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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, procura-se cada vez mais que a comunidade participe do 
desenvolvimento local. Esta preocupação se intensificou com as proposições da 
Agenda 21, que passa a valorizar e respeitar a individualidade e a coletividade do 
cidadão urbano ou rural; com isto, a sua participação torna-se essencial para que 
ocorra um desenvolvimento local sustentado. 

Com a Constituição Federal de 1988, a unidade municipal de governo 
passa a ser considerada como a unidade básica do sistema institucional da 
sociedade brasileira. O município adquire novas responsabilidades e 
prerrogativas. Transfere-se para eles a prestação de serviços essenciais ao 
desenvolvimento. A Carta Magna consolida as tendências descentralizadoras já 
observadas desde a segunda metade da década de 80 (Projeto Aridas, 1994).`A 
partir deste momento, consolidou-se o sistema de participação da comunidade no 
desenvolvimento local através dos conselhos, sejam eles municipais, estaduais ou 
nacional. -

' 

Contudo, os processos participativos também passam por dificuldades para 
conseguirêxitos. Isto ocorre por uma série de problemas, que descreveremos ao 
longo deste trabalho. Conhecer tais problemas, que levam a comunidade a não 
participar diretamente do plano de desenvolvimento local, torna-se fundamental 
antes de elaborar ou aplicar qualquer metodologia participativa. 

Atualmente, qualquer modificação nos mecanismos que levamuma região 
ou município ao desenvolvimento pode trazer conseqüências benéficas ou 
maléficas.- Portanto, é preciso cada- vez mais entendero processo de 
desenvolvimento para poder quantificar. e qualificar todas as ações antes de 
realizá-las. Segundo RAMALHO (1995), procedimentos qualitativos completam-se 
ao longo do tempo de orientação unilateral, que se baseava puramente em 
levantamentos e resultados quantitativos. Com isso, é mais difícil demonstrar 
resultados imediatos (que possam ser alcançados de forma quantitativa), pois as 
mudanças perseguidas (no sentido de processos), caso se queira garantir a sua 
sustentabilidade, se apresentam apenas a longo prazo. A processualidade deve
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dar lugar a um programa de ação esquematicamente rígido, mas não perder de 
vista, apesar disto, a orientaçãopor resultados (a nova qualidade). 

Sabendo-se da necessidadeda descentralização do Estado, através das 
exigências previstas na Carta Magna de 1988, este trabalho vem ao encontro da 
necessidade de se estudar as causas da baixa participação da comunidade no 
desenvolvimento local. Assim, ele poderá 

_ 

sen/ir de auxílio a prefeituras, 

organizações e profissionais que trabalham com planejamento e desenvolvimento 
local. 

* O trabalho tem como objetivo principal a demonstração de mecanismos 
que levem a comunidade a participar do desenvolvimento local de forma 
quantitativa e qualitativa. .

- 

Para atingir este objetivo principal faz-se necessário atingir objetivos 
secundários, tais como: 

o conhecer as estruturas de participação existentes ou que podem ser 

cnadas; - 

o retratar a importância da participação da comunidade- para o 
desenvolvimento local. 

o levantar os problemas que levam à baixa participação; 

A fim de atingir o objetivo principal, tem-se que embasar o trabalho de 
maneira a convencer o leitor da importância destes mecanismos para o 
desenvolvimento local. Para isso, o trabalho foi dividido em cinco partes ou 
capítulos. 

o A Introdução: fazendo uma abordagem dos objetivos do trabalho e 
demonstrando sua necessidade. 

o O capítulo ll introduz o leitor ao conceito de desenvolvimento local e de 
participação, passando a demonstrar a importância da participação, os atores 
que devem participar, os espaços para participação e os motivos que fazem 
com que a sociedade participe do desenvolvimento local. Ainda, procura 

demonstrar o funcionamento de algumas metodologias mais utilizadas no
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planejamento e desenvolvimento local participativo e retrata as estruturas de 
participação existentes. 

O capítulo III levanta os problemas que diminuem a participação da sociedade 
no desenvolvimento local. 
O capítulo lV demonstra o que é necessário para Áum conselho ou fórum de 
desenvolvimento funcionar bem, trazendo uma proposta para melhorar a 

participação da comunidade atraves da atuação deste conselho. 
O capítulo V faz algumas considerações finais a respeito de toda discussão do 
trabalho -

' “



7 

2 PRINCIPAIS CONCEITOS
I 

2.1 Desenvolvimento local 

,¡> Segundo a Contag (1997), o desenvolvimento local é o resultado da ação 
articulada dos diversos agentes sociais, culturais, políticos e econômicos, públicos 

~ ~ ou privados, existentes no municipio e regiao, na construçao de um projeto 

estratégico que orienta as suas ações a longo prazo. Portanto, não se trata 
'apenas de políticas públicas, mas de uma nova cultura de ações voltadas à 

construçao de um objetivo comum. 4 

zj> A construção de um novo projeto de desenvolvimento depende, portanto, 
da capacidade de organização dos atores do próprio município de gerenciar os 
recursos locais, bem como de enfrentar os fatores externos à governabilidade 
local. Não é através da ação de atores ou de politicas externas, o que, aliás, seria 
um processo de cima para baixo, portanto não democrático (Contag, 1997)._ 
f> ' De acordo com o Projeto Aridas (1994), desenvolvimento local constitui o 

processo de mobilização das energias e capacidades endógenas dos subespaços 
descentralizados e diferenciados, de modo a promover a elevação da base 
produtiva e das condições de vida da população, em sintonia com as 
necessidades e as reais potencialidades econômicas.- 

zp A Contag (1997) também parece concordar com estes conceitos, ao definir 
o desenvolvimento local como um processo de mobilização das energias sociais, 
dos recursos e das potencialidades locais para a implementação de mudanças 
que elevam as oportunidades sociais e as condições de vida no plano local, tendo 
como base a participação da sociedade no processo. 

gp ALVES da SILVA (1997) toma por base a definição de Sérgio C. Buarque 
(199%), que afirma que “o desenvolvimento local é um processo endógeno de 
mobilização das energias sociais na implementação de mudanças que elevam as 
oportunidades sociais e as condições de vida no plano local (comunitário, 

municipal ou sub-regional), com base nas potencialidades e no envolvimento da 
sociedade nos processos decisórios.”
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O conceito de local não está isento de imprecisões; freqüentemente 
identificamos a região, o município e 0 distrito como local. Esta ambigüidade exige 
que qualifiquemos melhor o que se entende por local. O conceito de local é 
relativo tanto ao contexto global como ao regional. No contexto global, por sua 
inscrição no processo atual de desenvolvimento, onde se constituem redes 
econômicas estruturadas como ligação de pontos no espaço, desprovidos de 
identidade e contiguidade territorial; Contudo, as descontinuidades e rupturas 

promovidas pelo processo de_globaIização não se realizam sem levar em 
consideração a herança- regional e 'as identidades territoriais constituídas 

historicamente. As identidades regionais constituem-se, ao contrário do que se 
podia imaginar, num forte elo de integração e como contratendência à 

democratização dos processos econômicos providos pela globalização (COELHO 
& FONTES, 1998). '

- 

A dimensão regional permite evitar uma teoria relativa do global/local, que 
perde de vista a ação efetiva por trabalhar com escalas territoriais tão 
diferenciadas, podendo-se transformar numa teoria genérica das relações entre o. 
micro e o macro. Estas escalasitão diferenciadas não permitem uma definição 
mais precisa do ator social que planeja e das alianças e parcerias necessárias ao 
desenvolvimento local. Na- medida em que governabilidade de um ator sobre 
determinado problema está definida como a capacidade de atuar sobre ele para 
modificá-lo, se as escalas territoriais não forem classificadas, corre-se o risco de 
não diferenciar atores e suas estratégias, o que levaria a uma situação em que 
todos podem ser considerados atores locais independentemente de sua relação 
de pertença ao território (COELHO & FONTES, 1998). '

_ 

_ 

Y/ COELHO & FONTES (1998) têm definido o município como referência geo- 
política para um processo de desenvolvimento local sustentável. Esta definição 
ocorre principalmente pela existência de autoridades locais, com legitimidade 
política conferida através de eleições, para uma ação de moderação e regulação. 
`1> Atualmente, os autores têm separado a definição de desenvolvimento local 
da definição de desenvolvimento local sustentável. Segundo JARA (1998), o 

desenvolvimento sustentável refere-se aos processos de mudanças sociopolíticas,
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necessidades basicas da populaçao e a equidade social tanto no presente quanto 
no futuro promovendo oportunidades de bem estar econom|co que alem do mais, 
sejam compatíveis com as circunstâncias ecológicas de longo prazo. 

socioeconômica e institucional que visam assegurar a satisfação das 

Como, para haver desenvolvimento local, faz-se necessário que. este seja 
feito de forma sustentável, neste trabalho as duas definições não serão 
separadas. Podemos resumir desenvolvimento sustentável como JARA (1998) e 
BUARQUE (1999) o fizeram em «trabalhos diferentes, uti~liza^ndo“a^d'efiniçãofd-a 

\C.omissiÓn›M-u-ndial-del-Med-ie~Ambi'e~nte*y-DesarroI-ofi-98%, em que é visto como 
sendo o "processo que busca satisfazer as necessidades .do presente, sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras em atenderem as suas 
necess¡dades". -. 

. 

* 
1

“ 

da Segundo JARA (1998), o desenvolvimento é sustentável quando atinge as 
seguintes esferas: ' 

i Ecológica: pela conservação dos ecossistemas e pelo manejo racional 
do meio ambiente e recursos naturais; - 

i Econômica: promovendo atividades produtivas razoavelmente 

rentáveis, preocupadas mais com qualidade da vida do que com a 

quantidade da produção, as quais tenham relativa permanência no tempo; 

J Social: as atividades e o conteúdo dos processos de desenvolvimento 
são compatíveis com os valores culturais e com as expectativas das 
sociedades (existe uma base de consenso entre os atores sociais 

participantes que permitem controlar as decisões e as ações que afetam 
seu destino). 

Para ocorrer o desenvolvimento locaI_ sustentável, a participação da 
sociedade neste desenvolvimento é imprescindível; portanto, abordar-se-á, deste 
ponto em diante, o envolvimentoda comunidade no desenvolvimento local.
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2.2 O Que é Participação 

A participação deve ser entendida como ato e efeito de um processo em 
que a sociedade civil, a sociedade política e sociedade econômica tenham tomado 
uma decisão em conjunto. Do mesmo modo, a Abong (1995) defende que a 

participação se dá quando ocorre o acesso efetivo dos envolvidos no 
planejamento das ações, na execução das atividades e em seu acompanhamento 
eavaliação.- -- Ç . 

“V Segundo BANDEIRA (1999), a participação é um instrumento importante no 
sentido de promover a articulação entre os atores sociais, fortalecendo a coesão 
da comunidade, e para melhorar a qualidade das decisões, tornando mais fácil 
alcançar objetivos do interesse comum. No entanto, as práticas participativas não 
podem ser encaradas como procedimentos infalíveis, capazes de sempre 
proporcionar soluções adequadas para problemas de todos os tipos. 

_; Na opinião de CORNELY (1978), participação significa estar presente 

ativamente no designar e no escolher alternativas, caminhos e em ter 

possibilidades reais de utilizar toda e qualquer alternativa, bem como combiná-las.
Í Adicionalmente, GANDIN (1999) coloca a participação como uma possibilidade de 

superação da injustiça social _- _ 

~›> Quando se faz referência à participação da sociedade, está-se levando em 
consideração a definição de AVILA (1991), segundo a qual toda sociedade pode 
ser concebida como um sistemaintegrado de quatro subsistemas: o político, o 
social, o econômico e o cultural. Assim, sua estrutura consiste na relação mais ou 
menos estável destes quatro subsistemas. 
`> PINHEIRO (1997), -aadaptan”dõ'd`e`"F'R'El lY"('T99¢): classifica os diversos 
tipos ou maneiras como as instituições de desenvolvimento interpretam e usam o 
termo participação, como demonstramos abaixo.
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-. Participaçao passiva: as pessoas participam sendo informadas do que vai 
acontecer ou já aconteceu. É uma decisão unilateral, sem qualquer tipo de 
consulta ou diálogo. 

_ 

A `

_ 

Participação via extrações de informações: as pessoas participam 

respondendo perguntas formuladas através de questionários fechados. Os 
métodos não são discutidos e não há retorno de dados ou de resultados. 

Participação consultivaz as pessoas participam sendo consultadas por 
agentes externos, os quais definem problemas e propõem soluções com 
base na consulta, mas sem dividir a tomada de decisão. i 

Participação por incentivos materiais: as pessoas participam fornecendo 
recursos, como mão-de-obra e terra, em troca de dinheiro, equipamentos, 
sementes ou outra forma de incentivo. A maioria dos experimentos em 
propriedades e projetos agrícolas se encaixa neste tipo. Quando a ajuda é 
retirada, o entusiasmo logo termina. 

Participação funcional: as pessoas participam formando grupos para 

atender a objetivos pré-determinados, definidos por agentes externos. 

Estes grupos em geral dependem dos facilitadores, mas às vezes se 
tornam independentes. 

Participação interativa: as pessoas participam de forma cooperativa, 

interagindo através de planos de ação e análise conjunta, os quais podem 
dar origem a novas organizações ou reforçar as já existentes. Estes grupos

~ têm controle sobre as decisoes locais. É dada ênfase em processos 
interdisciplinares e sistemas de aprendizado envolvendo múltiplas 

perspectivas. 

Participação por automobilização; as pessoas participam tomando 
iniciativas para mudar os sistemas independentemente de instituições 

externas. O resultado dessa ação coletiva pode ou não mudar uma 
situação social indesejável (por exemplo, distribuição desigual de renda e 

de poder).



Visando obter maiores êxitos na participação da comunidade no 
desenvolvimento local, muitas ONG(s), Órgãos governamentais, autarquias e 
consultores da área criaram diversos mecanismos para maximizar a participaçao 
contudo, neste momento estes não serão tratados, mas sim as diversas formas de 
participação. 

O item 8.2 da Agenda 21 relata: 
“Os sistemas de tomada de decisão vigentes em muitos países tendem a 
separar os fatores econômicos, sociais e ambientais nos planos político, 
de planejamento e de manejo. Esse fato influencia as ações de todos os 
grupos da sociedade, inclusive Governos, indústrias e indivíduos; e tem 
importantes implicações no que diz respeito à eficiência e sustentabilidade 
do desenvolvimento. Talvez seja necessário fazer um ajuste ou mesmo 
uma reformulação drástica no processo de tomada de decisões políticas e 
econômicas - na prática determinando uma integração plena entre esses 
fatores. Nos últimos anos, alguns Governos também começaram a fazer 
mudanças significativas nas estruturas institucionais governamentais que 
permitam uma consideração mais sistemática do meio ambiente no 
momento em que tomam decisões de caráter econômico, social, fiscal, 

energético, agrícola, daárea dos transportes e do comércio e outras 
políticas, bem como as implicações decorrentes das políticas adotadas 
nessas áreas para o meio ambiente. Também estao sendo desenvolvidas 
novas formas de diálogo para obtenção de melhor integração entre os 
Governos nacional e local, a indústria, a ciência, os grupos ligados a 

assuntos ecológicos e o público no processo de desenvolvimento de 
abordagens eficazes para questoes de meio ambiente e 

desenvolvimento... " 

z›> ArAgenda 21 procura, na sua essência, que o desenvolvimento local seja 
realizado com a participaçao da comunidade, mas, para assim ocorrer. com 
sucesso, é preciso existir mecanismos que possibilitem a participação.
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Um primeiro mecanismo que leva à participação é a sensibilização da 
comunidade no que se refere à importância de sua participação no 
desenvolvimento local. U-m-mu-nici-pio~que'Útil'¡zÚüãã`té'cnica-com-sucesso, 

conformezrelatafiloeI“Souto~Ma-iorffei-e»mun-ieipio-de-Ra~n'clTo"Qüeim'a'd~o;-através 

d‹a'elia*tTo'|'ã`Çã'õ`d"e`u-m-semi-na-rieestratég-ieorn-a~qu-al-contou~co~m-arpa'rti~cipação-do 

prefeito. -

_ 

Outro mecanismo importante para a participação e_ organização dos 
conselhos existentes no município é a criação de um conselho municipal de 
desenvolvimento, a partir do qual será possível identificar os conselhos que o 
municipio precisa ter. Assim, além de dinamizar as ações de cada.conselho, 
permite-se que eles tenham uma visão sistêmica sobre suas ações. U-m-exemplo 
de-su-cesso-de-fu-n-cien-a-mento'deste'conselhe~é-no»municipio-de-Uruzpema---SC. 

O conselho municipal de desenvolvimento deverá ser composto por 
representantes da sociedade política do município, da sociedade civil e da 
economia. É um conselho com caráter misto: consultivo e deliberativo. Essa opção 
deverá ser tomada caso a caso, em função da correlação das força políticas 

locais. É um conselho autônomo, não tendo qualquer subordinação nem 
subordinando quaisquer outros organismos, sejam conselhos setoriais ou 
temáticos (CARVALHO, 1997). . 

Atualmente, os municípios estão criando ou reativando o conselho de 
desenvolvimento a fim de poderem captar recursos do Programa de Apoio a 

Agricultura Familiar (Pronaf), que aprova a liberação dos mesmos somente 
mediante o aval do conselho de desenvolvimento do município que solicitou o 
FGCU I'SO. 

~i> É importante, conforme GOMES (1994), “respeitar as diferenças individuais, 
que se evidenciam em interesses gerando conflitos que, mal administrados, 
transformam-se em destrutivos e, bem administrados, construtivos.” Portanto, uma 
boa administração fortalece e aumenta o nível de participação.
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Mas, para que haja participação no desenvolvimento local, é necessário 

que o prefeito e seus secretários abram espaços para a participaçao, 

descentralizando o poder, 

2.3 Importância da Participação 

`l> Um projeto de desenvolvimento local deve buscar um desenvolvimento em 
que todos os setores da sociedade atinjam um patamar mínimo de qualidade de 
vida e de renda. As políticas públicas devem ser diferenciadas para os setores 
mais empobrecidos do campo e voltados para ampliação da capacidade de 
produção dos agricultores familiares (Contag, 1997). A participação torna os 
processos de desenvolvimento local democráticos e direcionados aos objetivos 
que a sociedade deseja, 

Para HILLMAN (1956), os processos democráticos são aqueles em que o 
técnico e o leigo têm papéis diferentes e necessários a desempenhar. Este autor 
entende que o leigo é a comunidade, mas, atualmente, pode-se dizer que a 

comunidade já está suficientemente politizada para definir conjuntamente com os 
técnicos as prioridades do município. . 

A democratização dos organismos governamentais não deveria ser 

confundida com processos de descentralização administrativa, de terceirizaçao 
dos serviços, de apoio à criação de conselhos de desenvolvimento ou de convites 
esporádicos a organizações da sociedade civil e da economia para participarem 
de reuniões ou cursos. Estas iniciativas contribuem para a democratização interna 
dos organismos governamentais. No entanto, as iniciativas fundamentais passam 
pela vivência cotidiana dos servidores públicos nos esforços dos setores 

populares da sociedade civil e daeconomia para a superação dos processos de 
subalternidade a que se encontram sujeitos (CARVALHO, 1997). 

O exercício da democracia participativa exige um' desenvolvimento da 
informação que, por sua vez, passa pela educação e pela democratização da
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mídia, enquanto instância dominante de socialização. A informação aos cidadãos 
não só é fundamental para 'orientar o processo de planejamento, mas deve 
possibilitar a comunicação e o diálogo permanente entre a sociedade política e a 

sociedade civil. Muitas oportunidades sociais permanecem perdidas porque os 
cidadãos não têm acesso à informação. A transparência da administração pública 
depende desse acesso. O governo local que não possui um controle democrático 
nem mecanismos para criar um clima-participativo tende, geralmente, a ser 

corrupto. O municipio não pode controlar a si mesmo. Sao os cidadãos e as 
comunidades, desde que organizados e informados, que garantem a 
transparência da gestão pública (JARA, 1998).

_ 

Embora a participação comunitária não seja a única causa do sucesso e, 
sendo induzida, demande prévio investimento em recursos humanos, financeiros e 
estruturais para a participação, ela é essencial para que a sociedade tenha o 
retorno esperado da administração pública, além de mostrar à comunidade as 
dificuldades por que uma administração pública diëlturnamente passa. Assim, a 

própria comunidade consegue ajudar a administração pública a enfrentar os 
problemas. 

As chances de êxito de um projeto são tanto maiores quanto maior for o 
número de envolvidos que partilham do consenso sobre os objetivos e participam 
ativamente de suas ações. A participação é um dos pressupostos fundamentais 
para o alcance dos objetivos de projetos (Abong, 1995). V 

A participação ativa da .sociedade civil na elaboração e execução dos 
planos de desenvolvimento local é de vital importância para a descentralização do 
poder público, além de trazer como benefício o poder de comando que a 

comunidade adquire. . 

Se os produtores souberem gerir e solucionar seus problemas, terão 

maiores possibilidades de sucesso. Os recursos financeiros não serão suficientes 
se eles não tiverem o conhecimento necessário para desenvolver o 
empreendimento. Assim, a alocação de insumos intelectuais passa a ser decisiva
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neste processo, porquepermite maior autonomia frente a variáveis exógenas 
(JORDÁN & ZAPATA / Banco do Nordeste/ Pnud, 1998). » 

Segundo a Contag (1998), nas metodologias participativas os projetos de 
desenvolvimento são construídos junto com as pessoas que irão desenvolvê-los, e 
estes, democraticamente, são executados pela comunidade local com o auxílio 
dos técnicos e monitores. Assim, tais metodologias diferem dos métodos 
autoritários no sentido ético, porque compreendem outro tipo de relação entre 
técnicos e comunidades, em que os valores são voltados à cooperação mútua. 
Elas também supõem uma outra forma de perceber e entender a comunidade. 

A participação popular organizada tende a aumentar os conflitos, e estes, 
apesar das dificuldades enfrentadas, tendem a ser resolvidos a partir do 
reconhecimento de direitos, das negociações e da colaboração .entre as partes 
envolvidas. A participação da sociedade é, pois, um exercício de sua real 

cidadania (BITTENCOURT, 1998). 

2.4 O Município como Instância Participativa 

~ O municipio tem uma escala territorial adequada à mobilização das 
energias sociais e à interação de investimentos potencializadores do 
desenvolvimento, seja pelas reduzidas dimensões, seja pela aderência político- 

administrativa decorrente da municipalidade e da instância governamental. O 
desenvolvimento municipal é uma resultante direta da capacidade dos atores e da 
sociedade locais de se estruturarem e se mobilizarem, com base em suas 
potencialidades e em sua matriz cultural, a fim de definir e explorar as 
oportunidades, buscando a competitividade através de rápidas e profundas 

transformações (BUARQUE, 1999). 
Segundo o Projeto Aridas (1994), o município é a principal célula social de 

descentralização administrativa e desconcentração econômica e é a base do 
processo de municipalização e desenvolvimento local. Articulado ao contexto e a



17 

um sistema municipal mais amplo, o município não é uma unidade isolada e 
autárquica, mas um espaço de decisão com níveis diferenciados de autonomia e 
competência para a gestão- pública e iniciativas privadas. O sistema municipal de 
governo deve ser entendido como a rede de unidades politico-administrativas que 
institucionalizam o poder público no plano local do território estadual, com a 
responsabilidade de planejamento e gestão das políticas. 

Para BUARQUE (1999), o desenvolvimento municipal é um caso particular 
de desenvolvimento local com uma amplitude espacial delimitada pelo corte 

político-administrativo do município. Pode ser mais amplo que a comunidade e 
menos abrangente que a microrregião ou supramunicipal (aglomeração. ou partes 
de municípios constituindo uma região homogênea). 

Os municípios conseguiram ser reconhecidos com base da organização 
social e política, com várias alternativas de ampliação das estruturas de 
participação e democratização, como espaços possíveis de decisão direta dos 
próprios cidadãos. O poder local, significando mais que o governo local, 

abrangeria formas diretas de articulação dos atores sociais, constituindo espaços 
públicos. comunitários, apontando para transformações evolutivas da democracia 
representativa para uma democracia participativa (ALVES DA SILVA, 1997). 

Segundo BUARQUE (1999), desenvolvimento local e descentralização são 
processos distintos e relativamente independentes, embora quase sempre 
interligados e complementares. A descentralização é um aspecto político- 

institucional que decorre de decisões restritas à _forma de organização da 
sociedade e da administração pública no trato das políticas públicas e dos 
programas. No entanto, a descentralização pode contribuir significativamente para 
o desenvolvimento local, resultando, normalmente, de iniciativas e capacidades 
endógenas das populações locais e municipais e de instâncias politico- 

administrativas. Neste sentido, apesar de representar um movimento restrito e 

independente, a descentralização pode representar uma .base importante para 
estimular e facilitar o desenvolvimento local, criando as condições institucionais 

para as organizações e possibilitando a mobilização das energias sociais e 

decisões autônomas da sociedade.
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A descentralização via municipalização representa uma forma de 
distribuição de poder e espaços de autonomia no processo decisório e na 
dinâmica e organização econômica e social. Não se limita à redefinição das 
instâncias espaciais de poder dentro da estrutura do Estado - com maior 
autonomia e poder decisório das prefeituras -, na medida em que se pressupõe 
também a desconcentração de poder do Estado em direção da sociedade e da 
organização comunitária (Projeto Aridas, 1997). 

. . A descentralização que interessa à proposta de desenvolvimento 
sustentável é aquela que fortalece os mecanismos de gestão local. Ela surge 
como elemento estratégico da modernização institucional, visando fortalecer as 
instâncias municipais de poder, em detrimento de aparelhos e práticas 

centralizadores.- Essa abordagem estabelece um espaço de possibilidades 

operativas para atingir sustentabilidade nos planos de desenvolvimento, o que 
significa promover novas regras de convivência entre o poder local e as 
comunidades, permitindo perceber com maior realismo os problemas que afetam a 

população local, ampliando suas capacidades técnicas e gerenciais, além de 
tornar as entidades locais competitivas para desenvolver projetos de interesse 
coletivo (JARA, 1998). 

A própria descentralização institucional de poder favorece o fortalecimento 
da organização e participação da sociedade, pela proximidade do cidadão e da 
escala dos problemas (Ver Figura 1') e políticas. Além disto, por permitir esta 
proximidade e organização do cidadão e formas mais efetivas de democratização, 
participaçãoe controle social da gestão pública, a municipalização proporciona 
maior efetividade a políticas e projetos públicos. A visibilidade dos interesses e a 

concretude dos problemas na vida cotidiana do cidadão tornam o município uma 
unidade política apropriada para a prática da democracia e do processo 
participativo (Projeto Aridas, 1997). 

O processo de globalização tem enfraquecido o conceito tradicional de 
Estado nacional, conduzindo a uma redução do espaço de autonomia dos 
governos nacionais e estaduais em diversos campos de atuação. Hoje, o Estado 
nacional é pequeno demais para as coisas grandes e grande demais para as
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coisas pequenas., (PNUD, apud. JARA, 1998). O Brasil passa por um acelerado 
processo de descentralização, concebendo que o papel do Estado deve centrar-se 
no município, como unidade básica federada, tornando-se mais fácil o 
envolvimento das comunidades na tomada de decisões (JARA, 1998). 

2 5 -Os atores do processo participativo
. 

Conforme HENRI COSSART (1995), ao explicar o Método Altadir de 
Planejamento Popular - MAPP, o "Planejamento deve obedecer o principio de 
que “Planeja quem executa e executa quem planejou”. 

O relatório de referência do Banco Mundial para uma reunião do Grupo dos 
Sete em Lyon, em 1996, citado por BANDEIRA (1999), afirma: “ 

O Banco Mundial acredita. que, para que o processo de desenvolvimento 
local seja sustentável, deve existir um conjunto transparente e previsível de 
normas e instituições que regu/em as ações públicas e privadas. A boa 
governância é caracterizada por: um processo esclarecido e previsível de 
formulação de políticas públicas, por sen/idores públicos profissionalizados, 
por um Poder executivo que possa ser responsabilizado por suas ações e 

por uma sociedade civil forte e atuante nas questões de interesse público - 
todos agindo dentro das regras da lei. A participação é um componente 
intrínseco da boa governância. "

l 

A participação plena e frutuosa do conjunto de uma população em projetos 
de desenvolvimento local é um objetivo extremamente dificil de conseguir. O 
campo de ação é demasiadamente vasto, a população é geralmente composta por 
numerosos grupos sociais cujos interesses, preocupações ou recursos diferem 
muito Por outro lado, participar de tais projetos pressupõe um envolvimento



20 

duradouro e exigente. Quanto maior e representativo for o número de atores 
envolvidos em um processo participativo mais democrático ele será e com certeza 
maiores serão os êxitos no desenvolvimento local. .

_ 

Em um processo participativo, desde a elaboração do planejamento até sua 
execução, é necessário que as organizações e os cidadãos participem, no mínimo 
em algum momento, em sua elaboração. Além de participar, é importante que 
cada organização e todo cidadão conheçam seu papel dentro do sistema 
planejado, comprometendo-se com o desenvolvimento local. 

Para conseguir este êxito, faz-se necessário o envolvimento, se possivel, 
de todos os setores sociais, econômicos e politicos da comunidade, bem como de 
sindicatos, comunidades, secretarias municipais, prefeito, poder legislativo local, 

comissões existentes no município, cooperativas, empresas, agricultores, 

lideranças, igrejas e ONGs, entre outros. -z
j 

Apesar de, inicialmente, ser utópica a participação de todos os atores 
citados acima, visto que alguns resistem em participar, torna-se essencial 

demonstrar sua importância e nunca eliminar futuras participações'dos atores que 
inicialmente não concordaram com este novo -processo de decisões. Isto porque, 
se algum deles, além de não participar, minar o processo participativo, tal 

comportamento poderá acarretar conseqüências graves no desenvolvimento local.
~ 

' CARVALHO (1997) sugere que os movimentos e as organizaçoes sociais, 
assim como as instâncias de participação social na administração municipal, 

tenham caráter predominantemente efêmero, modificando-se permanentemente, 
em funçãodos objetivos e da correlação de forças políticas conjunturais. Além 
disso, ele sugere que o papel de instituições formais, como o Conselho de 
Desenvolvimento Municipal, deverá restringir-se a decisões gerais e, portanto, 

epiâódicasl. l 

lepisódicas - Circunstâncias pertencentes a uma série de acontecimentos que formam um 
conjunto / ação incidente ligada a ação principal (Pequeno Dicionário Enciclopédico KOOGAN 
i_ARoussE, 1919). *

`
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Infelizmente, muitas organizações acreditam que é participativo reunir uma 
ou mais comunidades em uma sala e captar seus problemas, para depois realizar 
projetos que elas vêem como solução para a comunidade. Mas, como foi 

destacado anteriormente, para um plano de desenvolvimento ser realmente 
participativo, faz-se necessário que a sociedade participe antes do planejamento, 
durante e depois. 

2.6 O que leva a sociedade a participar do Desenvolvimento Local 

A proposta de desenvolvimento local participativo implica a democratização 
da vida social, através da mobilização da sociedade para a gestão compartilhada 
do desenvolvimento em processo, na democratização do poder local exercida nos 
mecanismos e canais de participação social, no reforço e na ampliação das

~ organizaçoes sociais, na promoção de parcerias e na existência de um sistema de 
informações aberto e descentralizado (JARA, 1996, citado por ALVES DA SILVA, 
1997). 

' 

'

` 

Contrapondo-se à teoria desenvolvimentista tradicional, com base nos pólos 
de crescimento, o desenvolvimento local aparece como estratégia de caráter 
estruturante, com a implantação de projetos econômicos ligados ao tipo de 
vocação da região ou município (ALVES DA SILVA, 1997). ` 

A sociedade participa do desenvolvimento local quando observa os 
resultados positivos de sua participação, ou seja, quando é dado a ela poder de 
decisão e execução;'assim ela ajuda a gerenciar os recursos públicos conforme 
sua necessidade. - 

Existem inúmeras vantagens para que se promova um processo de 
desenvolvimento local participativo, mas inicialmente será colocada a 

descentralização de poder, pois para que esta realmente ocorra, faz-se necessária 
a participação da comunidade no desenvolvimento municipal.
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Segundo CARVALHO (1997), uma das características da descentralização 
das politicas públicas para o nível municipal tem sido a maior aproximação da 
população dos centros decisórios da gestão dessas políticas. As prefeituras, ao 
ampliarem o poder de dispor sobre os serviços públicos diretos à população, 
assumiram não apenas o bônus político dos potenciais serviços prestados, como 
também o ônus das -reivindicações e protestos diretos da população porventura 
insatisfeita com a qualidade e voIume.desses serviços. 

_.

- 

Podemos -admitir que a cada descontentamento ,a prefeitura fica 
imediatamente ciente. Assim, a descentralização serve como um termômetro de 
administração, podendo inclusive favorecer a popularidade dos politicosque estão 
na administração municipal. 

A comunidade participa das dificuldades da prefeitura e pode ajudar a 

resolver os problemas do municipio. Isto acontece quando ela participa 

diretamente e com a responsabilidade de realizar o desenvolvimento local. Desse 
modo, esta é uma outra grande vantagem, conseqüente da descentralização, e 
que traz em seu bojo uma diminuição na preocupação dos secretários e do 
prefeito com pequenos problemas. 

Segundo SILVA (1997), a democratização do poder e a participação social, 
relacionadas à evolução da democracia representativa a para participativa, fazem 
com que o espaço público comunitário adquira peso fundamental em 
contraposição ao Estado centralizado. O autor refere-se à criação de mecanismos 
de participação simplificados e mais diretos dos atores-chave do município; à 

criação de mecanismos de comunicação mais ágeis de comunicação com a 

população (porque é preciso estar bem informado para participar eficientemente), 
à flexibilização de mecanismos financeiros (com maior controle direto das 
comissões e conselhos gestores), entre outros» aspectos. implica a mobilização da 
sociedade local para que a gestão do processo de desenvolvimento se faça de 
forma solidária e compartilhada. 

A Agenda 21, no item 8.4, prevê a necessidade de integrar os processos de 
tomada de decisão relativos às questões de meio ambiente e desenvolvimento.
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Assim, devem-se aperfeiçoar os processos de tomada de decisão de modo -a 
efetivar uma integração gradual entre as questões econômicas, sociais e 
ambientais, na busca de um desenvolvimento economicamente eficiente, 

socialmente eqüitativo e responsável e ambientalmente saudável. 

Logo, com a participação, surge um desenvolvimento de forma sistêmica, 
pelo qual todos adquirem uma visão compartilhada do desenvolvimento local, 

permitindo que cada cidadão e organização saiba seu papel, para que ocorra o 
melhor desenvolvimento local. ~ 

'

. 

_ 
Com a globalização, aumenta a necessidade de" realização de parcerias. 

Desse modo, com a comunidade organizada existe maior facilidade de realizá-las, 
tanto em nivel econômico como de caráter social. Neste sentido, segundo 
JÓRDAN & ZAPATA (1998), no eixo atual de mundialização da economia, com 
integração dos mercados, transnacionalização da produção e universalização da 
informação e do conhecimento, o Nordeste começa a repensar o seu futuro: de 
região-problema a parceria do desenvolvimento nacional.

A 

A parceria local corresponde à constituição de uma rede de relações e de 
solidariedade ao nivel do território, visando valorizar melhor as potencialidades e 
enriquecer as ações setoriais de uma rede de reflexão "transversal", intersetorial 
(Observatório Europeu LEADER,1997). 

A parceria articula-se em torno da partilha de uma idéia progressivamente 
integrada às políticas e práticas de desenvolvimento em todos os niveis 

(Observatório Europeu LEADER, 1997). Assim, a parceria gera uma visão 

compartilhada do desenvolvimento local. - 

A relação meio ambiente/agricultura no mundo globalizado é _o 

fortalecimento do nivel local com o regional de decisão. Quanto mais global, mais 
forte o nivel meso, o regional, o setorial e os arranjos locais. Não há globalização 
que funcione sem alguma inserção no território; e o território é por definição o 
espaço local. A globalização revaloriza o território como um espaço onde os 
agentes sociais estabelecem compromissos, acordos, programas. Por isso, cada 
vez mais as formas de controle social emergem dos municípios, das comunidades.
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E a relação das empresas com o local onde elas se instalam na sociedade torna- 
se mais importante para esta nova forma de regulamentação do meio ambiente 
sobre a agricultura. Por exemplo, nenhuma empresa de porte transnacional quer 
se ver envolvida numa discussão de poluir rio ou poluir o ar, o que torna o controle 
local fundamental no mundo globalizado. lsto traz claramente para o nível político 
a necessidade de novos padrões específicos de controle de qualidade de 
alimentos e controle de poluição ambiental (GRAZIANO DA SILVA, 1999). Neste 
contexto, a participação» da sociedade local é fundamental para que o 
desenvolvimento local se dê de maneira sustentável, trazendo qualidade social e 
não apenas econômica para o local. 

_ 

p Í 

Outra grande vantagem da participação é que as pessoas que participam 
da decisões de condução do desenvolvimento local passam a valorizar os 
processos de capacitação. 

`

t 

2.7 Metodologias de Planejamento.Participativo 

Atualmente, existem diversas metodologias de planejamento participativo. A 
seguir selecionamos algumas para demonstrar como elas são organizadas. 

Segundo o Sebrae, a participação das lideranças é fundamental para que o 
programa possa dar certo. O Proder - Programa de Emprego e Renda -tem como 
objetivos: identificar e avaliar os pontos fortes e as oportunidades do município; 
fomentar o surgimento de novos empreendedores e empreendimentos; gerar 

novos postos de trabalho e captar novos investimentos para comunidade. 

O Proder é desenvolvido através de três etapas, visando ao 
desenvolvimento local. 

_

4 

_ 
A primeira etapa é denominada "Abordagem, análise e avaliação 

econômica". O período previsto para esta etapa é de três a seis meses, durante os
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quais seis ações são fundamentais: contatos com as lideranças municipais; 

elaboração e assinatura do protocolo de intenções ou convênio;.seleção e 
identificação dos técnicos da comunidade; realização do diagnóstico 

socioeconômico municipal; definição e concessão de local e equipamentos para 
instalação de escritório do Proder, e definição de instrumento de continuidade do 
Proder no município (Proder - mudando as faces dos municípios, 1997). 

A segunda etapa é denominada "lmplantação e operacionalização". O 
período previsto para a realização desta etapa é de três a cinco meses e envolve 
o lançamento do programa, a apresentação e discussão do diagnóstico 

socioeconômico e o desenvolvimento das ações (Proder - mudando asfaces dos 
municípios, 1997). 

A terceira etapa é o "Acompanhamento do Instrumento de Continuidade". 
Esta etapa é crucial para assegurar a continuidade das ações propostas e, em 
última instância, para viabilizar o desenvolvimento sustentado dos municípios 
(Proder Metodologia, 1998)., Para garantir esse desenvolvimento, define-se 
previamente, junto com a comunidade, o instrumento de continuidade que deverá 
ser implementado. O acompanhamento deverá ser realizado pela pessoa ou 
entidade indicada, com supervisão do Sebrae estadual, através do escritório 

regional ou da própria equipe técnica do Proder (Proder - mudando as faces dos 
municípios, 1997). 

Existem outras metodologias que estão sendo aplicadas em Santa 
Catarina, como as realizadas 'pelo Cepagro, Instituto Cepa e Epagri, através da 
quais estes órgãos procuram monitorar externamente as etapas de elaboração e 
execução do Plano de Desenvolvimento Municipal e deixar que as comunidades, 
em conjunto com a prefeitura, realizem o planejamento e o referido plano. A 
grande vantagem de se utilizar metodologias deste tipo é que a comunidade 
participa de todas as etapas do processo, ficando comprometida com o sucesso 
do plano de desenvolvimento local. 

O Cepagro criou uma metodologia participativa onde uma das etapas era a 

realização do Planejamento Estratégico Participativo - PEP, esta etapa foi
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sistematizada pelo professor Joel Souto Maior, da Universidade Federal de Santa 
Catarina, para a elaboração do plano de desenvolvimento. Esta etapa da 
metodologia do Cepagro foi dividida em oito etapas, como demostram os 
processos participativos de desenvolvimento local (TURNES, 1998), de acordo 
com esta seqüência: 

1) Os tomadores de decisão são reunidos para verificar a necessidade do 
PEP e definir sua metodologia, dando inicio a um processo de 
sensibilização dos principais grupos que deverão ser envolvidos no PEP, e 
decidir sobre a importância da participaçao deles. 

2) Resgata-se a história da organização, procurando não só determinar os 
aspectos importantes de sua evolução, mas, principalmente, esclarecer 

- tendências - a organização vem-se afastando de quê? Está caminhando 
em direção a quê? Em seguida, procura-se definir o mandato da 
organização: que leis, normas, regulamentos e tradições determinam o que 

` a organização pode ou não pode fazer?
_ 

3) A formulação de uma missão para a organização começa com a 
identificação de seus clientes, consumidores, fornecedores, usuários, 

trabalhadores, etc., isto é, as partes que afetam ou são afetadas pelas 
estratégias da organização, as quais devem ser incluídas diretamente no 
processo, consultadas ou de alguma maneira levadas em consideração. 

4) A quarta etapa consiste numa análise sistemática e criteriosa do ambiente 
externo da organização, a fim de identificar ameaças e oportunidades com 
as quais ela se confronta ou se confrontará. Por exemplo, são analisadas 
tendências políticas, sociais, econômicas, legais, trabalhistas e 
tecnológicas que poderão afetar de maneira decisiva a organização. 

5) A quinta etapa refere-se à análise do ambiente extemo, na qual se 
procuram determinar os pontos fortes e fracos da organização. Por 
exemplo, em nivel micro, avaliam-se seus recursos humanos, financeiros e 
materiais, enquanto em nível mais macro procura-se entender a estrutura, 
o clima organizacional, o desempenho e estratégias atuais da organização.



27 

` 

6) Com base nas etapas anteriores, defininem-se as questões estratégicas 
para a organização. Uma questão estratégica pode ser uma dificuldade ou 
problema que tenha uma influência significativa na maneira como a 

organização funciona ou em sua habilidade de atingir um futuro desejado e 
para a qual não exista uma solução e sobre a qual todos concordam (NUTT 
& BACKOFF, 1992). Uma questão estratégica, senão resolvida, afetará 
drasticamente a sobrevivência, a efetividade- e o desenvolvimento da 
organização ou comunidade. As' questões estratégicas podem tanto ter 

origem interna como externa. _ __
_ 

7) A sétima etapa consiste na formulação de propostas para resolver as 
questões estratégicas, isto é, soluções alternativas de curto, médio e longo 
prazo, com indicação de como, onde, quando e por quem elas deverão ser 
implementadas. Grupos de tarefas podem ser designados para desenvolver 
propostas específicas para cada questão estratégica, e depois 
compatibilizam as propostas.

` 

8) Finalmente, o processo de formulação do PEP se encerra com a criação de 
um mecanismo de acompanhamento, avaliação e revisão do “Plano 

Estratégico". 

A Gerência Regional de Concórdia da Epagri adotou a metodologia do 
Instituto Cepa/SC (Instituto de Economia e Planejamento de Santa Catarina) e, 
atualmente, a vem aplicando em dez municípios da região. 

SIMINSKI & BERTOLO (1999) estabelecem quatro etapas para o 
desenvolvimento local. São elas: 

Etapa I 
- denominada de preparação, é subdividida da seguinte maneira: 

1) identificação dos atores; 

2) sensibilização dos atores;
_ 

3) acordo, através de reuniões com lideranças e a organização da equipe 
municipal. “

V

\
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Etapa ll - conhecida como análise da situação, subdividida em: 

4) Divulgação da realização do censo e sua importância; 

5) reunião' com os setores envolvidos com o censo; 

6) preparo do questionário; 

7) instalaçao do programa; 

8) capacitação dos pesquisadores; 

9) levantamento dos dados e digitação; 

10) emissão de críticas e relatórios; 

11) discussão dos dados; 

12) seminário municipal; 

13)reunião com o conselho municipal de desenvolvimento rural; 
14)reunião da comunidade; ' 

15)reuniões com o conselho municipal de desenvolvimento rural, para 

capacitação e priorização em nível municipal. ' 

Etapa Ill - denominada de proposta, e subdividida da seguinte maneira: 

16)formação de uma equipe básica para se dedicar à elaboração dos 
projetos priorizados anteriormente; 

17)reunião com o conselho municipal dedesenvolvimento rural para 

apresentação das propostas.
_
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Etapa IV - Conhecida como a etapa de formulação do plano de ação, é 
subdividida nas seguintes fases:

ç 

18)elaboração do plano, onde se estabelece as correções necessárias; 

19)apresentação do plano, através de um seminário municipal envolvendo 
técnicos, lideranças e famílias rurais.

_ 

Segundo a 'Abong (1995), a Sociedade Alemã de Cooperação Técnica, 
conhecida sob a sigla GTZ, empresa pública federal alemã sem fins lucrativos, 
integrou, ao longo de seus 20 anos de experiência internacional, um conjunto de 
instrumentos e métodos que possibilitam a execução de projetos de forma 
participativa, baseado nas técnicas de moderação e visualização. Tais 

instrumentos são principalmente usados para o gerenciamento de projetos cujos 
efeitos atinjam um grande número de pessoas, envolvam uma ou mais 
organizações executoras e com freqüente participação do setor público. Na fase 
de planejamento é utilizado o método ZOPP (Planejamento de Projeto Orientado 
por Objetivos). Para nortear a execução são elaborados o Plano Operacional e o 
,Plano de Monitoria e Avaliação. Na fase final é elaborado o Plano de Entrega do 
projeto.

' 

De acordo com este método, na primeira etapa faz-se o mapeamento dos 
pontos de vista das pessoas, dos grupos e organizações relacionados à situação 
problema, seus principais interesses, conflitos e coalizões em potencial (Abong, 
1995) 

Tendo relativizado seu próprio ponto de vista, o grupo passa para a 

segunda etapa, na qual ele realiza uma análise dos problemas. Faz-se um 
mapeamento que reproduza os problemas e suas inter-relações de causa/efeito, 
permitindo ao grupo integrar opiniões individuais - freqüentemente conflituosas - 
em um diagnóstico grupal consensuado da situação atual (Abong, 1995).

_ 

Baseando-se neste diagnóstico, o grupo procede à terceira etapa, na qual 
ele efetua uma análise dos objetivos, definindo como deveria ser constituida a
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situaçao no futuro, estando solucionados ou amenizados os problemas atuais. O 
grupo constrói um prognóstico positivo e define a situação almejada (Abog, 1995). 

Na quarta etapa, o grupo elabora uma análise de alternativas, detalhando- 
as todas e realizando uma análise que norteie a escolha de uma delas, que 
constituirá a estratégia do projeto, ou rejeitando todas se perceber que não pode 
intervir de forma satisfatória na situação problemática (Abong, 1995). 

Podemos observar que todas as metodologias anteriormente mencionadas 
trabalham com algumas diferenças, mas existem algumas semelhanças em suas 
etapas: sempre que se faz um diagnóstico; preparam-se ou capacitam-se a 
comunidade e as lideranças para que entendam a importância da participação e 
como realizar a participação; é feita uma priorização do mais importante para o 
desenvolvimento local, baseado na opinião da comunidade; depois disso, realiza- 
se uma série de projetos que levarão ao desenvolvimento local. 

Contudo, podemos salientar que grande parte dos municípios catarinenses, 
e até brasileiros, não realiza planejamentos ou os faz de forma que a comunidade 
não participa. 

A participação dos movimentos sociais, de origem localizada, em espaços 
políticos mais abrangentes, seja o município, a região, o estado ou o país, seja 
para se articularem com outros movimentos e/ou organizações da sociedade civil 
e/ou da economia, implica uma travessia política e cultural muito significativa. É a 

passagem da democracia direta para a' democracia representativa (CARVALHO, 
1997). ' 

' ` 

A representação é, antes de tudo, uma delegação de poder. 

) em muitos casos, para sair da existência que Sartre chamava de serial 
e chegar à existência coletiva, não há outra via senão passar pelo porta- 
voz. É a objetivação 

' num 'movimento', numa 'organização' (...) Essa 
espécie de ato original de constituição, no duplo, sentido, filosófico e 

politico, que a delegação representa é um ato de magia que permite existir 
o que não passava de uma coleção de pessoas plurais, uma série de
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indivíduos justapostos, sob a forma de uma pessoa fictícia, um corpo, um 
corpo místico encarnado num corpo (corpos) biológico (s) (...)" (BOURDEU, 
1990, cit. por. CARVALHO, 1997).

_ 

Segundo CARVALHO (1997), toda delegação traz, contraditoriamente, a 

possibilidade da usurpação e da alienação política. E, gradativamente, conforme 
as organizações sociais aumentam seus níveis de complexidade, maiores sãos os 
riscos de os delegados tornarem-se militantes profissionais, também denominados 
de assessores. » 

- - 

Para que _a qualidade da participação aumente, é necessário capacitar a 

comunidade no sentido de que ela tenha discernimento em sua participação. 
Visando à capacitação comunitária para se obter melhor qualidade na 
participação, criaram-se várias metodologias de capacitação, sendo uma das mais 
evidentes, neste aspecto, a do Banco do Nordeste/Pnud. A 

A Metodologia de Apoio ao Desenvolvimento Local, do Banco do 
Nordeste/Pnud, tem como eixo um programa de capacitação baseado no 
desenvolvimento empresarial e no desenvolvimento institucional, em parceria com 
entidades públicas e privadas. Busca resgatar a auto-estima e a capacidade 
empreendedora nas comunidades locais, investindo no capital social que, 

despertado para as riquezas locais, deve assumir o protagonismo do processo de 
desenvolvimento (ARNS, 1998). ' 

Desta forma, o Banco do Nordeste/Pnud realiza sua missão de “capacitar 
pequenos produtores rurais e urbanos do Nordeste do País, para to 

desenvolvimento empresarial participativo, sob o enfoque do desenvolvimento 
local”(ARNS, 1998).

` 

Com os produtores rurais sabendo delinear seus objetivos pessoais e de 
suas famílias, fica mais fácil fazer com que eles entendam os objetivos de suas 
comunidades e até mesmo de seu município e região, além de eles saberem seu 
papel no desenvolvimento do local. Podemos dizer que isto é qualidade na
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participação, pois cada cidadão e cada comunidade tem consciência de seus 
objetivos. 

Para termos uma qualidade ideal na participação, faz-se necessário que 
cada cidadão participe do conselho comunitário e da priorização dos problemas da 
sua comunidade. Também é muito importante que todos participem da escolha de 
seu representante no fórum de desenvolvimento, pois é ele que será o "porta-voz" 
dos interesses da comunidade junto às politicas que serão delineadas pelo fórum 
de desenvolvimento local. - 

- 

_

~ 

2.8 Estrutura de participação no Plano de Desenvolvimento Local 

Com a Constituição Federal de 1998, segundo o Projeto Aridas, (1994), os 
municípios tornaram-se esferas de governo, detentoras de autonomia e 
competências próprias. Em um Estado federativo, cada unidade detém poderes 
constitucionais definidos. A autonomia do município ficou estabelecida na 
Constituição, nos seus artigos 29 e 30, assegurando autonomia política, 

administrativa, financeira e legislativa. . 

~ Para que a administração municipal seja descentralizada, faz-se necessário 
a participação da comunidade no desenvolvimento local. Conforme.GONI et. al. 

(1998) colocaram no Fórum Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Local 

Integrado e Sustentável, participar é tomar parte do poder. A verdadeira 

participação permite que todos os que estão integrados num processo possam 
tomar decisões, não apenas sobre as questões secundárias, mas também sobre 
as importantes: O que produzir? Que alianças estabelecer? Que objetivos e 

conteúdos determinar para um programa de capacitação? , 

Com a necessidade da participação comunitária no desenvolvimento local, 
criou-se a necessidade de organizar as comunidades para operacionalizar esta 
participação, a qual, em alguns municípios, foi bem sucedida; em outros não, 
conforme discutiremos posteriormente.
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Assim, faz-se necessário levantar as estruturas de participação existentes 
no local onde se pretende realizar o desenvolvimento local participativo. Para 
tanto, é necessário, primeiramente, fazer uma sondagem das estruturas 

organizativas que já existem no município, sejam elas conselhos, cooperativas, 
condomínios, grupos de trabalhos, grupos religiosos, etc. Após realizada esta 
sondagem, deve-se realizar um diagnóstico, através de um censo, a fim de 
quantificar e qualificar as estruturas de participação. 

_ Levantando as estruturas existentes, é importante observar como foi a 
história de formação destas estruturas, como elas estão operando, como 
operaram, quais os sucessos e insucessos de cada estrutura e, principalmente, 
qual o grau de aceitabilidade da comunidade em participar e ser representada por 
elas. ~ 

Normalmente, já foram criados no município os mecanismos de 
participação necessários, os quais devem apenas ser reestruturados e novamente 
postos em operação. Vale lembrar que é importantíssimo nao misturar as 
estruturas partidárias de poder, para que a participação seja bem-sucedida nesta 
reestruturação. 

_
. 

A própria legislação prevê a participação da comunidade através dos 
conselhos municipais, pois a estrutura legal para tal participação no 
desenvolvimento nacional, estadual e municipal baseou-se na criação de 
conselhos. Desse modo, os conselhos municipais eram a base dos conselhos 
estaduais e estes sustentavam um conselho federal. Um exemplo desta estrutura 
são os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, em que o Artigo 88 
da Lei N°. 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente, prevê a criação desses conselhos em âmbito municipal, 

estadual e nacional. - « 

O sistema de participação baseado nos conselhos trouxe como 
conseqüência a criação de inúmeros deles, muitos dos quais criados em 
cumprimento à legislação, outros por necessidade da própria comunidade; alguns, 
apenas para captação de recursos '- os quais somente são destinados a um
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município se tiver um conselho na área que disponha de recursos. Há, ainda, 
conselhos criados por iniciativa de empresas ou organismos profissionais, os 
quais reivindicam espaço nas decisões das políticas públicas. ' 

Para melhor organizarmos e listarmos os conselhos mais freqüentes na 
maioria dos municípios catarinenses, classificamo-los em quatro áreas de 
atuação: A 

o 1' 
) Desenvolvimento Econômico - todos os conselhos que trabalham 

_ 

diretamente -ligados às atividades de desenvolvimento e planejamento 
econômico local; 

o 2' 
) Educação - todos os conselhos que possuem atribuições diretas junto 

às instituições de ensino do município; 

e 3' 
) Saúde- todos os conselhos ligados às atividades de prevenção de 

doenças e os conselhos que participam das políticas de saúde do 
município; ; 

-

' 

ø 4' 
) Social - os conselhos que trabalham com atividades sociais e aqueles 

que atuam fiscalizando as atividades sociais que o Estado tem por 

obrigação dar ao cidadão. _ 

-_ Os conselhos ligados ao desenvolvimento econômico, segundo a 

classificação proposta acima, são: '

- 

O1) Conse ho Municipa de Contribuintes; 

O2) Conselho Municipa de Desenvolvimento; 

03) Conseho Municipa de~Desenvolvimento Rural; 
04) Conselho Municipa de Desenvolvimento Urbano; 

O5) Conse ho Municipa de Transportes; ' 

O6) Conse ho Municipa de Turismo; 

07) Conse ho Municipa de Defesa do Meio Ambiente - Consema.
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o Os conselhos ligados à educação são: 
01) Conselho Municipal de Educação; 

O2) Conselho Municipal de Alimentação Escolar; 

O3) Conselho Deliberativo nas Unidades Escolares da Rede Municipal de 
Ensino; 

04) Conselho Municipal de Cultura.
_ 

o Os conselhos que classificamos na área da saúde são: 
O1) Conselho Municipal de Saúde; __ 

O2) Conselho Municipal de Entorpecentes. 

o Os conselhos de atuação social normalmente estão em maior número, 
sendo os principais: A 

01) Conse ho Municipal de Assistência Social; 

02) Conse ho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

O3) Consez hos Tutelares; '

* 

04) Conse ho Municipal de Trabalho e Emprego; 

O5) Conselho Municipal do Idoso; 

06)Conselho Municipal da Mulher ou Conselho Municipal da Condição 
Feminina;

_ 

07) Conselho Municipal dos Direitos Humanos, etc. 

Há diversidade de espaços de participação nas diversas metodologias, mas 
como as metodologias normalmente obedecem a uma lógica, na qual as 
estruturas utilizadas para a participação são previstas através de experiências, ao 
compararmos os diversos métodos participativos observaremos, na sua essência,
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uma igualdade em muitas estruturas. Para fins, didáticos, utilizaremos a 
metodologia do Instituto Cepa/SC como base para descrever estas estruturas. 

Na fase preparatória, é preciso criar uma estrutura de sensibilização de 
lideranças e técnicos a respeito da importância do envolvimento da comunidade 
no desenvolvimento local, para que estes abram espaço à participação, além de 
mobilizarem a comunidade para que ela participe. V 

Na segunda fase, faz-se necessário realizar um censo, o qual servirá para o 
diagnóstico socioeconômico Iocal.'Assim, o município precisa montar uma equipe 
de pesquisadores de campo, além de ter uma outra para captar os dados e emitir 
o diagnóstico. 

_ 

`

e 

Nesta etapa, é importante que as comunidades estejam organizadas para 
que priorizem suas necessidades; além disso, cada comunidade deverá indicar 
um membro para estar representada no fórum ou câmara de desenvolvimento 
municipal. 

V A prefeitura deverá dispor de uma estrutura. de apoio para que a 
comunidade, através dos representantes- da câmara de desenvolvimento 
municipal, consiga elaborar, conjuntamente com os técnicos, os planos de ação 
para a montagem do plano de desenvolvimento local. -
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3 PROBLEMAS QUE IMPEDEM A PARTICIPAÇÃO 

Os problemas da participação da comunidade no desenvolvimento local 

foram levantados, assim como foram estabelecidos os indicadores de cada um 
deles. .

V 

Ao realizar um estudo dos problemas, foi possível observar que eles podem 
ser hierarquizados em ordem de causa e efeito (Figura 1). Assim, podemos, ao 
levantar uma série de problemáticas, verificar que muitas vezes um problema é 
conseqüência ou causa de outros problemas. 

A fim de facilitar didaticamente este trabalho, foram classificados, por 

afinidade, os problemas em cinco grandes grupos. Logo, cada grande grupo foi 
denominado conforme seu problema central: 

Grupo 1 - Centralização do Poder
_ 

Grupo 2 - Problemas de Organização para a Participação 

. Grupo 3 - Desconhecimento das Vantagens da Participação 

V 

Grupo 4 -'Problemas da Política imposta à Comunidade 
Grupo O5 - Diagnósticos Mal-Elaborados 

Na etapa a seguir, buscou-se trabalhar cada grupo individualmente, visando 
facilitar o entendimento dos problemas, pois, se as causas destes cinco problemas 
centrais forem eliminadas, aumenta e melhora a participação da comunidade no 
desenvolvimento local.

V
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Figura 1 - Grupos de problemas que trazem como conseqüência abaixa 
participação da comunidade no desenvolvimento local 

PAçÃo 

BA 

XA 

PART

C 

1. Centralização do 
Poder 

individualismo
' 

Autoritarismo 

Manutenção do Poder 
Sistema Eleitoral Vigente 

2. Problemas de 
Organização para 
a Participação 

Descaso com a Opinião da Comunidade 
Despreparo da Comunidade

_ 

Falta de Visão Compartilhada 
Busca por Culpados 
Experiências Mal-Sucedidas 
Descrédito em Alguma Melhora 
lneficiência no Processo de Participação 
Conselhos Municipais Desorganizados 
Sobreposição de Atribuiçoes dos Conselhos 
Municipais 

Inexistência de Hierarquia nos Processos 
Participativos 

Processos Participativos Absorvem Muito Tempo 
da Comunidade 

3. Desconhecimento 
das Vantagens da 
Participação 

Visão de Curto Prazo 
Pouco Incentivo à Participação 
Grande Número de Conselhos Municipais 
Conselhos lnoperantes E 

4. Problemas da 
Política imposta à 
Comunidade 

Politica Partidária Excessiva 
Oportunismo dos Politicos 
Utilização dos Conselhos Municipais 
indevidamente 
Políticas Externas interferindo no Desenvolvimento 
Local

' 

Comunidade Aproveitando-se de uma Situação 

5. Diagnósticos Mal 
Elaborados 

Diagnósticos não Transmitem a Realidade 
Comunidade não Observa Utilidade no Diagnóstico 
Mecanismos de Utilização do Diagnóstico
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3.1 Centralização do Poder 

A centralização do poder está vinculada a uma série de outros problemas 
secundários. Portanto, para se atacar este problema, devem-se identificar as 
verdadeiras causas que gerem esta conseqüência. 

. ldentificaram-se para este problema três grandes causas, denominadas: 
individualismo, autoritarismo, manutenção do poder e o sistema eleitoral vigente. 

3.1.1 ÍNDIVIDUALISMO 

Existe uma série de causas que levam uma administraçao municipal a ser 
individualista. A primeira é a cultura individualista. Um meio de verificar a 
existência deste problema é utilizar como indicador o fato de a comunidade e/ou 
as lideranças resistirem à realização de trabalhos em grupo. 

_ 

'Os indicadores da falta do .hábito de trabalhar em conjunto são 
evidenciados pela resistência das organizações e muitos individuos de trabalhar 
em conjunto, pelo fato de ignorarem os conhecimentos alheios. 

Outra causa do individualismo é que a comunidade não sabe ouvir, ou seja, 
não aceita opiniões contrárias às suas. Desse modo, além de_ não pensar nas 
idéias contrárias, não procura verificar qual a lógica destas idéias e por que motivo 
elas foram lançadas. Este problema é fácil de se verificar, pois ele acontece 
quando a pessoas com pensamentos contrários não se respeitam em discussões 
e debates. ` 

Quando o prefeito quer crescer politicamente sozinho, normalmente, 
mesmo que de forma inconsciente, centraliza o poder de decisão. Um grande 
indicador desta causa é quando ele domina todas as decisões importantes dos 
seus secretários municipais, não lhes delegando as responsabilidades da decisão.
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No tocante à ação centralizadora, ela acontece quando a comunidade 
procura esconder suas ações até concretizá-las, por achar mais seguro adotar 
este tipo de procedimento, seja para evitar corte de recursos, seja para que outras 
comunidades não venham a ser priorizadas em outras ações, ou, ainda, a fim de 
evitar a concorrência por recursos com as outras comunidades. O indicador deste 
tipo de ocorrência é quando não trocam informações sobre suas ações. 

'O individualismo é problemático também quando os cidadãos que 
participam do plano de desenvolvimento local colocam seus interesses pessoais 
acima dos interesses do municipio. Este tipo de participação faz com que as 
pessoas que não participam, mas que gostariam de participar, tenham. receio de 
se agregar aeste grupo. Normalmente, os cidadãos que possuem interesses 
pessoais procuram espaços para atuar junto aos conselhos, tornando-os um 
mecanismo de obtenção de favorecimentos. 

3.1.2 AuToR|TARisMo 

O autoritarismo é uma das causas da centralização do poder. Ele é 
praticado tanto em nível local, como regional, estadual e até mesmo nacional, pois 
alguns grupos dominantes procuram permanecer no poder através dele. 

O coronelismo tem muita influência no desenvolvimento local, pois os 
detentores do poder procuram manter toda a população sob seu controle e 
trabalhando em prol de seus objetivos. Quando existem indivíduos ou grupos que 
fogem aos interesses dos "coronéis", muitas vezes ameaçando sua liderança, eles 
os perseguem política, econômica e socialmente. Na cartilha dos “coronéis", .estes 
indivíduos (ou grupos) são denominados de "rebeldes", mas, de fato, talvez sejam 
os críticos com consciência. Podemos tomar como indicador do coronelismo a 

existência de uma família ou grupo que domina todas as políticas locais. 
O autoritarismo das lideranças também é um dos problemas das 

administrações locais, pois faz com que as lideranças fiquem cada vez mais
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distantes da sociedade, impedindo-lhe o acesso à administração local para discutir 
suas prioridades e problemas; logo, não há participação da sociedade no 
desenvolvimento local. O maior indicador deste problema é o fato de as lideranças 
da administração municipal darem ordens sem consultar a população local. 

A necessidade das lideranças de manterem a população sob sua tutela 
pode ser maléfica quando estas procuram manter uma relação de dominância 
sobre ela. Isto é observado quando as lideranças procuram testar constantemente 
suas influências sobre a comunidade. ~ 

.

' 

Outro problema gerador do autoritarismo é a imposição de idéias, quando 
cada indivíduo ou organização procura impor suas idéias perante a comunidade. 
Esta imposição de idéias pode ocorrer, inclusive, pelas comunidades, quando uma 
quer impor suas idéias sobre as outras. Verifica-se este problema quando uma 
comunidade, organização ou indivíduo dificilmente acata as idéias contrárias às 
suas. 

Um dos problemas que geram o coronelismo e, como conseqüência, o 
autoritarismo é quando a comunidade tem medo de ir contra o poder. Muitas 
vezes isto acontece justamente por falta de união da comunidade, causada por um 
medo de sofrer alguma represália dos detentores do poder, e com isso ser 

prejudicada. Podemos identificar este problema quando a comunidade sente-se 
acuada pelo prefeito e lideranças, ou seja, é submissa a estas lideranças. 

3.1.3 MANUTENÇÃO Do PODER 

Podemos denominar a manutenção do poder como uma forma de as 
pessoas que o detém poderem mantê-lo sem dar espaço a outras pessoas para 
que possam assumir poder menor, igual ou até superior. `
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Uma das _causas da manutenção do poder é o problema gerado pelas 
lideranças que não aceitam dividi-lo; logo, observa-se que não surgem novas 
lideranças. Este fenômeno pode ser classificado como egoísmo do poder. 

A 

Este egoísmo do poder demonstra que as lideranças têm medo de perder o 
poder, como se pode verificar quando as lideranças procuram manter a 
comunidade sob seu domínio. 

Muitas lideranças procuram grupos políticos influentes para permanecerem 
no poder ou chegar a ele. Assim, procuram ficar vinculadas a estes grupos, em 
troca de alguns benefícios, os quais podem fazer com que permaneçam ou 
cheguem ao poder. Um grande indicador deste tipo de ação é a constante troca de 
apoios em tempos eleitorais. ' 

Os técnicos também disputam o poder e lutam por mantê-lo, utilizando-se 
de instrumentos como o planejamento, menosprezando a contribuição de outros 
técnicos e da comunidade na discussão dos problemas locais. Isso evita a 
participação da comunidade, gerando uma visão unilateral da forma de resolver os 
problemas locais e gerar o desenvolvimento local. Verifica-se esta característica 
quando não há participação de novos técnicos em discussões sobre os problemas 
da comunidade e quando não há renovação de-técnicos em discussões sobre 
aqueles problemas. 

3.1.4 S|sTEMA ELE|ToRA|. v|GENTE 

O sistema político vigente prevê a representação da sociedade através da 
eleição. Assim, o cidadão eleito ganha o direito de representar a sociedade junto 
aos poderes executivo e legislativo. Muitas vezes, porém, para que um cidadão 
consiga. eleger-se, ele necessita de apoio financeiro, e ele acaba trocando este 
apoio pelo seu apoio após eleito.
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Além deste problema, o sistema eleitoral faz com que a sociedade participe 
das políticas de desenvolvimento através da escolha de seus representantes, seja 
no Legislativo como no Executivo. Entretanto, estes representantes, depois de 
eleitos, podem distanciar-se da sociedade e, inclusive, defender interesses 

pessoais, sem que a sociedade possa mudar este representante durante o 
período do mandato. ~ 

Com os representantes eleitos, a sociedade, normalmente, não é mais 
consultada sobre as políticas de desenvolvimento, a não que estes representantes 
queiram consultá-la. Mas, legalmente, eles não são penalizados pelo fato de não 
fazê-lo. Um indicativo deste problema é quando a sociedade critica seus

~ representantes por nao estarem atendendo aos seus anseios. 

3.2 Problema de Organização para a Participação 

Um dos problemas centrais que levam à baixa participação da comunidade 
no desenvolvimento local é o da organização para que haja uma participação 
construtiva, de forma que esta participação acrescente melhorias ao 
desenvolvimento local. Este problema causa de uma série de problemáticas, as 
quais foram agrupadas em seis grupos: “ 

3.2.1 DEscAso PARA coM A OP|N|Ao DA CoMuN|DADE 

Este é um problema comum nos políticos em todos os níveis, pois, quando 
estão no poder, grande parte deles não retorna às comunidades que os elegeram 
para verificar e dimensionar seus problemas. Este descaso ocorre como 
conseqüência de outros problemas, como o fato de não ouvir a comunidade - 

mesmo porque um administrador não possui condições de dimensionar todos os
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problemas que uma comunidade possui e que para ela são prioritários. Para saber 
quando está ocorrendo esta falha, deve-se observar se não estão acontecendo 
periodicamente reuniões com a comunidade, com o propósito de diagnosticar seus 
problemas e prioridades. 

~ ,., O descaso também se verifica quando as opinioes da comunidade não sao 
consideradas, ou seja, os administradores desprezam estas opiniões, por não 
possuírem a humildade de salientar suas dificuldades em levantar- os problemas 
ou acharem que conhecem os problemas existentes em uma comunidade. Isto é 
demonstrado quando há desinteresse dos dirigentes do municipio em buscar 
informações nas comunidades. --

. 

Acontece constantemente de as lideranças (principalmente as que estão 
nas administrações municipais) não confiarem na capacidade de participação da

~ comunidade. Estas lideranças acreditam que a comunidade é ignorante e nao 
sabe discernir as prioridades locais. Na verdade, tal tipo de atitude revela 

ignorância por parte das lideranças, as quais desconhecem os benefícios que uma 
comunidade participante pode trazer ao desenvolvimento local. Isto é indicado 
quando as lideranças rejeitam as participações. 

O descrédito da comunidade relativamente ao atendimento de suas 
reivindicações causa uma falta de confiança nas autoridades, na certeza de que 
suas reivindicações não serão levadas em consideração no plano de 
desenvolvimento local. Um dos indicadores desta situação é quando o prefeito não 
responde às reivindicações feitas pela comunidade. ' 

A comunidade também pode ser culpada por este descaso quando ela não 
utiliza a força política que possui para exigir sua participação, seja pela falta de 
conhecimento desta força, seja por não estar organizada. Uma comunidade que 
mostra sua força política no momento de eleger seus representantes é respeitada 
e tem suas necessidades atendidas dentro do possível, além de normalmente ser 
chamada a participar no desenvolvimento local. Para haver uma manutenção do 
poder dos políticos, estes serão obrigados a atender às necessidades destas 
comunidades organizadas, mesmo porque, normalmente, o fato de estarem mais
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politizadas que as outras acaba tendo influência sobre as outras comunidades. 
Uma das características dessas comunidades que não utilizam sua força política é 
que elas não exigem dos políticos, antes de os eIegerem,_ que eles abram espaço 
para sua participação no estabelecimento de seus problemas e posterior 

priorização em sua resolução. Se assim fizessem, aconteceria um 
desenvolvimento participativo, mesmo que não fosse ideal. 

3.2.2 DESPREPARO DA COMUNIDADE 

Atualmente, um dos itens mais evidenciados nas comunidades para 
melhorar sua participação está baseado no aspecto do despreparo.. Como vimos

~ anteriormente, existem programas de capacitação visando sua participaçao, como 
o realizado em grande escala pelo Programa do Banco do Nordeste/ Pnud. Este 
despreparo, porém, não está estritamente relacionado à falta de capacitação, 
como veremos a seguir. 

Podemos relatar um dos problemas: a falta de organização para participar. 
Quando existe uma estrutura organizacional visando melhorar a participação, há 
um aumento do rendimento e da qualidade nesta participação. Por outro lado, 
verifica-se que quando esta estrutura inexiste, ou não é ativa, os conselhos 
comunitários não se reúnem com periodicidade ou nem mesmo existem. Através 
deste indicador, ainda, constatamos a falta de espaço para a participação da. 

comunidade. 

A falta de conhecimento da importância da participação da comunidade faz 
com que ela não dê valor a esta participação; com isso, o prefeito pode aproveitar 
para conduzir as ações dos conselhos (conselhos de educação, saúde, mulher, 
tutelar, etc.) do município conforme suas necessidades individuais, o que resulta 
na inoperância destes conselhos.

` 

Um dos grandes problemas, principalmente das comunidades rurais, é a 
baixa escolaridade da população. As comunidades periféricas, devido à sua
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constante necessidade de trabalhar para sua manutenção, têm um baixo nivel de 
escolaridade. E quanto menor a escolaridade de uma comunidade, menor sua 
capacidade crítica, sendo por isso mais fácil dominá-la e manipulá-la 

politicamente. Podemos verificar estes problemas em comunidades periféricas 

com um alto índice de pessoas com apenas o primeiro grau ou que muitas vezes 
nem a este têm. 

Podemos afirmar que a baixa escolaridade traz como conseqüência um 
aumento no índice de periféricos, logo, quanto menor o grau de instrução de um 
cidadão, 'menores suas chances de prosperar profissionalmente, com algumas

~ exceçoes. O alto índice de periféricos em um município possui como indicador o 
aumento .constante da pobreza, o qual pode ser verificado através da comparação 
de diagnósticos: mesmo em situações políticas diferentes, quando aumenta a 
escolaridade dificilmente aumenta a pobreza deuma população .

` 

.O despreparo da comunidade também é demostrado quando as 
organizações sindicais não participam ativamente do desenvolvimento local, ou 
seja, quando as organizações sindicais cuidam exclusivamente de assuntos 
burocráticos, tais como emissão de carteira de identidade, motorista, etc., ou ainda 
quando estas organizações criticam as ações da prefeitura sem apresentar 
soluções. Podemos tomar como indicador deste problema o fato de o sindicato 
não procurar trabalhar em conjunto com a prefeitura no desenvolvimento local. 

3.2.3 FALTA DE VlsÃo COMPARTILHADA DA CoMuN|DADE E DAS ORGAN|zAçõEs 

A falta de uma visão compartilhada do desenvolvimento local é um 
problema sério para desenvolver projetos e criar mecanismos que permitam sua 
efetiva realização. Este problema normalmente é causado pelas organizações 
locais, como será visto a seguir. - 

Quando as organizações presentes em uma região ou município observam 
as outras como concorrentes, isto pode criar dificuldades ao desenvolvimento
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local, pois acaba fazendo com que uma organizaçãoprocure minimizar as ações 
das outras. Tal comportamento se verifica tanto nas organizações públicas, como 
nas organizações privadas. Um exemplo na esfera pública é quando o governo 
federal (ou estadual) destina recursos para desenvolver atividades 

profissionalizantes com jovens e duas organizações públicas disputam estes 

recurso, sem pensarem na possibilidade de desenvolver o trabalho em conjunto, e 
com isto poderem até barganhar maiores verbas.

_ 

Na iniciativa privada ocorre, principalmente nas pequenas empresas, como, 
por exemplo, na indústria moveleira, em que o grupo de empresas, se trabalhasse 
em conjunto, poderia desenvolver uma ampla propaganda das indústrias da 
região. Isto ocorre em Gramado, Rio Grande do Sul: todo mundo conhece os 
móveis de Gramado, embora não conheça as empresas que os fabricam. Pode-se 
identificar a existência deste problema quando as organizações não trabalham em 
conjunto. 

Outro aspecto que leva a esta falta de visão compartilhada é o 
desconhecimento das funções das organizações. Cada organização tem seu 
papel e seus objetivos; contudo, muitas vezes as organizações locais não 

_. .¡. .~ conhecem o papel das outras organizaçoes presentes no seu municipio, regiao e 
muito menos no seu estado. Assim, as organizações passam a temer todas as 
outras encarando-as como concorrentes, sem saber a quem recorrer para superar 
suasidificuldades. Isto pode ser verificado questionando as organizações locais 
sobre quais são as atividades de outras organizações presentes na mesmo região. 

A prevalência da competitividade é nociva ao desenvolvimento local porque 
cria a visão de que uma organização só obtém sucesso quando está sozinha, seja 
no mercado, seja na iniciativa pública. Atualmente, fica evidente este aspecto na 
iniciativa pública, pois, com as constantes mudanças de políticas e a extinção de 
empresas e Órgãos do governo - com o objetivo de diminuir gastos- muitas 
organizações vinculadas aos governos procuram demonstrar sua importância em 
detrimento das outras organizações. Este problema pode ser verificado quando se 
observa uma organização procurando extinguir ou prejudicar outra.
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Todos estes problemas se devem ao fato de que as organizações têm uma 
visão setorial do sistema de desenvolvimento local. Assim, ao não entenderem 
seu papel dentro do sistema, passam a ver as outras organizações como 
concorrentes, desconhecendo as funções destas organizações e prevalecendo a 
competição com crescimento individual. Esta visão setorial é evidente quando 
verificamos que a própria comunidade desconhece seu papel neste 
desenvolvimento. A 

`

~ 

3.2.4 BUSCA POR CULPADOS QUANDO OCORREM ERROS 

Nas diversas etapas do plano de desenvolvimento local estão previstos 
projetos que têm por objetivo a melhoria de algum setor do município, nas áreas 
de saúde, educação, infra-estrutura, etc. Infelizmente, durante a implantação de 
alguns destes projetos ocorrem problemas, que variam desde as dificuldades 
financeiras até a falta de recursos humanos capacitados para desenvolvê-los. 

Na ocorrência destes problemas, na maioria dos casos procura-se um 
culpado, seja ele uma empresa, um conselho, uma pessoa ou outra organização 
envolvida no projeto. Achando o culpado, este é punido, mesmo que a punição 
seja um mero desprezo, em vez de uma punição financeira, gerando assim uma 
desunião e, muitas vezes, inviabilizando o andamento do projeto. 

. 
Tal comportamento ocorre pelo fato de as organizações e indivíduos não 

possuírem uma visão sistêmica e com isso não reconhecerem quais os erros 
individuais que cada organização e indivíduo cometeram para gerar o problema. 
Ao agir assim, não se determinam as causas reais da origem do problema, ficando 
fácil culpar uma única organização ou indivíduo pelo fracasso ou as dificuldades 
do projeto. Verifica-se a existência desta problemática quando as organizações se 
acusam uma à outra de ser causadora do fracasso de um projeto.
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3.2.5 ExPER|ÊNciAs MAL-SucED|DAs 

Quando uma comunidade ou organização passa por uma experiência mal- 
sucedida, adquire resistência a novas modificações em seus sistemas, mesmo 
que tais modificações possam resultar em benefícios. Isto acaba criando um medo 
devido ao trauma criado por experiências passadas. Para conseguir solucionar 
este problema, é necessário trabalhar com outros problemas, que são causas 
deste. ' 

-- 

' A 

-

_ 

A falta de experiência com a participação da comunidade no 
desenvolvimento local pode fazer com que tal participação não seja conduzida da 
melhor maneira possível, o que, consequentemente, pode vir a trazer problemas 
ao invés de soluções ao desenvolvimento local, tornando a experiência mal 
sucedida. . 

Experiências mal sucedidas, na busca do desenvolvimento local 

participativo, são fáceis de diagnosticar. Quando a comunidade não sabe 
participar é porque ela nunca participou, ou participou de maneira da qual não 
soube tirar proveito. 

Tais experiências são uma das grandes causas da baixa participação, pois, 
sempre que se procura organizar uma comunidade e não se obtém êxito, isto 

resulta em uma resistência a novas experiências participativas ou, então, ainda 
que ela se disponha a participar, não levará a sério esta participação, por não 
confiar nos resultados. Ou seja, acaba participando por desencargo de 
consciência. Um indicador deste problema é quando a comunidade obtém um 
insucesso, seja na criação de uma cooperativa ou na criação de conselhos 
comunitários pouco ou nada atuantes. - 

_ 

`

~ 

Quando se cria um planejamento participativo, visando à obtenção de um 
desenvolvimento local participativo, ocorre que à medida que a comunidade e a 

sociedade começam a participar deste processo criam-se naturalmente vários 
níveis de participação. lsto ocorre até mesmo porque o ser humano, por razões
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individuais, não participa igualmente de todas as oportunidades que lhe são 
oferecidas. Alguns são mais ativos que outros, embora se busque maximizar a 
participação de cada indivíduo. , 

Logo, quando em locais sem experiência participativa se observa a 
dificuldade em administrar estes diversos níveis de participação, para se obter 
melhores resultados deve-se não menosprezar nenhuma participação, mesmo que 
essa tenha vindo de forma simbÓ|ica,- pois a partir do momento que se observa o 
efeito da participação, todos acabam sentindo a necessidade de promovê-la. 

Quando os líderes comunitários não sabem conduzir a participação no 
plano de desenvolvimento local, este processo fica prejudicado, porque eles 
exercem influência direta no sucesso da participação, por serem referência neste 
processo. Observa-se este aspecto nos líderes comunitários, quando eles nunca 
foram instruídos ou foram'mal-instruídos. A 

3.2.6 DEscRÉD|To EM ALGUMA MELHORA 

Quando a comunidade ou as organizações desacreditam em melhoras no 
desenvolvimento local, ocorrem problemas para organizar a participação, pois esta 
se torna secundária nas prioridades, tanto da comunidade quanto das 

. -. ` 

organizaçoes. 
_ 

'
~ 

Este problema está diretamente ligado à situação das lideranças, pois 

quando estas nao acreditam no sucesso da participação transmitem insegurança à 
comunidade e, com isto, a comunidade passa a não confiar nos resultados de sua 
participação. Assim, a conseqüência deste descrédito é a baixa participação da 
comunidade no desenvolvimento local. V 

A pouca perspectiva de futuro se traduz em descrédito em com relação às 
melhorias decorrentes. da participação. Atualmente, com as políticas adotadas 
pelos governos estaduais e nacional, que sacrifica a população trabalhadora -
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dentre ela os agricultores - para sanear os custos de um país endividado, 
consegue-se que esta população não confie que as ações políticas - mesmo locais 
- possam trazer-lhe benefícios diretos. Isto se verifica quando se observa uma 
população desanimada com as mudanças que vêm ocorrendo. 

3.2.7* INEF|c|ENclA No PRocEsso DE PARTICIPAÇÃO 

A ineficiência do processo de participação traz como conseqüência 
problemas organizacionais; como a eficiência da participação está diretamente 
ligada à sua organização, relacionamos a seguir os problemas que levam à 
ineficiência:

P 

O primeiro deles pode ser a falta de informação. Quando a comunidade 
está desinformada, ela não consegue se politizar nem saber quais os problemas 
que o município possui e, muitas vezes, nem os seus próprios problemas. O 
mesmo ocorre quando a informação chega à comunidade de maneira lenta. Hoje, 
em uma economia globalizada, a rapidez é de vital importância nos processos 
informativos. Esta lentidão pode ser verificada quando um município tem 
comunidades que não conhecem as ações da prefeitura.

, 

Para se viabilizar um processo de informação rápido e eficiente, é 
importante haver bons meios de comunicação, sendo um sério problema a 
existência de uma baixa comunicação, seja da prefeitura com a comunidade, 
quanto da comunidade para a própria comunidade. Este tipo de problema aparece 
quando as comunidades estão desinformadas sobre os acontecimentos do 
município e região, uma vez que cabe à prefeitura, aos sindicatos e conselhos 
levar tais informações. 

Para a eficácia de um processo de desenvolvimento local participativo, é 
importante a organização desta participação. Uma participação desordenada não 
traz benefícios ao desenvolvimento local. Assim acontece onde os conselhos
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comunitários não possuem força política de reivindicação, mesmo porque a 
comunidade deve reivindicar sua participação. 

3.2.8 CoNsEl.i-los MuN|c|PA|s DEsoReANlzADos 

Os municípios criaram conselhos municipais como espaços que as 
comunidades poderiam utilizar para atuar nas politicas da administração local. 

Hoje, há um grande número deles. Como na maioria dos municípios não houve 
preocupação em organizar os trabalhos destes conselhos, suas ações podem ter 
conseqüências diretas e/ou indiretas limitadas. 

Além disso, quando agem separadamente em ações em que poderiam se 
apoiar mutuamente, comprometem ainda mais a possibilidade de êxito. Agindo 
isoladamente, despendem desnecessariamente muita energia com pouco 
sucesso, o que acaba desmotivando, as pessoas a participarem. 

3.2.9 SoBREPos|çÃo DE ATR|Bu|çÓEs Dos CoNsE|_Hos MuN|c|PA|s 

A sobreposição de certas atribuições de alguns conselhos pode prejudicar 
sua autonomia, além de criar problemas na determinação de politicas para o 
município, principalmente quando estão desorganizados. Por exemplo: se o 
Conselho da Criança e do Adolescente determinar políticas que interferem na 
educação ou na saúde das crianças e dos adolescentes, entrará nas atribuições 
dos Conselhos de Educação e de Saúde; logo, percebe-se a necessidade de 
interação dos conselhos, mesmo porque, para respeitar o estatuto da criança e do 
adolescente, é necessária a atuação de todos os outros conselhos. De fato, o 
êxito do Conselho da Criança e do Adolescente depende de uma série de ações: é 
necessário que os pais tenham uma renda digna (Conselho do Trabalho e
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Emprego), que a criança receba educação (Conselho da Educação) e saúde 
(Conselho de Saúde), esteja alimentada (Conselho de Alimentação Escolar, 

Conselho do Trabalho e Emprego), além das outras necessidades naturais, como 
tempo para o lazer, realizar atividades fisicas, etc. 

Através do exemplo acima podemos verificar que a sobreposição de 
atuações dos conselhos municipais pode ser um problema, mas, se eles se 
organizarem, a sobreposição poderá ser benéfica, dando força para a obtenção de 
sucesso em suas atividades. _»

' 

3.2.1Ô |NEXISTÊNCIA DE HIERARQUIA NOS PROCESSOS PARTICIPATIVOS 

Durante a elaboração e a aplicação de uma metodologia de 
desenvolvimento local participativo pode-se cometer o erro de não organizar 
claramente um organograma de funcionamento desta metodologia. Este deve 
definir o papel dos conselhos comunitários, dos conselhos municipais, das outras 
organizações - entre elas a prefeitura, com suas secretarias -, além de esclarecer 
a importância de cada cidadão no sucesso do desenvolvimento local. 

Infelizmente - ou felizmente -, para o sucesso de qualquer metodologia 
participativa é necessária a existência de um organograma de responsabilidades e 
hierarquizaçãoda participação. A existência de tais documentos, ao contrário do 
que muitos autores defendem, faz com que os processos possam ser geridos 
democraticamente, pois seria inviável reunir a população de uma localidade, com 
todas as organizações existentes, para que estas tracem em conjunto suas 
prioridades, chegando a um consenso. 

Para viabilizar um processo participativo, faz-se necessário que cada 
comunidade - ou grupo de uma localidade - trace suas prioridades e eleja um 
representante, para posteriormente definir as prioridades juntamente com os 
representantes de outras comunidades ou outros grupos e organizações.
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3.2.11 Os PRocEssos PART|c|PAT|vos ABSORVEM Muiro TEMPO DA POPULAÇÃO. 

Os métodos participativos de desenvolvimento local são organizados de tal 
maneira que, para que O cidadão possa participar, ele necessita dispor de muito 
tempo. Isto inviabiliza a participação de uma grande parte da população local, a 
qual desejaria participar do desenvolvimento local, principalmente no 
estabelecimento das prioridades de sua comunidade. 

ç

_

» 

Normalmente, os processos participativos são organizados de forma que a 
comunidade participe de todas as etapas do plano de desenvolvimento local. Com 
certeza, é a maneira mais democrática de participação. Mas é utopia achar que 
grande parte da população tenha condições de participar ativamente de todo O 
processo, pois cada cidadão tem seus compromissos particulares. Mesmo assim, 
os processos participativos devem estar abertos à participação de todos os 
cidadãos, sem, entretanto, exigir que estes estejam em todas as etapas do plano 
de desenvolvimento local. ~

_ 

3.3 Desconhecimento das Vantagens da Participaçao 

O ser humano só muda uma atitude quando esta nova forma de agir trouxer 
vantagens, que ele precisa conhecer. Assim, outro problema central da baixa 
participação é O desconhecimento das vantagens que ela traz para o 
desenvolvimento local. Para que se tornem evidentes aos cidadãos as vantagens 
de sua participação, faz-se necessário trabalhar os problemas que acarretam esta 
ignorância. É claro, portanto, que a baixa participação tem como causa' este 
desconhecimento, quando os líderes rejeitam a participação.

'
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3.3.1 V|sÃo DE CuRToPRAzo 

Infelizmente, tendo em vista a natureza das pessoas, elas têm necessidade 
de verificar os resultados das ações o mais rápido possível, ficando impacientes 
com a lentidão das mudanças; esta impaciência é um indicador do problema. Este 
tipo de visão atropela as ações e dificulta a realização de um planejamento de 

_. longo prazo, para que os problemas sejam trabalhados na sua base e nao mais 
retornem. 

Outra causa da visão de curto prazo é a busca de soluções mais fáceis e 
práticas, sem que estas sejam necessariamente as melhores. Isto ocorre 
normalmente por preguiça, dificuldade de ação, necessidade de resolver o 
problema rapidamente, etc. Podemos observar esta problemática quando as 
lideranças se livram dos problemas sem levar em consideração os resultados de 
suas ações, pois um problema mal resolvido poderá dar origem a muitos outros 
problemas. 

Quando se procura resolver os problemas de maneira sintomática, passa- 
se a tomar medidas meramente paliativas para solucioná-los. E, quando se age 
paliativamente, fica demonstrado queos problemas não foram previstos. Logo, se 
muitos problemas futuros fossem previstos, poder-se-ia contorná-los ou impedir 
que aparecessem. Uma das conseqüências de tratar os .problemas 
sintomaticamente é que não se consegue uma visão de longo prazo. Pode-se 
medir estas ações quando uma prefeitura está sempre resolvendo os problemas 
na medida em que estes aparecem, sem que tenham sido previstos.
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3.3.2 Pouco lNcENT|vo À _PART|c|PAÇÃo 

A maioria dos conselhos é composta de voluntários, de maneira que o 
cidadão que pertence a um conselho não recebe nenhum incentivo monetário para 
sua participação. Com isso, se os conselheiros não tiverem claro qual o ganho que 
sua participação trará para si e sua comunidade, estes conselhos poderão ter uma 
baixa atuação. lsto ocorre pelo fato de os conselheiros possuírem, como todo 
cidadão, suas prioridades; assim, dificilmente um conselheiro deixará de realizar 
uma atividade de importância pessoal para participar de uma reunião. do conselho 
ao qual pertence se não tiver interesses pessoais nas decisões deste. 

3.3.3 GRANDE NúMERo DE CoNsE|.i-los MuN|c|PA|s 

O excesso no número de conselhos municipais inviabiliza a participação da 
comunidade, principalmente em cidades pequenas. Para o funcionamento regular 
de um conselho faz-se necessário o comprometimento dos conselheiros com suas 
ações. Com o excesso de conselhos ocorre que, principalmente nos pequenos 
municípios, as mesmas pessoas participem de mais de um conselho. Como ser 
conselheiro é uma atividade não remunerada e se necessita de tempo para ir às 
reuniões, eles dão prioridade aos seus compromissos pessoais e acabam não 
freqüentando as reuniões dos conselhos. Uma das conseqüências deste ato é que 
existem conselhos que se reúnem menos de duas vezes por ano, e 
freqüentemente apenas para registrar sua existência. “
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3.3.4 CoNsEi_Hos INOPERANTES 

Um problema comum dos conselhos, sejam eles municipais, estaduais ou 
federal, é sua inoperabilidade. Classificamos este problema como uma das causas 
do desconhecimento das vantagens da participação, porque se cada membro de 
conselho soubesse realmente da importância de sua participação, com certeza 
todos os conselhos funcionariam com força politica. 

Além deste problema, é importante lembrar os problemas já citados, 

embora se saiba que resolvendo o problema da conscientização da importância 
em participar, com certeza acabariam os problemas do número excessivo de 
conselhos e da necessidade de remuneração para incentivar a participação. 

O indicador deste problema é a falta de reuniões, pois o conselho que não 
se reúne, automaticamente é inoperante. 

3.4 Problemas da Política lmposta à Comunidade 

As ações para o desenvolvimento local são ações políticas. É. importante, 

todavia, salientar que política não signiflca política partidária. Entendem-se como 
ações políticas todas as ações propostas por partidos ou grupos políticos que 
visem justamente ao desenvolvimento local. Assim, os problemas da política 

imposta à comunidade são ocasionados por outros problemas, que dividimos em 
cinco grupos:

,
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3.4.1 PoLlT|cA PART|DÁR|A ExcEss|vA 

A política partidária excessiva pode ser classificada como a que visa 

essencialmente à busca do poder, mesmo que sua conquista se faça em 
detrimento das ações que levariam ao desenvolvimento local. Logo, este tipo de 
política deve ser considerado um “câncer” no desenvolvimento local. Um grande 
indicador da existência desta política é quando nas câmaras municipais 
observamos os vereadores tentando acabar com os outros partidos políticos, 

mesmo que para isto precisem bloquear projetos de vereadores de partidos 

diferentes aos seus, em detrimento da melhoria da cidade. _ 

Os compromissos políticos assumidos durante as campanhas eleitorais em 
todos os níveis são problemas, pois os vereadores, ou o prefeito, ou os 
deputados, e assim por diante, assumem compromissos para cuja realização são 
levados a lesar o patrimônio público. 

As brigas politicas podem ser negativas quando um grupo político procura 
dominar todas as ações do município e derrubar as possíveis ações de pessoas 
ou grupos não pertencentes a seu grupo. A ganância pela permanência no poder 
faz com que o grupo dominante não deixe outras lideranças e grupos surgirem ou 
fortalecerem. Isto se verifica, freqüentemente quando grupos políticos se 
degladeiam entre si.

í 

Um problema, verificado principalmente nos partidos consideradosde 
direita, é achar que a participação fortalece os partidos de esquerda, pois 

normalmente estes têm a iniciativa de abrir espaço à participação. Assim, os 
partidos de direita evitam os processos participativos. Mas é «importante salientar 
que mesmo os partidos de esquerda, quando levam o partidarismo para o 
processo de participação, aumentam os insucessos do processo. 

V 
Quando os partidos brigam entre si, pode ocorrer que cada um procure 

demonstrar poder bloqueando as ações e projetos das lideranças de outros 
partidos, trazendo como conseqüência o individualismo e diminuindo os espaços 
abertos à participação, pois não convém que este tipo de disputa chegue ao
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conhecimento da sociedade. Este problema ocorre quando acontecem coligações 
entre partidos com ideologias distintas para ganhar a eleição. Quando assumem o

~ poder, começa uma briga ideológica que dificulta a administração em todos os 
níveis. _ 

3.4.2 OPoRTuN|s|v|o Dos Po|_lT_|cos 

Os interesses políticos pessoais fazem com que muitos políticos procurem 
aumentar sua abrangência em uma comunidade ou região sem levar em 
consideração a necessidade dedesenvolver esta comunidade ou região, ou seja,

~ quando os politicos procuram ter o mérito das açoes que trouxeram as melhorias 
ao local sem muitas vezes ter contribuído para estas melhorias. Este egoísmo 
diminui consideravelmente a possibilidade da participação da comunidade no 
desenvolvimento local, pois os próprios políticos não tem interesse que a 
comunidade passe a organizar suas prioridades e exigir apoio destes políticos 
para resolver estes problemas; enfim, estes políticos normalmente não querem 
trabalho nem incomodação. 

Muitas vezes, o grupo dominante de uma região tem desinteresse em 
desenvolvê-la, pois assim pode a manter sob controle, já que para ela se 
desenvolver muitas vezes é_ necessário investir em educação, saúde e infra- 

estrutura (saneamento básico, hospitais, escolas, pavimentação de ruas, etc.). 

Este investimento exige uma comunidade mais instruída e crítica, fatos que 
tornam mais difícil mantê-la sob controle, dificultando e encarecendo, inclusive, a 

compra de votos. Um grande exemplo disto é o Nordeste brasileiro, em 
comparação com a Região Sul. No Nordeste conquistam-se votos com água e no 
Sul com cestas básicas. Fica claro que a cesta básica tem custo 'mais alto. Um 
grande indicador deste fator é quando os políticos fazem obras apenas de reparo 
nas condições da região sem desenvolvê-la.
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Como já citamos acima, a troca de votos é um problema, nao apenas pela 
compra de votos (trocar o voto por uma cesta básica), quanto pela troca de 
favores entre políticos e lideranças para que estas trabalhem em favor daqueles. É 
mais um exemplo de uso da coisa .pública nos interesses pessoais, pois as 
lideranças pedem os votos da população dizendo que seus candidatos trabalharão 
para desenvolver a região, mas na verdade estes candidatos irão cumprir os 
favores prometidos às lideranças. Diagnostica-se este problema quando há 
distribuição de "favores" apenas em épocas eleitorais. 

_

a 

O problema é sério quando a-comunidade só é lembrada em tempos 
eleitorais, porque é sinal de que tal comunidade não é instruída a exigir sua 
participação e a resolução de seus problemas, além de", normalmente, esta trocar 
seus votos por favores ou até mesmo por cestas básicas; o indicador desta 
problemática é o desenvolvimento local apenas em tempos eleitorais. _ 

Quando as lideranças se preocupam em manter os espaços políticos 

ocupados por elas ou por pessoas pertencentes aos seus grupos, não ocorre uma 
"o×igenação"~ na administração, seja ela municipal, estadual ou federal. Se 
analisarmos a questão em nivel local, estas lideranças passam a dominar e 
conduzir o desenvolvimento local conforme seus interesses. Este problema se 
manifesta quando não há substituição de pessoas nos cargos públicos ou, quando 
acontece, é feita por interesse das lideranças dominantes. . 

3.4.3 
ç 

UT|i_|zAçÃo lNDEv|DA Dos CoNsE|_Hos MuN|c|PAls 

Os conselhos municipais são criados para aumentar a participação da 
comunidade na definição das políticas referentes às áreas de atuação de cada 
conselho. Assim, os que adquirem força política fazem com que os políticos 

procurem ocupar os espaços de representação com o objetivo de se promoverem. 
Este problema é conseqüente, principalmente, das indicações que a prefeitura 

realiza, pois, normalmente, a administração municipal ocupa em torno de 50% das
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indicações através dos representantes das secretarias, fundações ou empresas 
municipais nos conselhos. Um indicador deste problema é quando os conselheiros 
indicados pela prefeitura são políticos ou pessoas em cargo comissionado na 
administração municipal.

. 

3.4.4 INTERFERENc|A DAS PoLlT|cAs ExTERNAs No DEsENvo|.v|MENTo LocAL 

As políticas externas às prefeituras, seja federais ou estaduais, interferem 
no desenvolvimento local, podendo baixar a participação da comunidade, pois, se 
uma comunidade necessitar de recursos externos ao município (financeiro, 

humano, material, etc.) para promover alguma ação que ela priorizou para 
desenvolver sua região e estes recursos não são concedidos, elas se sentem 
menosprezadas e passam a não observar os resultados da sua participação. Um 
indicador deste fator é quando uma atividade não entra em operação por estar 
dependendo dos recursosdo governo estadual ou federal. i 

Outro problema comum na transição de governos é que os anteriores não 
planejaram a situação para os sucessores. É comum na administração, seja 

municipal, estadual ou federal, o endividamento da máquina pública nos términos 
de mandato, poisos prefeitos, governadores ou presidente, após deixarem esta 
administração, não se acham responsáveis pelos futuros problemas nas' novas 
administrações, mesmo que sejam causados por erros de sua administração. 

Com o endividamento da máquina pública diminui cada vez mais a 

disponibilidade de recursos para investir nas comunidades, colocando o prefeitos 
em situação difícil, pois acabam tendo medo da participação, já que a prefeitura 
não disporá de recursos para solucionar os problemas da comunidade. É nestes 
momentos difíceis que é importante a participaçãonda comunidade, pois, se ela 
estiver ciente das dificuldades da prefeitura, procurará achar outros caminhos para 
resolver seus problemas. Este tipo de resistência à participação é comum quando 
as prefeituras estão com seus orçamentos totalmente comprometidos.
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Torna-se difícil a participação da comunidade quando esta não possui 
saneamento básico, primeiro porque este tipo de comunidade já pode ser 

considerada periférica, portanto nao tem recursos suficientes para ela própria 

construir seu sistema de fossa ou esgoto e muito menos para colaborar 

financeiramente para a implementação de um sistema de drenagem e 
pavimentação de suas ruas. Sua participação, porém, seria essencial, justamente 
pela falta de recursos financeiros, pois o fator humano em geral depende da maior 
quantidade de recursos das prefeituras. Infelizmente, estas comunidades são 
tratadas de maneira excludente pela maioria das prefeituras nos processos de 
participação para o desenvolvimento local. ' 

-

_ 

Outro problema conseqüente à política da participação da comunidade que 
prejudica os planejamentos é quando se generaliza a cultura de que todos os 
políticos só trabalham em benefício próprio. Isto acaba provocando desinteresse 
em participar de qualquer decisão política, ou seja, como as ações que levam ao 
desenvolvimento local são políticas, a comunidade passa a não participar mesmo 
quando possui espaçopara participação. É normal ocorrer este problema quando 
verificamos que os cidadãos de uma comunidade criticam constantemente os 
politicos, classificando-os como sugadores do poder. _ 

3.4.5 COMUNIDADE QUE SE APRovE|TA DE UMA S|TuAÇÃo ' 

Quando uma comunidade acha que deve ser priorizada em relação às 
outras, criam-se impasses políticos, que envolvem as demais comunidades, por se 
concentrarem numa os recursos destinados a várias comunidades. 

O fator "voto" pode ser problemático para as comunidades pequenas, pois 
muitos políticos, na procura de suas reeleição, despendem maiores atenções às 
comunidades com maior número de eleitores, mesmo em detrimento das 
comunidades menores. Estes problemas acontecem quando os políticos, 

distribuindo os recursos conforme as necessidades das suas regiões eleitorais,
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mesmo que não precisem tanto quanto as outras, assim não há um 
desenvolvimento local participativo e onde o município se desenvolva 
globalmente. A longo prazo, com o empobrecimento da regiao, esta comunidade 
que inicialmente ganhou maiores atenções passará a ter que sustentar as outras, 
ocorrendo portanto seu empobrecimento. 

3.5 Diagnósticos Mal-Elaborados 

Quando os diagnósticos são mal-elaborados, acarretam erros de 
diagnósticos. Os erros dediagnóstico, por não transmitirem a realidade local, 
podem acarretar priorizações equivocadas. A comunidade passa a ser vista 

negativamente, pois suas prioridades ficam fora de padrão; Por exemplo, se em 
uma localidade é diagnosticado que as escolas são boas mas a comunidade 
reivindica melhorias nessas escolas, ela passará a ser' ignorada, pois a prefeitura 
acha que ela não está capacitada para definirprioridades locais.

_ 

~ Outro fator que diminui a participação da comunidade é o fato de ela não 
ver utilidade nos diagnósticos, e isso aparece quando ela responde aos 
questionamentos deste sem compromisso. Portanto, se a comunidade torna-se 
incapaz de perceber os beneficios do diagnóstico e a possibilidade de ela própria 
o utilizar. Aumentar o número de respostas erradas, prejudicando o diagnóstico. 
Podemos verificar este problema quando a comunidade fica resistente a 

responder e colaborar com a realização do diagnóstico. 
É importante que se levem em consideração os diversos mecanismos de 

realização do _diagnóstico no momento de obter informações. O diagnóstico 
rápido e restrito, por exemplo, contém maiores margens de erro que um 
diagnóstico feito com mais vagar e que coleta informações de todas as famílias de 
uma localidade _

`

.
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4 PROPOSIÇÕES E CONCLUSÕES 

4.1 Estrutura da organizaçao comunitária 

A organização das comunidades é um instrumento importantíssimo para 
começar a pensar em uma participação organizada. Segundo ARRUDA (1998), 
quando as comunidades assumem a responsabilidade de seu próprio 

desenvolvimento; elas logo descobrem que têm mais recursos e competências do 
que pensavam. É fácil começar mapeando as necessidades de cada pessoa e 
família individualmente e dos seus espaços de vizinhança (a rua, o distrito, o 
bairro). O exercicio subseqüente é mapear os recursos disponíveis que cada 
pessoa e família tem, em termos de recursos materiais e capacidades humanas. 
Ao colocar as necessidades e os recursos lado a lado, geralmente ocorre uma 
revelação: muitas, senão a maior parte das necessidades, podem ser satisfeitas 
usando os recursos disponiveis na própria comunidade. Sistemas locais de troca 
de bens e serviços podem ser criados, com ou sem a mediação do dinheiro. A 
comunidade pode também criar sua própria moeda para mediar as trocas, 

escapando, assim, do obstáculo da escassez financeira. 

O primeiro passo para aorganização da comunidade é dividir o município 
em comunidades, obedecendo a alguns critérios de semelhança e para cada 
espaço criar um conselho comunitário. Este- conselho é responsável pela 

resolução dos problemas de seu território. 

Normalmente, já existem organizações comunitárias nos municípios. Estas 
podem ser orientadas a respeito 'do seu papel e da importância que possuem no 
desenvolvimento local. 

Como se demonstrou anteriormente, há uma diversidade de tipos de 
participação. O desenvolvimento local participativo deve' ter como meta a 

participação por automobilização. Mas é utópico implantar um novo sistema do 
qual todas as organizações e cidadãos participem imediatamente desta maneira.
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Para isto ocorrer faz-se necessário criar mecanismos que em momentos 
posteriores levem a este tipo de participação. Assim, uma das maneiras de iniciar 
um processo participativo é o aproveitamento das estruturas de organizações 
comunitárias existentes no município e, quando necessário, estabelecer os 
conselhos comunitários. . 

Nos municípios existem organizações, como conselhos comunitários, 

organizações dentro das igrejas, associaçoes, cooperativas e organizações 
sindicais, entre outras. Estas também servem como base para o processo 
participativo. `_ 

' 

1 . z ' 

, 

`- 

O segundo passo é criar uma organização de segundo nível, queé criar um 
fórum, ou conselho municipal de desenvolvimento - CMD, para o qual cada 
comunidade do município deve eleger um representante. 

Com base no pensamento de muitos autores, podemos definir fórum de 
desenvolvimento como um grupo de pessoas com habilidades complementares, 
que, comprometidas com um propósito comum, coordenam esforços e 
responsabilidades de forma a perseguir um objetivo. .

' 

O fórum de desenvolvimento, através de sua equipe de trabalho e da rede 
de organizaçoes com a qual ele mantém contato, oferecerá recursos humanos 
para o acompanhamento do desenvolvimento local (Cepagro, 1997). A 
composição deste fórum deverá ter a maior representatividade possível (cada 
comunidade deverá estar representada), além de ser composto por membros da 
administração local, empresas importantes, representantes do comércio, etc. (Ver 
Figura 2). Convém ressaltar que sua composição não se deve abrigar grupos que 
disputem poder. r 

Segundo CARVALHO (1997), o fórum de desenvolvimento é composto por 
representantes da sociedade politica do município, da sociedade civil e da 
economia. É um fórum de caráter misto: consultivo e deliberativo. Esta opção 
deverá 'ser' tomada caso a caso, em função da. correlação de forças políticas 

locais. É um conselho autônomo, não tendo qualquer subordinação nem podendo 
se subordinar a quaisquer outros organismos.
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Ao implantar qualquer espaço para a participação no desenvolvimento local 
é importante respeitar a individualidade de cada localidade, ou seja, cada local 
representa uma situação diferente. Logo, se tentarmos implantar uma metodologia 
seguindo uma cartilha, a probabilidade do insucesso é grande. O que se pode 
realizar é uma adaptação de uma experiência de forma maleável. 

4.2 Funções do Fórum 

4.2.1 O. FÓRUM coMo MED|ADoR DE PARcER|As 

_ 

A criação do fórum de desenvolvimento facilita a interação da participação 
da sociedade civil, política e econômica local, nos diversos projetos do plano de 
desenvolvimento local. 

' 

- Podemos classificar a participação da sociedade no desenvolvimento local 
como uma parceria entre a comunidade, as organizações privadas e públicas com 
a administração local. Segundo o Observatório Europeu Leader, 1998, a parceria 
local corresponde à constituição de uma rede de relações e de solidariedade ao 
nível do território, visando valorizar as ações setoriais com uma reflexão 
"transversaI", intersetorial. 

`
' 

No desenvolvimento local, é importantíssimo que todos os parceiros tenham 
uma visão intersetorial. De acordo com GOMES (1994), nas instituições modernas 
não há lugar para tarefas individualizadas. O sentido de time (time) abre a 'cada 
dia que passa uma atmosfera para-ações em consenso, de co-criações, através 
da geração e soma de idéias. _ 

As parcerias são realizadas por iniciativas diversas. Ou seja, a realização 
de uma parceria não parte apenas da necessidade que as organizações públicas 
têm em realiza-las para saber o que seus clientes querem. O Observatório
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Europeu Leader (1998), -classifica a iniciativa do surgimento das parcerias da 
seguinte maneira.

) 

o Parcerias locais criadas por iniciativa de pessoas, individualmente, 

quando "Iíderes locais" da sociedade civil desejam participar ativamente na 
realidade local, com intervenção não apenas econômica, mas também 
social e cultural. Esta participação, as mais das vezes militante, geralmente 
enraizada numa identidade muito forte, tece pouco a pouco as bases de 
uma cidadania renovada. ~ f _ 

o Parcerias locais criadas por iniciativa de empresas ou, mais 
genericamente, de organismos profissionais (cooperativas, associações 
de produtores, etc.), as quais reivindicam um lugar privilegiado nas 
decisões econômicas. ' 

o Parcerias locais criadas por iniciativa dos poderes públicos, locais ou 
não, os quais, em prol do interesse comum, substituem nas zonas dificeis a 

iniciativa privada rara ou deficiente. 

Segundo o Observatório Europeu Leader (1998), estas três abordagens 
correspondem, de um modo geral, a três tipos de objetivos iniciais. 

o No primeiro caso, orientam-se mais para questões de sociedade (relações 
sociais, promoção da cultura, renovação da identidade, etc.). _ 

ø No segundo caso, focalizam-se sobretudo na ação econômica e na criação, 
na promoção, na condução de dinâmicas de projeto nesse domínio.
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o No terceiro caso, orientam-se mais, inicialmente, para uma lógica do 
equipamento (implantação de infra-estruturas, de equipamentos coletivos, 
etc.) e depois para a tomada em conta da globalidade do território 

implicado. 

Quando iniciada por indivíduos, a parceria elabora-se muitas vezes como 
um exercício de militância coletiva, o que lhe pode dar uma perspectiva de 
perenidade ligada a uma cidadania ativa. Iniciada por atores privados, a sua base 
é geralmente o interesse setorial, que obriga a ultrapassar os interesses 

individuais e a criar sucessivos agrupamentos e bases mais amplas. Quando 
provém da iniciativa pública, a parceria nasce geralmente de uma vontade 
substitutiva de reagir a uma situação econômica e social desfavorável 

(Observatório Europeu Leader, 1998). 

Além dessas parcerias, podemos levantar uma outra forma de parceria, 
também importante no desenvolvimento local, que é a parceria entre instituições 
e entre prefeituras. Com certeza, este tipo de parceria será cada vez mais 
freqüente, pois em uma economia globalizada faz-se necessário o fortalecimento 
municipal e regional para desenvolver uma atividade econômica. Ou seja, com a 

atual concorrência de pequenas empresas com empresas de grande porte, ou até 
mesmo de setores de uma região com setores de regiões diferentes, mesmo fora 
do país, as comunidades organizadas procurarão organizar a região com o apoio 
das administrações municipais para agregar valor ao nome ou marca da região. 
Por exemplo: todos conhecem a qualidadedos móveis de Gramado/RS, mas, 
normalmente, ninguém sabe o nome das fábricas de móveis da região. 

infelizmente, este tipo de parceria não é utilizado por todos, ou ainda fica muito em 
caráter local. Por exemplo, as cidades de Fraiburgo e São Joaquim disputam a 

fama de melhor maçã do País, mas esquecem queoutros estados e países 
também produzem maçã; assim, talvez fosse melhor se -todas as cidades 

produtoras de maçãs em Santa Catarina se unissem para que a fama de' melhor 
maçã fosse da maçã catarinense e não apenas a maçã de uma ou duas cidades 
do estado.

H
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As parcerias no desenvolvimento local participativo devem ter como objetivo 
a construção de uma sociedade informada, politizada e que conheça seus 
objetivos e prioridades. Também não podemos estabelecer um tipo de parceria

~ mais importante que outro, pois em cada momento ou situaçao existe um tipo de 
parceria necessario. A maieabilidade em buscar parcerias é importante para o 
desenvolvimento local. l 

Para SMITH (1999), "as organizações são semelhantemente definidas pelo 
compromisso que as pessoas constróem, umas em re/ação às outras, e em 
relação a alguma coisa que valorizam em comum." Um dos segredos do sucesso 
do desenvolvimento local participativo é justamente o compromisso que cada 
cidadão e cada organização tem com os outros cidadãos e organizações em 
contribuir para o desenvolvimento local. Para conseguir êxito nesta nova cultura 
que a sociedade deverá adquirir, faz-se necessário que esta sociedade possua um 
pensamento sistêmico do desenvolvimento local e saiba da importância que cada 
cidadão e organização tem no desenvolvimento local. 

Quando se definem as responsabilidades que cada organização tem para 
resolver um determinado problema, consolida-se uma corrente sistêmica de ação. 
Ou seja, muitas vezes a causa de um problema esta vinculada a uma determinada 
ação, que é a principal geradora do problema levantado. Assim, para resolvê-lo é 
importante a consolidar parcerias e definir responsabilidades para as diversas 
soluções. 

_ 

«- 

Esta definição acontece na medida que se estabelecem as 
responsabilidades que cada organização ou cidadão tem para o sucesso do 
processo de desenvolvimento local. Portanto, os problemas considerados um 
entrave para o desenvolvimento estão diretamente ligados às ações pessoais e 

institucionais para solucioná-los. 

Observando as organizações como comunidades, percebe-se que são um 
mecanismo de democratizar o processo participativo, dando o mesmo valor das 
comunidades locais as organizações, sejam elas empresariais ou não. Mas 
precisamos ter claro que quando fazemos esta classificação não estamos
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colocando todas as empresas em pé de igualdade com as comunidades, mas sim 
as representações destas empresas. Como exemplo: para o desenvolvimento 
local é importante a participação da CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas) de um 
município, pois o comércio é uma atividade fundamental para a captação de 
recursos de turistas e para a movimentação da economia local; logo, é um setor 
fundamental no desenvolvimento local.- 

No nivel prático, redefinir organizações como comunidades significa usar as 
metodologias do desenvolvimento comunitário em organizações, particularmente 
organizações empresariais. Significa, também, ver organizações como centros de 
significado e propósito maior, nos quais as pessoas possam se engajar como 
cidadãos livres se engajam numa sociedade democrática (SMlTH,1999). 

O funcionamento do fórum como um mecanismo estabelecedor de 
parcerias faz dele um agente do desenvolvimento local e não um Órgão cuja 
principal função é reivindicar ações ou intervenções no setor público. 

4.2.2 O FÓRUM coMo |v|E|o DE ouAl_|r=|cAçÃoi 

Um dos primeiros mecanismos de qualificação do fórum é a interação dos 
seus integrantes. Esta .interação é uma forma de fazer com que as organizações 
que o integram se conheçam entre si, conhecendo as funções e ações de cada 
uma delas. 

A partir deste autoconhecimento podem-se programar e executar cursos e 

treinamentos específicos, realizados conforme a necessidade dos integrantes do 
fórum. Muitas vezes ocorre a necessidade de alguns integrantes buscarem 
conhecimentos fora da localidade para depois compartilharem estes 

conhecimentos com o fórum. 
Um dos mecanismos para equalizar o nivel de formação dos membros 

desta entidade é a promoção de seminários de nivelamento de conhecimento.
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Assim, cada membro tem a oportunidade de transmitir seus conhecimentos e 
experiências aos demais, sendo, portanto, mais uma forma de, ao longo do tempo, 
fazer com que as pessoas e organizações se conheçam entre si. 

O fórum deve buscar constantemente capacitar-se, seja através da busca 
de experiências novas, seja através de parceiras externas, estando aberto a todas 
as críticas construtivas. 

Um grande auxiliar de todo o processo participativo é a capacitação. Ela 
deve ser promovida durante todo o processo participativo e com todos os atores. 

Deve-se buscar capacitar todos os membros das diversas organizações e 
cidadãos, sem distinção de importância, pois, principalmente no início deste 
processo, em que a maioria das organizações e cidadãos nao possui o costume 
de decidir o futuro do desenvolvimento local, capacitar apenas alguns atores pode 
provocar o risco, no futuro, de que os que não tenham passado por este processo 
venham a sofrer dificuldades de participação. 

Outra grande vantagem da promoção deste processo com todos os atores 
está no reconhecimento, por parte deles, da importância de sua participação, 

acarretando, inclusive, em uma qualificação do processo. 
O processo de capacitação deve ser realizado de forma lenta e gradativa, 

pois, muitas vezes, ele provoca uma mudança cultural. Ele deve procurar 

conquistar o apoio das lideranças locais, e jamais ser imposto. O ideal é sempre 
levar informações de experiências com resultados à comunidade, às lideranças e 
organizações para que elas próprias aprendam a importância do processo 
participativo. -

á 

Mas os cuidados com a capacitação não devem limitar-se apenas ao 
estabelecimento inicial deste processo. Mesmo com a comunidade, lideranças e 
organizações cientes da importância deste processo, é importante que sempre 
existam mecanismos que atuem melhorando seu nível de participação no 
desenvolvimento local.
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4.2.3 O FÓRUM coMo uM MEcAN|sMo PARA cR|AR ou coNsoL|DAR CANAIS DE 
coMuN|cAçÃo 

O processo de desenvolvimento local não depende apenas da localidade. 
Logo, seja para fomentar a produção agrícola do municipio, seja para desenvolver 
qualquer ação que necessite de recursos ou apoio externo faz-se necessária uma 
boa rede de comunicaçao.

. 

_ Em uma economia globalizada, tornou-se necessário ser capaz de ter
~ canais de comunicações rápidos e eficientes. Logo, os canais de comunicaçao 

não podem ser relacionados apenas como o elo político para obtenção do apoio a 
fim de promover ações dependentes da autorização política de algum dirigente do 
serviço público. Os canais de informação na nova economia estão relacionados à 
previsão de safras de outras localidades do mundo, dos fatos políticos de outras 
economias, etc.

_ 

Também é importantíssimo criar, manter e 'consolidar os canais de 
comunicação políticos. As ações que levam ao desenvolvimento local dependem 
muito de recursos públicos, mesmo que seja. para buscar parcerias e apoio junto 
ao setor privado. 

Podemos classificar os canais de comunicação acima citados como sendo 
canais com função de buscar informações externas ao fórum. Mas 'existem os 
canais de comunicação .que classificamos como os que levam informação de 
dentro do fórum para toda a comunidade local. 

Neste segundo caso, o próprio fórum torna-se um canal de comunicação, 
mas para isto ele precisa ter canais que levem informações à comunidade. Por 
isso, é importante que o fórum tenha acesso aos meios de comunicações local, 
principalmente à mídia e às lideranças. Estes canais são de vital importância para 
mostrar à comunidade e às organizações o crescimento do fórum propiciado por 
sua participação. Além disto, é uma maneira de entrar em contado com todos os 
cidadãos para que cada um saiba seu papel e contribua com o desenvolvimento 
local.



73 

4.2.4 O FÓRUM coMo UM ESPAÇO PARA |oENT|i=|cAÇÃo, ANÁ|_|sE E so|_uÇÓEs DE 
PRoBi.EMAs - 

Antes de fazer qualquer análise de problemas, é importante definir a forma 
como ela será feita, para evitar conflitos e organizar as discussões. Parece 
simples definir o que é um problema, mas, na prática, pode ocorrer que o que é 
um problema para uma organização não o seja para outra,. para a qual as 
soluções poderiam, eventualmente, gerar novos problemas. Assim, é importante 
gerar mecanismos de estudos dos problemas, analisando as causas.e efeitos, 
discutir e definir as responsabilidades de cada organização para solucionar um 
problema. 

É importante saber o foco dos problemas. Segundo SENGE et al. (1999: p. 
494) "O trabalho de desenvolvimento comunitário bem sucedido começa com os 
desafios que as pessoas enfrentam na vida real". Portanto, faz-se necessário 
saber os problemas que a comunidade possui e tentar resolvê-los, mesmo porque 
a comunidade só dará valor a uma entidade como o fórum se este demonstrar que 
está voltado para ela. Assim, os trabalhos só serão eficazes se trabalharem os 
problemas da vida diária da comunidade.



Figura 2 - Atuação do Fórum Municipal de Desenvolvimento 

L Profissionais - médicos, agrônomos, soció logos, etc. J _ 

ONG(s), Igrejas

i 

Secretarias do- 
municipio 

Cons Municipais 

Cons Comunitarios 

Estabelecimento de 
parcerias 

- ~ Associacoes e 
Cooperativas 

Indústrias e 
Empresas 

. . . Instituições 
` 

. educacionais 

. , . Meios de 
` Comunicação 

ór z y i 1 z 
Desenvo vimento 

Identificação, analise 
e soluções dos 
problemas 

Q al fi d Criação e consolidação 

OTCS 
COfI1UIllCaÇaO 

u i ca ão os . dos Camus de 

Fonte: Adaptado de CHAMALA (1995).



75 

4.3 O funcionamento do fórum de desenvolvimento 

O sucesso de qualquervmecanismo participativo de desenvolvimento local 
está na maleabilidade deste processo. Isto acontece porque não existe uma 
realidade única e muito menos uma solução única. Portanto, os mecanismos que 
levam, concomitantemente, à maximização ̀e à qualificação da participação devem 
ser utilizados conforme a necessidade da localidade. Assim sendo, o que se pode 
propor é um esquema ou metodologia participativa maleável para que cada região 
ou localidade possa ter um esquema ou roteiro de orientação para realizar um 
processo participativo. ' 

Normalmente, os autores trabalham as metodologias de maneira que elas 
se adaptem às diversas realidades com sucesso, ou criticam o sistema _de 
participação através de conselhos. O sistema criado -atualmente está embasado 
de maneira que a populaçãodos grandes e médios municípios seja representada 
através dos conselhos municipais1, ficando caracterizada a participação da 
comunidade no desenvolvimento local. Fica evidente que este sistema de 
conselhos pode ser eficiente nestes municípios, pois bastará, se estes forem 
operantes, que o cidadão que queira participar e contribuir com o desenvolvimento 
entre em contato com os conselhos. Entretanto, existe uma falta de organização 
para operacionalizar todos os conselhos e fazê-los trabalhar em conjunto de 
maneira sistêmica. -

- 

'conselhos municipais - Os conselhos do município são os aqueles que atuam em determinada 
área, deliberando as políticas que serão adotadas nesta área, e são os responsável pela 

fiscalização da execução destas políticas. Por exemplo, o Conselho Municipal de Saúde é um 
Órgão deliberativo que procura traçar as políticas com vistas a solucionar os problemas ligados à 

saúde no município.
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Para estabelecer um processo participativo colocamos como necessário a 

implantação do fórum de desenvolvimento local. Para _que isto aconteça, fazemos 
algumas propostas (Ver Figura O3). Para começar qualquer processo participativo 
é importante sensibilizar as autoridades locais da importância e das vantagens 
deste processo. A importância de trabalhar primeiro as autoridades deriva do fato 
de elas serem essenciais para o processo participativo e, principalmente, porque 
se elas se engajarem desde o início do processo, ajudando, inclusive, a organizar 
a população, fica evidente que o processo não será realizado com o objetivo de 
tirar delas o poder ou -diminuir a sua expressão política. Assim, desde o início as 
autoridades passam a confiar no processo. 

Com as autoridades sensibilizadas, passa-se à fase da sensibilização das 
lideranças locais e da população. Os mecanismos para se fazer esta 

sensibilização variam conforme o local e a disponibilidade de recursos. Em cada 
localidade deverá ser traçada uma estratégia apropriada. As autoridades e 
lideranças locais sabem quais os melhores mecanismos para difundir as novas 
informações. Como a sensibilização é um processo de passagem de informação, 
devem-se aproveitar tanto as experiências das autoridades como as das 
lideranças, ou seja, utilizar mecanismos que as atinjam de forma eficaz. Esta 
difusão é de vital' importância antes de qualquer ação. 

Outro grupo que precisa ser conquistado para a importância do processo 
participativo são as organizações locais, sejam elas privadas, públicas ou de 
capital misto.” 

' i 

Passada a fase de sensibilização, começa-se um processo de integração 
entre os atores locais. Estes devem passar a conhecer as funções que cada 
organização possui. Este passo é de vital importância para que, ao estabelecer o 
fórum de desenvolvimento, todos saibam como resolver os problemas locais 

buscando as organizações e as pessoas certas para resolvê-los. Facilita-se, 

inclusive, o estabelecimento de parcerias e o processo de difusão de 
conhecimento no próprio fórum.
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Com as organizações e pessoas que integram o fórum conhecendo o papel 
que cada ator possui, deve-se partir para a elaboração de um diagnóstico local, 
com o objetivo de levantar a realidade socioeconômica local para tomar ciência 
dos- problemas existentes e prioritários, tanto das comunidades como das 

- ~ organlzaçoes. l 

Para o êxito desta etapa, é necessário' que a população esteja ciente da 
realização de um diagnóstico local. Este deve ser realizado de maneira que as 
informações nele contidas sejam de interesse tanto da comunidade como das 
organizações. Portanto, jamais' se poderá apresentar uma proposta de 
questionamentos para uma localidade sem antes traçar os objetivos que se 
pretendem alcançar. O correto é realizar os questionamentos em conjunto com os 
técnicos da prefeitura, e sempre com equipes multidisciplinares. Assim, com a 

população sabendo da importância de responder corretamente ao diagnóstico, e 
sendo este elaborado de modo racional, os índices de erro diminuem, trazendo 
qualidade às informações obtidas. _ 

Ou-tra grande importância na qualificação do diagnóstico é que a partir do 
momento que se implanta este modelo de desenvolvimento participativo, os 
resultados para o desenvolvimento local devem ser analisados, transformando o 
diagnóstico numa forma de monitorar os resultados da participação. Desta forma, 
o modelo será cíclico e dinâmico. Sempre haverá prioridades e projetos em 
andamento. O desenvolvimento local nunca estaciona em alguma etapa deste 
processo. 

_ 

` ` 

. 

~ 

_ 

' 

.

V 

A partir das informações diagnosticadas acerca das condições políticas, 

econômicas e estruturais do município, começa-se uma nova etapa. Primeiro, 

existe a necessidade de mapear as informações sobre as condições de cada 
comunidade ou localidade no município. Feito isto, o próximo passo é organizar os 
conselhos comunitários para que eles conheçam.a situação da sua comunidade e 

do município. . 

Os conselhos comunitários são organizações abertas à participação de 
todos os cidadãos residentes na localidade em que atuam, tendo caráter territorial.
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Nestes conselhos é que são discutidas e deliberadas as prioridades da 
comunidade; fomentadas propostas de parcerias para o desenvolvimento de 
projetos e ações que podem vir a trazer benefícios à comunidade; realizada a 
capacitação da comunidade, entre outras atividades.

_ 

As comunidades, estando cientes da sua situaçao e a respeito do 
municipio, saberão as condições em que a prefeitura se encontra. Para isto-é 
importante a participação do prefeito e de seus secretários. 

Com estas informações as comunidades conseguem saber as razões das 
suas dificuldades, mapeá-las e estudar formas de solucionar seus problemas. 

Seguindo o processo participativo, neste momento faz-se necessário que os 
conselhos do município também estejam com todas as informações, 
acompanhando de perto todas as atividades realizadas com as comunidades. 
Concomitantemente, o diagnóstico deverá ser apresentado para todas as 
organizações e pessoas que demonstrem interesse em conhecer a realidade do 
municipio ou da localidade. . 

Conforme o sucesso obtido com a metodologia do Instituto Cepa/SC, cada 
comunidade deverá eleger suas prioridades (por área, conforme o necessário: 
saúde, educação, infra-estrutura, etc.) através de um mecanismo denominado 
Matriz de Relevância. Os periféricos - aqueles que estão em estado próximo ou 
em miséria - deverão ser trabalhados como uma área de atuação em cada 
comunidade e no municipio. Para estes devem ser propostos planos de ações que 
atendam suas necessidades. Mas é importante ter o cuidado para que os 
conselhos comunitários, e o próprio fórum de desenvolvimento, não tenham como 
uma única função a determinação de prioridades. 

Após o estabelecimento de suas prioridades e ciente dos seus problemas, 
cada comunidade deverá eleger um representante para integrar o fórum ou 
conselho. municipal de desenvolvimento. Este fórum deverá ser composto por 
representantes da comunidade e das organizações sociais do município ou 
localidade. Os representantes da comunidade são: representantes dos conselhos 
comunitários e outros profissionais, tais como médicos, veterinários, advogados,
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engenheiros, sociólogos, etc. Os representantes das organizações sociais são: 
secretarias municipais; conselhos municipais, igrejas, ONG(s), bancos, empresas, 
mídia, associações, cooperativas, etc. É importante salientar que as organizações 
deverão participar espontaneamente (não se deve forçar a participação), por 
automobilização. 

O fórum deve ter por objetivo constituir uma rede de relações e de 
solidariedade em uma localidade, com a finalidade de valorizar ao máximo seu 
potencial e enriquecer as ações setoriais através de uma reflexäo transversal e 
intersetorial.

_ 

Entre suas tarefas está a de promover discussões ou debates para 
estabelecer soluções para os problemas locais que prejudicam o processo def 
desenvolvimento. As soluções passam pelo estabelecimento de parcerias, que 
resultarão em ações que conduzirão a uma melhoria na qualidade de vida da 
população e aumentarão o êxito das organizações. Estes debates levam em

~ consideração as necessidades e prioridades das comunidades e organizaçoes. 

O desenvolvimento local é conseqüente às ações do fórum, ou seja, o 
fórum não possui como objetivo principal a elaboração de um plano de 
desenvolvimento local. Ele se torna um agente de desenvolvimento que tanto 
auxilia a prefeitura quanto incita todas as organizações e cidadãos a participarem 
do processo de desenvolvimento local. 

Um problema que prejudica o bom funcionamento do fórum de 
desenvolvimento é a desorganização dos conselhos municipais. Ocorre que estes, 
muitas vezes, não participam ou não exercem suas atribuições por problemas 
organizacionais. (ler: Quais os problemas que impedem a participação). Logo, é 
importante organizar e operacionalizar todos os conselhos municipais, mesmo 
porque eles são órgãos deliberativos legais de políticas. Seu bom funcionamento 
enriquece as ações do fórum, pois esta é uma das formas de aproximá-los da' 
comunidade.

ç 

_ É importante que os conselhos se reunam constantemente no fórum a fim 
de discutir seus projetos e ações, inclusive para apoiar e receber apoio nas ações
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dos outros conselhos. Outro aspecto importante para o desenvolvimento local é 
nunca desmobilizar as comunidades. 

- Para o bom funcionamento destes conselhos e do fórum, conforme 
descrevemos no trabalho, é preciso: 

o conceber a participação da sociedade como um sistema que integra o aspecto 
politico, o social, o econômico e o cultural, dentro de um enfoque sistêmico; 

o' focalizar os problemas, evitando o foco estreito sobre a construção de uma 
comunidade no abstrato (para se obter sucesso com a implantação de um 
fórum ou conselho é importante focalizar também as coisas imediatas que 
interessam às pessoas, procurando, dessa forma, satisfazer as necessidades 
prioritárias da comunidade); 

o procurar a participação e o apoio de todos os setores da sociedade - para isto 
buscando o que unifica as pessoas e organizações _- e sensibilizar autoridades, 
lideranças e organizações valorizando os pontos que poderão favorecer sua 
união e convergência (mais do que atacar pontos que possam dividir); 

o preservar um ambiente de simplicidade, apesar de o ,fórum ser muitas vezes 
um órgão deliberativo, evitando atingir as autoridades e a própria comunidade 
com imposições; e

_ 

ø sensibilizar a comunidade para que ela não só participe, como se comprometa 
com o desenvolvimento local;

\ 

o obedecer a diretriz de COSSART (1995), que coloca que "P/aneja quem 
executa e executa quem planejou", pois é importante que a comunidade atue 
desde a elaboração das prioridades locais, passando pelo planejamento das 
ações, colaborando inclusive desde a elaboração de projetos até sua 
execução; ‹
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fazer sempre o melhor, pois isto compete aos desenvolvedores comunitários, 
de acordo com SENGE et al. (1999), que prescrevem: “Construa o bem, 
espere o melhor, faça excelente" (mesmo em organizações com inúmeros 
problemas), é preciso focalizar as melhores e mais revigorantes forças que já 
existem, envolver as pessoas associadas a elas, procurar o bom e o sadio que 
existem mesmo na organização mais enferma, e partir daí, uma vez que até 
mesmo em organizações como estas podem haver pessoas fazendo trabalhos 
muito úteis para o desenvolvimento Iocal;' 

¬_ 

não expurgar a participação de pessoas que inicialmente não concordavam 
com este processo, e permanecer aberto para futuras participações; 

capacitar a comunidade para que sua participação seja cada vez mais efetiva;

~ garantir continuidade às açoes, através de um planejamento, o qual, por sua 
vez, resulte de um diagnóstico da situação e das necessidades locais; 

promover a passagem da democracia direta para democracia representativa; 

descentralizar o poder público, com a abertura de espaços destinados à 

participação; 

fazer com que as pessoas e organizaçoes se respeitem mutuamente, 
admitindo as limitações e dificuldades que possam ter, e que poderão ser 
superadas justamente por esse respeito; 

mostrar os resultados positivos da participação da comunidade no 
desenvolvimento local; 

reconhecer as contribuições de pessoas e organizações através do 
reconhecimento, que, segundo SENGE et al. (1999), representa uma forma de
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incentivo à participação de pessoas e organizações, e ao mesmo tempo 
representa a maneira de perceberem o valor de sua contribuição; 

o finalmente, comemorar e reconhecer o sucesso, mesmo que pequeno (SENGE 
et. al., 1999). 

Como é possível observar, a participação da comunidade deve ser 

constante. As etapas expostas são de caráter didático, pois, à medida que um 
município ou localidade adere a um sistema de desenvolvimento local 

participativo, estas etapas, com o tempo, vão ocorrendo concomitantemente. 
Outro aspecto deste sistema é que ele procura trabalhar sempre de maneira 
multidisciplinar e sistêmica. 

No decorrer deste trabalho salientamos alguns princípios para que a 
comunidade participe ativamente do processo de desenvolvimento local. Também 
insistimos sobre a importância .da participação da comunidade neste 

desenvolvimento. Demostramos também que após a promulgação da Constituição 
de 1988 os mecanismos de participação da comunidade são os conselhos, as 
comissões ou fóruns tanto em âmbito municipal, quanto estadual e nacional.



Figura 3 - Mecanismos de Atuação no Desenvolvimento Local 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento local é um processo endógeno, registrado em pequenas 
unidades territoriais e agrupamentos humanos, capaz de promover o dinamismo 
econômico e a melhoria da qualidade de vida da população. Representa uma 
singular transformação nas bases econômicas e na organização social, resultante 
da mobilização das energias da sociedade, explorando suas capacidades e 
potencialidades específicas. Para ser um processo consciente e sustentável, o 
desenvolvimento deve elevar as ' oportunidades sociais e a viabilidade e 
competitividade da economia local, aumentando a renda e as formas de riqueza, 
sua internacionalização na economia local e o fortalecimento da capacidade de 
investimento e gastos, das instituições públicas, ao mesmo tempo em que 
assegura a conservação dos recursos naturais (BUARQUE, 1999). 

Após a Constituição de 1988 e com os acordos realizados no programa da 
Agenda 21, a comunidade ficou mais próxima do desenvolvimento local. A Agenda 
21, principalmente, dá grande importância à participação da comunidade neste 
desenvolvimento. 

O trabalho demonstrou que a Carta Magna brasileira prevê um sistema 
participativo, através da criação de conselhos municipais, estaduais e nacionais, 
para as diversas áreas de atuação do Estado no desenvolvimento social, político e 
econômico de municípios, estados e Federação. 

Infelizmente, este processo, que deveria ser bastante participativo, tem 
problemas que causam uma baixa participação da sociedade no desenvolvimento 
local. Este trabalho buscou relacionar, classificar e detalhar os principais 

problemas que levam a essa baixa participação da comunidade, que sintetizamos 
nos seguintes cinco grupos: '
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Grupo O1 - Centralização do poder; 
Grupo O2 - Problemas de organização para a participação; 
Grupo 03 - Desconhecimento das vantagens da participação; 
Grupo O4 - Problemas da política imposta à comunidade; 

Grupo O5 - Diagnósticos mal-elaborados. 

Observou-se a existência de diversas metodologias de desenvolvimento 
local participativo, as quais tentam de alguma maneira envolver a sociedade. 
Como elas, na sua maioria, são organizadas sem aproveitar o sistema 

participativo existente, através dos conselhos municipais e, principalmente, 

exigindo muito tempo da comunidade nas etapas de elaboração e execução do 
plano de desenvolvimento local, propusemos um novo mecanismo de 
desenvolvimento local participativo. 

O estabelecimento de um fórum de desenvolvimento local torna-se 

importante na medida em que este tenha como objetivo principal o 
estabelecimento de parcerias que potencializem o desenvolvimento de atividades 
setoriais e intersetoriais, assim, trazendo como conseqüência o desenvolvimento 
local.

_ 

Este mecanismo ou metodologia procura integrar os mecanismos legais de 
participação com os mecanismos ideais. Assim, este trabalho acata a proposiçao 
da maioria dos autores de metodologias participativas, que é a criação de um 
fórum ou de um conselho municipal de desenvolvimento, por acreditarmos que os 
conselhos municipais organizados e operacionalizados podem enriquecer as 

ações e discussões do fórum de desenvolvimento. _ 

Este fórum, dessa maneira, torna-se um mecanismo para que os conselhos 
municipais trabalhem juntos no desenvolvimento e apoio a projetos, embasando- 
se nas prioridades e necessidades que a sociedade elegeu para seu município ou 
localidade. Também é uma forma de não sobrecarregar a comunidade com a 

obrigação de desenvolver os projetos que levam ao desenvolvimento, mas dando 
a liberdade para que todos participem dos projetos seja através de sugestões, seja
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através da elaboração e execução dos projetos, conforme a disponibilidade de 
cada cidadão. . 

Quando se trabalha a participação da sociedade, não existe um mecanismo 
ideal. O que é preciso fazer é adaptar os diversos mecanismos participativos à 
realidade local, pois cada localidade possui individualidades que devem ser 
respeitadas. 

Se o processo de desenvolvimento local fosse comparado a uma relação 
comercial, talvez fosse possível dizer que se trata de uma das poucas situações 
em que só há "clientes" e o prestador do serviço é o próprio desenvolvimento 
local. Todos dependem dele e por ele são responsáveis, individualmente, seja 

coletivamente. »
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