populacionais apontam que ate o 

ano 2000, a populac;ao brasileira vivendo nas areas urbanas devera 

ser de 136 milh6es, o que representara 803 do total populacional 

(Taschner, 1992). No Nordeste , o grau de urbanizac;ao em 1991 ja 

era de 60,603; para o estado da Parafba, esta mesma figura era de 

63,633. Pela primeira vez, a taxa de crescimento da populac;ao 

rural nordestina foi negativa, com perda de mais de 550 mil 

pessoas . 

Campina Grande, com uma populac;ao que ja 

ultrapassa os 300 mil habitantes, dos quais mais de 100 mil sao 

favelados , registrou em 1991, para o municfpio , um grau de 

urbanizac;ao de 94,23 (SEPLAN, IDEME, 1993) , o que tern levado 

de forma acentuada a um processo crescente de periferizac;ao desta 

cidade. Um exemplo dramatico de urbanizac;ao predat6ria que, sem 

planejamento adequado e com series problemas de infra-estrutura, 

vem gerando graves problemas ambientais, aumentando a parcela 

da populac;ao exposta a uma serie de ameac;as . 

As polfticas publicas nao tern contribufdo para 

atenuar as calamidades na cidade, a exemplo da questao da 

moradia , local de reproduc;ao do cotidiano familiar que sem a ac;ao 

do Estado com habitac;oes construfdas a revelia em areas marginais, 

estao formando locais que sao verdadeiros ambientes de 

degenerac;ao humana. 

Aqui - Campina Grande - os problemas ambientais 

sao variados, complexes e muitas vezes alarmantes, decorrentes 
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entre outras coisas de constru~6es precarias de moradias em locais 

inadequados, inexistencia de redes de esgotos, c6rregos polufdos 

pelo despejo de lixo e esgoto residenciais, acumulo e uso indevido 

do lixo em areas publicas, desrespeitando o coletivo local, para se 

ficar em algumas de suas principais manifesta~6es. 

Com todos esses problemas o que se tern verificado 

e o fenomeno da degrada~ao ambiental e vulnerabilidade social, 

principalmente mas nao s6 nas areas perifericas da cidade, 

resultado de um modelo de desenvolvimento social e urbane que 

"segue padr6es de crescimento economico nao sustentaveis a longo 

prazo" (Diegues, 1992: 26), afetando a rela~ao homem-natureza, 

reduzindo a capacidade da popula~ao para lidar com as amea~as, 

aumentando assim sua vulnerabilidade. Com a continuidade deste 

modelo de desenvolvimento, a tendencia e no sentido de 

aprofundar ainda mais as crises, tornando provavel a persistencia e 

mesmo o agravamento dos desastres urbanos. 

A reversao deste processo implica numa profunda 

modifica~ao das rela~6es entre homem e natureza e requer 

igualmente uma intensa reformula~ao das rela~6es entre o Estado e 

a sociedade. Essas rela~6es entretanto como colocados por Soares 

(1992) tern sido ate aqui fortemente marcadas pela exclusao e pela 

desigualdade social, o que tern resultado num exercfcio apenas 

parcial da cidadania. 

Para Habermas (1994: 1, 14) "a forma~ao do 

Espa~o Publico Autonomo somente poderia cristalizar-se em 

associa~6es livres na medida em que a tendencia, hoje visfvel, a um 
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desacoplamento da cultura. e das estruturas de classe conseguisse se 

imper" portanto para Habermas "os discursos publicos encontram 

ressonancia apenas na medida de sua difusao, logo, somente sob as 

condi~6es de uma participa~ao ampla e ativa e ao mesmo tempo 

disseminadora (Zerstrehend) ". Essa, por vez requer o piano de 

fundo de uma cultura de uma polftica igualitaria, despojada de 

qualquer privilegio de educa~ao e tornada intelectual em toda a sua 

extensao, essa e sem duvida uma das contribui~6es mais 

importantes que o movimento ecol6gico tern dado a sociedade. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 
C nTnn fica 11 Oue~ftin Amblenfal em C11Tnnl11a hrande? - 5 



ii 
0BJETIVO DA PESQUISA: 

0BJETIVO G ERAL 

Objeto da pesquisa sao as polfticas publicas voltadas 

para a questao ambiental em Campina Grande, seu 

desenvolvimento recente , mudan~as e contradi~6es. 

0BJETIVOS ESPECIFICOS 

);> Conhecer e avaliar as politicas de controle e prote~ao ambiental 

a nfvel municipal e estadual existentes em Campina Grande. 

~ Identificar e classificar OS principais obstaculos de carater 

administrativo no que se refere ao exercfcio de uma gestao 

ambiental em Campina Grande. 

~ Analisar a l6gica, estrategia e comportamento dos distintos 

atores sociais envolvidos com a questao ambiental em Campina 

Grande. 

"> Conhecer as expectativas e avalia~ao dos moradores sabre as 

poHticas publicas ambientais e o impacto dos problemas 

decorrentes no seu cotidiano. 
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METODOLOGIA 8ASICA: 

A investiga~ao se realizara em tres etapas e se 

utilizara de varies metodos que permitam responder ao objetivo 

principal da pesquisa. 

t• ETAPA 

Corrtara de uma pesquisa bibliografica e documental, onde 

posteriormente se fara a sistematiza~ao da informa~ao que sera 

analisada e avaliada considerando as necessidades, mudan~as e 

contradi~6es encontradas. 

Constara da realiza~ao de entrevistas abertas corri representantes, 

autoridades institucionais e com lfderes comunitarios sobre as 

representa~6es e percep~6es em torno da problematica ambiental e 

sua passfvel atenua~ao. 

3 8 ETAPA 

Constara da apresenta~ao e discussao dos primeiros resultados a 

pessoas chave conhecedoras da situa~ao ambiental e responsaveis 

governamentais por esta area. A partir daf se elaborara o relat6rio 

final onde se tentara proper um conjunto de a~6es para enfrentar a 

degrada~ao ambiental em Campina Grande. 
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