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RESUMO 
 

 
Este trabalho relata uma experiência vivenciada por esta autora no estado de Sergipe, com foco no 

município de Santa Luzia do Itanhi, cuja reflexão nasce do marco analítico identificado com o que 

ocorreu durante intervenção promovida pelo Programa Regional de Desenvolvimento Local 

Sustentável (PRDLS), no período 1999-2001, o que foi feito após terem se passado mais de dois anos 

de intenso envolvimento nos esforços realizados como membro ativo desse Programa e integrante da 

equipe da Sudene. Essa reflexão contemplou temáticas tais como: estratégia-rede nos aspectos da 

organização dos parceiros e influência do capital social na implementação das ações demandadas pela 

sociedade civil. De caráter descritivo e explanatório, o trabalho foi elaborado sob a forma de um 

estudo de caso. Desse modo, a análise crítica sobre a constituição e gestão da rede de parceiros, bem 

como da mobilização de capital social que foi praticada, originou-se de um processo de releitura da 

experiência, proveniente da pesquisa-ação, de documentos, de notas de campo e registro das 

observações, além de consultas feitas à várias publicações disponíveis acerca da avaliação institucional 

do PRDLS. O trabalho mostra que se ofereceu uma oportunidade para a sociedade participar de uma 

estratégia de desenvolvimento, fruto de políticas do governo federal e estadual, ao mesmo tempo em 

que se incentivava iniciativas locais que promovessem novos processos de desenvolvimento ao nível 

do território. O processo de construção do desenvolvimento local foi articulado com o conjunto da 

sociedade e combinou estratégias de implementação no curto prazo, para solução de problemas de 

caráter imediato, com estratégias de longo prazo. Essa forma de organizar-se para operacionalizar as 

ações demandadas coaduna-se com a forma de abordagem de Uphoff (2000), concernente ao capital 

social, no que diz respeito à relação da teoria com a prática, cujos efeitos podem ser expressos nos 

resultados provocados pelo processo de intervenção. Assim, em Santa Luzia do Itanhi, buscou-se 

construir uma nova visão das relações sociais, centrada na cidadania, para que houvesse inserção de 

parte da sociedade, excluída do mercado e das políticas públicas, dessa forma dispondo de um mínimo 

de renda e qualidade de vida. Nesse sentido, as relações sociais, constituídas a partir do PRDLS, foram 

integrativas e cooperadas para favorecer a formação de competências, ensejar aprendizagem acerca de 

negociação e tomada de decisão, tanto para implementação das ações de curto prazo como daquelas de 

natureza mais estruturante. A construção e melhoramento do capital social ocorrido no processo 

levaram a uma melhor governança das ações públicas e ao fortalecimento institucional mediante a 

socialização das informações e do fluxo de comunicação no exercício do aprender fazendo. Esta e 

outras considerações integram o corpo do trabalho. 
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ABSTRACT 
 

This work is related to an experience by the author in Santa Luzia do Itanhi, a town of the state 

Sergipe, which happened as part of the Regional Program for Local Sustainable Development 

(PRDLS, in portuguese), in 1999-2001, supported by a governmental institution in Northeast of Brazil, 

SUDENE. In that period, the author was an active member of the SUDENE´s group, which was 

involved in the efforts of that program’s implementation. In this work, considerations are made 

starting from a particular set of theoretical references identified with this experience, more than two 

years later. These considerations deal with subjects, such as: strategy of network, considering aspects 

of the partners' organization and influence of the social capital in the implementation of actions 

required by society. This work was elaborated such as a case study, with descriptive and explanatory 

character, involving a process of looking back over experience and a critical analysis on: the 

constitution and organization of a partners' network and the mobilization of the social capital that had 

been practiced in the program. Data were collected from the research-action process, field notes, 

remarks from observation, besides documents and information from some available publications 

concerning institutional evaluation of the PRDLS.  The work shows that was offered to society an 

opportunity to participate in the development strategy, originated in a governmental policy, which, 

simultaneously, intended to motivate local initiatives in promoting new processes of development. The 

local development process was constructed by including social groups, and combined strategies for 

implementation of actions in a short term, representing an effort to solve immediate problems, with 

strategies for actions to be implemented in a long term. This form of social organization to perform 

demanded actions is according to Uphoff´s approach (2000) for the social capital, considering the 

relationship between theory and practice, which effects can be expressed in terms of the consequences 

from the intervention process. In this perspective, in Santa Luzia do Itanhi, the program intended to 

construct a new vision on social relationships with emphasis to the citizens participation, so that part 

of society could be inserted in the local development process. In a general sense, common citizens are 

excluded from opportunities for job and public policy, having a minimum of income and life quality. 

In this sense, social relationships, constituted starting from PRDLS, were inclusive and cooperative 

favoring the formation of competences and promoting apprenticeship on negotiation and making-

decision to implement actions in a short term as well as actions that have a structural character. In this 

process, the constitution and improvement of the social capital resulted in a good governance and 

reinforced the involved institutions, considering that information were socialized and forms of 

communication were established in learning by doing. Among others, these considerations integrate 

this work. 

 
 
 
 



 10

SUMÁRIO 
 
 
 
Lista de Siglas 6 
Lista de Figuras e Quadros 7 
Resumo 8 
Abstract 9 
Sumário 10 
Introdução 11 
  
Capítulo I  Contextualização do município 
1.1 Caracterização do município 
1.1.1 Dimensão sóciopolítico e institucional 

17 
17 
19 

Capítulo II Participação da Sociedade e sua Atuação nas Políticas de 
Desenvolvimento 
2.1 Participação e Integração da Sociedade nos Processos de Desenvolvimento 
2.1.1 Planejamento Participativo na Política de DLS 
2.2 Rede: Uma Estrutura Organizacional fundamentada em Parceria 
2.2.1 Instrumento Rede no DLS 
2.3 Panorama da Política de DLS e da Sociedade organizada em Rede 
2.3.1 Ponto e Contraponto das Formas de Desenvolvimento: Tradicional e Sustentável  
2.3.2 Desenvolvimento Local Sustentável em Rede 
2.4 Dimensão do Capital Social no Desenvolvimento 

 
23 
24 
27 
29 
33 
35 
38 
41 
46 

Capítulo III  Estruturação da Experiência de Santa Luzia do Itanhi de uma Política 
de DLS em Rede 
3.1 Questões norteadoras 
3.2 Definição de Termos 
3.3 Natureza do Trabalho e Estratégia Utilizada 
3.4 Base de Dados Utilizada 

 
51 
51 
51 
52 
53 

Capítulo IV Resultado e Discussão da Estratégia de uma Rede de Parceiros no DLS
4.1 Implementação do PRDLS nos Municípios de Sergipe 
4.1.1 Mobilização dos Atores Sociais 
4.1.2 Articulação e Sensibilização dos Parceiros para o DLS em Santa Luzia do Itanhi 
4.1.3 Construção da Rede de Parceiros  
4.2 Análise e Reflexão das Ações no Município de Santa Luzia do Itanhi na Política de 
DLS 
4.2.1 Organização em Rede  
4.2.2 Implementação de Ações do Município de Santa Luzia do Itanhi 
4.3 Análise do Capital Social na Estrutura de Rede de Parceiros  

56 
56 
61 
65 
67 
 
72 
73 
77 
84 

Conclusões e Proposições 90 
  
Referências 99 
Apêndices 106
 

 

 

 



 11

Introdução 

 

Neste trabalho faz-se uma reflexão a partir da experiência vivida pela autora, no Programa 

Regional de Desenvolvimento Local Sustentável (PRDLS), envergado pela Superintendência 

de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) em cooperação técnica com o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), com vigência de cinco anos, no período de 

1999 a 2003.  Com base nessa experiência profissional, surgiu a intenção de estudar de forma 

mais aprofundada a estratégia em rede, no processo de desenvolvimento local sustentável 

(DLS) e o seu rebatimento na mobilização do capital social, sob o pressuposto que é possível 

conciliar as ações imediatas de curto prazo com as ações estruturantes de médio-longo prazo. 

 

A experiência foi desenvolvida no município de Santa Luzia do Itanhi, localizado no estado 

de Sergipe (SE), numa das áreas de atuação do PRDLS. Aplicou-se uma política de DLS 

voltada para a conscientização da comunidade, tendo em vista seu envolvimento em ações e 

resultados de longo prazo, em confronto com demandas mais imediatas e urgentes por ela 

requerida. A temática do trabalho focaliza a promoção e gestão de uma rede de parceiros no 

DLS, a partir da emergência de demandas sociais no referido município. 

 

Atualmente, no Brasil, há várias experiências de implementação de redes vinculadas a 

programas de desenvolvimento local. Essa dinâmica de rede pode constituir “os elos entre 

diferentes campos de articulação (....) e tende a fazer com que as relações construídas 

prevaleçam sobre as disposições pré-existentes ao gerar ambientes de transparência, 

contrariando a lógica do guardar para si e estimulando a reciprocidade aberta” (SILVEIRA, 

2001, p. 41).  

 

Nesse sentido, tornou-se premente construir uma nova relação entre Estado e sociedade numa 

dinâmica sócio-econômica capaz de convergir e integrar as políticas e os programas/projetos, 

fortalecer o governo local via parcerias institucionais e criar espaços institucionais para a 

participação organizada da sociedade. Assim busca-se privilegiar o estabelecimento de canais 

de comunicação, de forma a incorporar necessidades humanas básicas da população. Como é 

sabido, tal relação enseja uma ação de cidadania voltada para políticas mais amplas na qual a 

sociedade civil possa ter participação e controle social das políticas locais de 

desenvolvimento. 
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Dowbor (2000) diz que a relação Estado-sociedade civil assume papel importante no 

município, onde a articulação entre a administração pública e as organizações da sociedade 

civil podem ser facilmente organizadas criando sinergias em torno da qualidade de vida do 

cidadão. O pressuposto é de que o local propicia um ambiente favorável às relações, dentre os 

demais fatores, pois os atores sociais se conhecem de tal forma que as parcerias se formam 

mais facilmente. Esse processo contribui para o crescimento da democracia participativa em 

relação à democracia representativa. Tudo isso, pode levar a uma sociedade em rede.  

 

Com efeito, no Brasil, nota-se uma evolução de pensamento sobre a crise de 

desenvolvimento, a qual coloca em pauta o desenvolvimento sustentável asseverado pelo 

processo de redemocratização paralelamente às estratégias de descentralização, centrado na 

idéia de integração econômica, social e ambiental. Para que haja o desenvolvimento da 

sociedade sustentável é preciso suprimir com as deficiências de capital humano, a 

insuficiência de capital social e de cidadania ativa, de tal forma que a transformação tanto no 

governo local como na sociedade civil, venha a favorecer a integração entre eles e a fortalecer 

o tecido social voltado para um interesse comum (JARA, 2001). 

 

Realmente, ao se considerar as condições sócio-econômicas e políticas das sociedades em 

desenvolvimento, constata-se uma forte tendência para ações em curto prazo, que leva a um 

imediatismo de práticas e de escolhas políticas, principalmente quando têm lugar em espaços 

tradicionais insuficientes para equilibrar a relação de forças entre Estado e sociedade civil. 

Nesse contexto emergem várias iniciativas do governo central, a apontar para novas formas de 

compartilhar com a sociedade a condução de políticas públicas que busquem superar a cultura 

política dominante (do assistencialismo e do clientelismo), segundo parâmetros mais 

democráticos e voltados para a gestão participativa.  

 

Por conseguinte, Pimenta (1998) diz que esse desenvolvimento possibilita a emergência de 

comunidades capazes de suprir suas necessidades imediatas, descobrir ou despertar suas 

vocações locais, desenvolver suas potencialidades específicas e fomentar o intercâmbio 

externo, aproveitando-se de suas vantagens locais, em consonância com o desenvolvimento  

nacional e global.  

 

O trabalho chama a atenção para o fato de que o processo de indução ao DLS compreende a 

construção de um aprendizado social e mudança de mentalidade, no exercício do aprender em 
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um ambiente horizontalizado. Aspecto básico para possibilitar às instituições e aos atores 

sociais locais a troca de informações, negociação e cooperação com os parceiros, de modo a 

compartilhar responsabilidades no processo de implementação das ações pré-estabelecidas. 

Tudo isso, em um espaço de discussão e viabilização de soluções relativas ao 

desenvolvimento sustentável do município, representa para Uphoff (2000) e Jara (2001) um 

exemplo de aquisição do capital social. 

 

A presente pesquisa tem relevância social ao reconhecer no instrumento rede de parceiros um 

meio para se promover e gestar políticas de DLS, entrelaçado a um investimento no capital 

social e humano para dar consecução ao desenvolvimento no local, numa perspectiva de 

melhoria na qualidade de vida da população.  Como resultado, espera-se que isso possa 

subsidiar a gestão municipal e a programação orçamentária anual das instituições parceiras, 

bem como a articulação e integração dos programas/projetos/atividades nas três esferas de 

poder. 

 

Como consta deste trabalho, no período 1999-2001, três municípios de Sergipe foram 

selecionados para se fazer a intervenção do PRDLS, baseada em uma metodologia de DLS. A 

aplicação se deu nessas localidades de acordo com o seguinte esquema: dois deles detinham o 

menor índice de desenvolvimento humano (IDH) do estado e o terceiro tinha apresentado o 

melhor desempenho na execução do Programa Federal de Combate aos Efeitos da Seca em 

1998. Os três municípios foram os seguintes: Amparo de São Francisco, Santa Luzia do Itanhi 

e Itabi, respectivamente. 

 

O município de Santa Luzia do Itanhi foi o escolhido para ser objeto do estudo de caso, 

justamente por deter, à época da construção da rede de parceiros, mais informações 

sistematizadas. O que não quer dizer que os outros dois municípios foram excluídos em 

virtude de integrarem a rede de parceiros analisada, atuante em todo o processo de atuação do 

PRDLS.  Foi ela inclusive que ofereceu condições para se implementar ações vinculadas à 

dotações orçamentárias das instituições envolvidas e atender às demandas mais urgentes, sem 

desvirtuar os princípios de DLS. 

 

Segundo Guedes (1981), um programa de desenvolvimento social reflete um processo 

educativo geralmente lento, que justifica a adoção de ação de curto prazo como forma de a 

comunidade ganhar autoconfiança e aprender sobre seus próprios problemas, identificando 
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suas necessidades, a partir de um processo dialógico. Assim, a adoção de ações imediatas 

considera o problema como fonte geradora do processo para práticas de gestão do 

desenvolvimento local sustentável vinculada às ações estruturantes. Estas pensadas em termos 

de médio-longo prazo, como forma de se alcançar eficácia e capilaridade das ações de 

governo nas três esferas do poder, numa convivência entre o desenvolvimento sustentável e o 

desenvolvimento tradicional. 

 

Com efeito, o espaço ocupado pelos envolvidos na rede propiciou um ambiente adequado 

para a interação e cooperação dos parceiros. Deles fluía uma sinergia capaz de favorecer a 

negociação das propostas de desenvolvimento, o atendimento às necessidades da sociedade e 

a solução de continuidade das ações com maior controle social.  

 

Diante dessa dimensão do PRDLS, este TCM demarca duas fases básicas.  Na primeira, tenta-

se estabelecer um marco analítico identificado com a descrição da experiência vivida 

exatamente no período 1999-2001. Isso foi feito após terem se passado mais de dois anos de 

intenso envolvimento nos esforços realizados como membro ativo do Programa e integrante 

da equipe da Sudene.   

 

Sem dúvida alguma, a viabilidade do trabalho decorreu da base de dados construída no 

período de 1999-2001, que teve a pesquisa-ação como metodologia básica da experiência.  À 

época, foram feitos levantamentos e tratamentos de dados, agora transformados em 

instrumental de reflexão e análise. O referido levantamento foi feito pela equipe de técnicos-

facilitadores do PRDLS, no estado de Sergipe, sendo um representante da Sudene e o outro do 

Pnud. Em conjunto com os atores sociais e institucionais, produziram documentos (relatórios, 

levantamentos, agendas, históricos) e realizaram oficinas de trabalho, programas de 

entrevistas formais e informais, visitas técnicas, reuniões para fins de intercâmbio de 

experiências e a própria observação participante.  Abrindo-se um parênteses, deve ser dito que 

um dos momentos difíceis vividos nessa experiência está diretamente ligado à extinção da 

Sudene, quando o trabalho foi interrompido e depois retomado em novas bases.  

 

Na segunda fase, já em 2002, como mestranda, procurou-se desenvolver uma visão crítica 

sobre o significado dessa experiência, sobretudo da constituição e gestão da rede de parceiros, 

bem como da mobilização de capital social que foi praticada. 
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Como resultado, chegou-se a um esquema sistemático de análise, de que constou a confecção 

de figuras, quadros e de textos que embasaram a elaboração do TCM, de modo a auxiliar a 

compreensão dos eventos e do próprio processo constante dessa política de DLS. 
 

O ponto de partida da reflexão aqui feita tomou como referência a seguinte pergunta de 

pesquisa: Como uma política de DLS pode compatibilizar ações de caráter imediato com 

ações de natureza estruturante? Com o propósito de responder a essa questão, a pesquisa 

teve como objetivo geral: analisar uma experiência de implementação de uma política de 

DLS realizada com base em ações de caráter imediato, combinada a ações de natureza 

estruturante, mediante a mobilização do capital social e a construção da rede de 

parceiros. E como objetivos específicos: a) fazer um relato da experiência de implementação 

de uma política de DLS calcada na atuação de uma rede de parceiros; b) refletir e sistematizar 

o conhecimento vivenciado como participante da rede de parceiros sob a perspectiva de 

algumas concepções teóricas sobre rede, DLS e capital social. 

 

No caminho metodológico percorrido, utilizou-se procedimento qualitativo de caráter 

descritivo e explanatório, recorrendo-se à abordagem de temáticas tais como: estratégia-rede 

nos aspectos da organização dos parceiros; influência do capital social na implementação das 

ações demandadas pela sociedade civil, com foco especialmente na dinâmica verificada no 

município de Santa Luzia do Itanhi.  Mais uma vez deve ser dito que, apesar de a estratégia-

rede de parceiros contemplar uma visão territorial, ao envolver os três municípios do estado 

de Sergipe, para efeito dessa pesquisa no período mencionado somente o município de Santa 

Luzia do Itanhi dispunha de informações sistematizadas. Então, a amostra de pesquisa ficou 

restrita às demandas sociais desse município, bem como ao processo desencadeado para 

implementá-las. 

 

A análise procura evidenciar que a formação da rede e sua gestão desenvolveram uma 

capacidade crítica nos seus parceiros, instituída em função de uma consciência presente na 

tomada de decisão e no espírito de cidadania. A iniciativa é de grande importância para a 

mobilização de capital social e capital humano, responsáveis pelo estreitamento de laços 

afetivos entre os participantes e pela agilidade e flexibilidade imprimida ao processo de DLS. 

 

Com relação à experiência em Santa Luzia do Itanhi, foi desencadeado um processo educativo 

que formou agentes de desenvolvimento descristalizando, parte da cultura tradicional de fazer 
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política. Acredita-se que a necessidade e possibilidade de parcerias foram respaldadas pelo 

arranjo organizacional em rede. A medida propiciou adesões e abrandou a oposição existente, 

ao agregar valor às ações imediatas e ao criar condições de os participantes da organização 

social se capacitarem no decorrer da experiência. Essas exigências eram necessárias para que 

o DLS fosse instalado, mesmo que, ao final não se tenha atingido o estado desejado.  

 

O estudo proposto foi organizado em quatro capítulos, além da introdução e das conclusões e 

proposições, estruturados da seguinte forma: 

 

O primeiro capítulo traz um breve perfil do município quanto a sua história, infra-estrutura 

básica, em um panorama sóciopolítico e institucional. 

 

O segundo capítulo forma o arcabouço teórico apresentando conceitos elaborados por 

diversos autores, trazendo à tona experiências de estratégias de desenvolvimento e 

alternativas encontradas para o desenvolvimento local sustentável, sendo uma delas o 

instrumento rede, objeto desse trabalho. A conquista por uma nova relação entre Estado e 

sociedade com a redefinição da esfera pública favorece a participação e aproxima o cidadão 

do centro decisório direcionado para uma gestão pública eficiente, base do DLS.   

 

O terceiro capítulo apresenta a metodologia utilizada para o desenvolvimento deste estudo de 

caso, assim como os procedimentos adotados para analisar as ações de uma política de DLS 

quanto à organização em rede. Assim, objetiva a implementação de ações imediatas para 

preparação das ações estruturantes, bem como a mobilização de capital social.  

 

O quarto capítulo faz um relato e uma reflexão da experiência de Santa Luzia do Itanhi com 

base em um resgate retrospectivo, destacando o foco da pesquisa na organização em rede que 

implementou ações imediatas e contribuiu para definição das ações estruturantes, bem como 

da mobilização de capital social que foi praticada. 

 

As considerações finais apresentam as conclusões da pesquisa que responderam as questões 

norteadoras atendendo ao objetivo e pergunta de pesquisa instituída. Além disso, foram feitas 

algumas recomendações para futuros estudos e experiências, conforme as proposições 

apresentadas, no intuito de contribuir para reflexão de novas formas de gestão das políticas 

públicas.  
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CAPÍTULO I  Contextualização do Município*1 
  

1.1 Caracterização do Município 

 

A história do município de Santa Luzia do Itanhi remonta à Aldeia de São Tomé, em 1575, 

que se desmembrou da Bahia e passou a ser a Vila Real de Santa Luzia, com 380 habitantes e 

um Engenho de Açúcar, uma das povoações mais antigas de Sergipe. Em fins do século XIX, 

o município contava com 5.234 habitantes e sua economia usufruía do apogeu do ciclo da 

cana-de-açúcar, quando as fazendas açucareiras serviam de moradia aos proprietários das 

usinas. Com a crise do setor açucareiro em Sergipe, o município passou a sofrer perdas 

populacionais e econômicas. Ao final do século XX foram fechadas as sete usinas de açúcar 

remanescentes, culminando com a usina de São José, em 1974. Ainda nessa época, houve 

tentativa de manter o setor açucareiro através da formação de uma cooperativa, a qual não foi 

bem sucedida devido à cultura dos usineiros não favorecer a prática do trabalho associativo. 

 

Pelos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, censo de 1996), o 

município de Santa Luzia do Itanhi possui uma área de 336,2 km2 com uma população de 

10.912 habitantes, localizado na zona fisiográfica da mata, mesorregião do leste sergipano, 

microrregião de Estância, a uma altitude de 20m, situado a 76 km de Aracajú, capital desse 

Estado. Os seus limites estão definidos pelos seguintes municípios: ao Norte, Estância e 

Arauá; ao Sul, Indiaroba; a Leste, Estância e Indiaroba e a Oeste, Aruá, Itabaianinha e 

Cristinópolis. As vias de acesso são as rodovias SE–318 (Linha Verde) e BR–101. O clima é 

megatérmico úmido, com transição para o sub-úmido e uma precipitação média anual de 

1.992,6mm. A temperatura média anual é de 24,8°C, com predominância de vegetação do tipo 

capoeira, caatinga, cerrado, mangues e mata atlântica. Os solos de mangues constituíam-se em 

reservas para a vida silvestre. A vegetação originária de Mata Atlântica encontrava-se em 

propriedades privadas, sob proteção ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Os principais rios de Sergipe que cortam esse 

município: Piauí, Aritiquibá, Guararema, Priapu e Indiaroba, ofereciam condições às 

populações ribeirinhas de viverem da pesca artesanal.  

 

                                                 
1 Esta seção, assim como a seguinte deste capítulo, tem como base os relatórios técnicos do PRDLS, elaborados 
no período 2000-2001, como consta das referências do TCM. 
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Apesar de atingir quase meio milênio, Santa Luzia do Itanhi ainda dependia econômica e 

socialmente de três municípios limítrofes: Estância, Umbaúba e Indiaroba, para atender à sua 

população prestando serviços na área de educação, saúde, justiça e economia. Com esse 

último, Santa Luzia do Itanhi contava também para poder escoar e comercializar sua produção 

agrícola, dado a não haver mercado interno suficiente para absorvê-la. O sistema de 

comunicação utiliza serviços de telefonia (Telersergipe), correio e de rádio nos municípios de 

Estância, Boquim e Lagartos. O sistema de saneamento básico compreende apenas o 

abastecimento de água, pois não existia tratamento sanitário de esgoto no município e as 

águas servidas correm a céu aberto. As duas empresas responsáveis pelo abastecimento de 

água são originárias do estado e município. A primeira – Departamento Estadual de 

Saneamento e Obras (DESO) - fornecia água proveniente de fontes (minadores de água) e a 

outra empresa municipal – Companhia Hídrica (Cohidro) - abastece todos os distritos, à 

exceção do distrito de Crasto que possui poços artesianos. A energia elétrica do município 

fornecida pela companhia privada Sul Sergipana de Eletricidade (Sulgipe), atende a todo o 

município, possuindo um cadastro de 2.089 consumidores com uma média de consumo 

mensal de 25.180kw. As condições de habitação no município são muito precárias, com 

predominância de casas de taipa. Alguns projetos habitacionais foram desenvolvidos em 

convênio com o Projeto Nordeste de Sergipe (Pronese), com contrapartida da prefeitura e 

geralmente com mão-de-obra das associações comunitárias. No entanto, o quantitativo 

atendido ainda estava muito aquém das necessidades da população, sendo a baixa capacidade 

de endividamento da prefeitura um dos limitantes da celebração dos convênios. 

 

O sistema de transporte intramunicipal é realizado por ônibus (10) da prefeitura, que tem a 

função de fazer o transporte dos estudantes, e por alguns carros de frete. Uma empresa 

particular (Bonfim) opera com o deslocamento intermunicipal, particularmente para a capital 

do estado. Esses transportes tinham sérios problemas de manutenção provocados pela má 

conservação das estradas de barro e a intensidade de chuvas causando uma precariedade na 

prestação desse serviço tanto na esfera municipal como no setor privado. É necessário 

caminhar muitos quilômetros, quer para chegar à escola ou ao trabalho, quer para atividades 

religiosas ou econômicas. A população sente-se prejudicada por ficar a mercê de valores de 

aluguel muito alto para o escoamento da sua produção. Somente a Linha Verde que liga o 

município à Estância e a BR-101 é asfaltada. 
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1.1.1 Dimensão Sóciopolítico e Institucional: 1999-2001 

 

A administração pública municipal conta com 330 funcionários num contingente de 10.912 

habitantes, no ano de 1999, período do início do trabalho. A maioria dos funcionários do 

poder executivo era constituída por pessoas jovens que cumpriam uma carga horária de oito 

horas diárias e residiam no município vizinho de Estância (SE). A estrutura organizacional da 

Prefeitura de Santa Luzia do Itanhi contemplava nove secretarias: administração, finanças, 

saúde, educação, cultura, esporte, lazer e turismo, agricultura, obras e serviços públicos, ação 

social e trabalho, estradas e rodagens e assuntos jurídicos, além do gabinete do prefeito. 

Existem ainda outros cargos funcionais na administração municipal, criados para dar suporte a 

programas governamentais como a Secretária Executiva do Conselho de Desenvolvimento 

Municipal (Condem) e o Secretário Executivo do Pólo Sul Sergipano. As principais fontes de 

receita da prefeitura originam-se dos fundos e da arrecadação de impostos, bem como de 

celebrações de convênios com repasses de recursos federais e estaduais relativo aos diferentes 

programas.  

 

O município de Santa Luzia do Itanhi apresenta aspectos na sua organização político-

institucional e social que merecem destaque: a administração pública municipal tinha sua 

estrutura administrativa organizada de acordo com as exigências oriundas dos órgãos públicos 

estaduais e federais. Os Conselhos e as Comissões Municipais, exigidos pela Constituição 

para a garantia do controle social estavam formalmente constituídos. Porém, não eram 

assumidos ativamente pela população como espaços institucionais de participação popular na 

gestão pública. Havia um aparente desconhecimento da importância e relação ao uso desses 

espaços com a conquista de melhoria de qualidade de vida, sendo encarados como 

instrumentos burocráticos de programas governamentais. Na última década, houve um 

incremento na criação de associações comunitárias para a obtenção de projetos de infra-

estrutura social, atingindo um quantitativo de 26 associações. Segundo a fala de alguns 

presidentes dessas associações, uma boa parte delas só se reunia quando havia necessidade de 

aprovação de projeto solicitado pela prefeitura e somente uma pequena parcela fazia reuniões 

periódicas.  

 

A prefeitura foi a principal incentivadora da formação das associações e dos conselhos 

municipais, por ser a maior beneficiária dos recursos. Ao que parece, isso se deveu à falta de 

clareza da população quanto ao seu papel no uso, manutenção e ampliação desses espaços 
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institucionais de participação. Essa falta de informação o que fragilizou todo o processo de 

organização popular comprometendo o fortalecimento da gestão social das políticas públicas e 

tornando mais deficiente a articulação das organizações governamentais e não-

governamentais, tanto a nível interno quanto a nível externo, bem como da população.  

 

O prefeito desse município, à época, gozava de prestígio e detinha 66,6% da representação 

parlamentar na Câmara de Vereadores, no qual o presidente é seu irmão e todos filiados ao 

mesmo partido (Partido Socialista Democrático Brasileiro-PSDB), como observado no 

momento da pesquisa. Os vereadores, na sua maioria, desempenhavam atividades 

assistenciais junto à população, que não participava das sessões ordinárias da Câmara, 

realizadas em função da existência de projetos ou quando eram acionados por algum órgão 

público. O município possuía um cartório que funcionava com um tabelião e uma escrivã. No 

entanto, todos os problemas judiciais eram encaminhados para a Comarca de Umbaúba. A 

delegacia de polícia funcionava a partir de uma parceria celebrada por convênio entre a 

Secretaria de Segurança Pública do Estado e a Prefeitura. Tratava de crimes, em sua maioria, 

relacionados com arma branca ou arma de fogo, na área de pesca e na área agrícola, 

respectivamente, além de intervir em problemas gerados pelo tráfico ou consumo de drogas. 

 

O município de Santa Luzia do Itanhi possuía uma diversidade em expressões culturais de 

folclore, que se transmitia de geração para geração, através das famílias e nas atividades 

escolares, limitados ao espaço que lhes eram reservados. Portanto, essa riqueza cultural não 

abrangia a população como um todo. As manifestações mais conhecidas e praticadas pela 

população expressavam o reisado, a capoeira, a quadrilha de São João, o forró, o repente, o 

grupo de zabumbeiros, a literatura de cordel, o candomblé, o samba e o frevo, nas suas festas. 

Os festejos tradicionais do município focalizavam as festas de padroeiros da cidade e dos 

distritos e angariava pessoas do local e dos municípios vizinhos que prestigiavam as 

comemorações religiosas e profanas. Havia outras formas de divertimento, tais como os 

banhos de rio, a pesca, a caça e os torneios de futebol. Estes últimos eram muito freqüentes e 

com grande participação da população, que carecia ainda de maior diversidade no lazer. 

 

A Secretaria Municipal de Saúde organizava os serviços e o atendimento segundo as 

determinações do Sistema Único de Saúde (SUS), elaborava o plano anual e sistematizava as 

reuniões do Conselho Municipal de Saúde. Embora possuísse o controle epidemiológico de 

endemias não detinha informações sistematizadas sobre mortalidade e morbidade no 
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município. Essa Secretaria abrangia programas relativos ao pré-natal, carência nutricional, 

aleitamento materno, farmácia básica, saúde da família. 

 

A Secretaria Municipal de Educação prestava serviços à população no ensino do pré-escolar, 

fundamental e alfabetização de jovens e adultos, enquanto a Secretaria Estadual 

responsabilizava-se pelo ensino médio. Mesmo adotando o sistema de salas multisseriadas, 

essa Secretaria não conseguia suprir as deficiências do município na área de educação. Por 

isso, muitos estudantes do ensino fundamental, de 5ª à 8ª série, e do ensino médio, 

deslocavam-se para os municípios vizinhos de Estância e Umbaúba. Um contingente de 

professores estava distribuído entre 59 efetivos e 43 contratados, dentre os quais 84 eram 

leigos. Para atender a exigência da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Lei nº 9.394, de 

20/12/1996, a prefeitura incentivou os professores leigos a participarem do Programa de 

Capacitação dos Profissionais do Magistério, objetivando atingir o nivelamento desejado. 

 

Os Programas existentes na Secretaria compreendiam a merenda escolar, a biblioteca do 

professor, a biblioteca do estudante, o transporte escolar, o livro didático, a alfabetização 

solidária, a unidade executora, o programa de capacitação dos profissionais do magistério. 

 

A Secretaria de Ação Social realizava ações de assistência social, envolvendo: a) assistência à 

criança; b) atendimento a crianças de 0 a 6 anos em pré-escola; c) atendimento a crianças e 

adolescentes em atividades desportivas; d) reforço escolar; e) cursos semiprofissionalizantes 

na faixa etária de 7 a 14 anos; f) atendimento a pessoas de 3ª idade, mediante sua inserção em 

atividades recreativas; g) assistência ocupacional; h) assistência médico–odontológica; i) 

atendimento à pessoas portadoras de deficiência, objetivando habilitação ou reabilitação 

desses cidadãos. Também fazia doações de enxoval para gestantes; de material esportivo, de 

cestas básicas, de próteses, de óculos, além de dinheiro em espécie. Ademais, 

responsabilizava-se pela promoção das festas tradicionais do município e pela aplicação dos 

recursos a partir do levantamento sócio-econômicos da população, realizados com a ajuda dos 

agentes comunitários de saúde.  

 

A estrutura fundiária do município demonstrava uma quantidade expressiva dos minifúndios 

que inviabilizavam a sustentabilidade da atividade agrícola local, 42 estabelecimentos (2,35% 

do total) concentravam-se em 66,65% das terras locais, conforme dados da Relação de 

Certificados de Cadastro e Notificações de Imóveis Rurais do Instituto Nacional de 
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Colonização e Reforma Agrária (INCRA). O município tinha sua economia voltada 

essencialmente para a agricultura praticada em minifúndios.  

 

As principais fontes de renda do município estavam relacionadas com a agropecuária, pesca 

estuarina, comércio e aposentadorias. A atividade pesqueira concentrava-se no distrito de 

Crasto, localizado às margens do Rio Piauí. Em 1986, o município foi responsável por 

15,58% da produção estadual de pescado em água salgada, principalmente de peixes. Na 

pecuária, a vocação do município estava voltada para a avicultura. Por outro lado, houve uma 

redução no rebanho bovino possuidor ainda de forte participação na pecuária. A área 

comercial do município concentrava-se no comércio varejista, entre bodegas, mercearias, 

bares, restaurantes, lanchonetes e feira, sendo ainda muito incipientes. Por isso, a população 

deslocava-se para as cidades vizinhas para fazer suas compras. A produção de artesanato tinha 

pouca expressão no município, apesar das potencialidades apresentadas pela população, como 

a fabricação de bonecas, bordados e utensílios. Havia vocação para o turismo ecológico e o 

rural, atividades potenciais para geração de emprego e renda. 

 

Nesse contexto, buscou-se trabalhar numa correlação de forças políticas conjunturais a 

concretização de uma política de Desenvolvimento Local Sustentável, de forma a adequar as 

demandas sociais aos programas e projetos existentes, por meio da participação social e na 

direção da criação e gestão do espaço político-público. 
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CAPÍTULO II Participação da Sociedade e sua Atuação nas Políticas de 

Desenvolvimento 

 

Para Bandeira (1999), a participação da sociedade no desenvolvimento visa assegurar 

eficiência, sustentabilidade, boa governança, acumulação de capital social, fortalecimento da 

competitividade sistêmica e consolidação das identidades regionais. No entanto, essa prática 

participativa, ora se guia apenas por princípios básicos – nas questões de decisões urgentes, 

ora nas questões mais estruturantes, envolvendo qualidade das decisões da comunidade para 

soluções de seus problemas numa relação de confiança entre si e imprimindo credibilidade às 

práticas participativas. Assim, a participação pode ser vista como elemento que, de um lado, 

torna possível a produção de melhores programas/projetos. Por outro lado, constitui 

instrumento para transformação da sociedade voltada para um desenvolvimento mais justo 

(BANDEIRA, 1999).  

 

Pimenta (1998) menciona que a descentralização com integração, a participação direta com 

manutenção de estratégias nacionais e regionais, bem como a articulação intergovernamental 

e intersetorial são aspectos fundamentais na construção de um Estado mais leve, ágil e 

democrático. Um Estado socialmente justo e solidário, mas também eficiente na alocação de 

seus recursos escassos. 

 

Carvalho (1997, p. 90) reforça que “a gestão compartilhada, entre sociedade civil, economia e 

governos, das políticas e das coisas públicas no município, (....) ultrapassa a dimensão da 

reivindicação e do protesto e adentra-se para o compartilhamento da gestão pública”. Para 

Werthein (2003, p. 6-8), o padrão de “desenvolvimento sustentado e sustentável requer novos 

valores e competências, para elevar a produtividade e distribuir os frutos do 

desenvolvimento”, de tal maneira que produza “uma mudança paradigmática de atuação e de 

mentalidade” que permita a integração das políticas públicas norteada por esse prisma de 

desenvolvimento.  

 

Assim, com o aperfeiçoamento do sistema democrático e a melhoria da participação popular, 

o país pode avançar no desenvolvimento da cidadania, numa perspectiva de parceria voltada 

para as ações integradas. O objetivo é superar os desafios que permitam a sociedade cumprir 

um papel efetivo no processo de desenvolvimento, capacitando-a para a utilização e controle 

dos recursos. 
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2.1 Participação e Integração da Sociedade nos Processos de Desenvolvimento 

 

No Brasil, as reflexões sobre descentralização da ação estatal e do processo decisório e, ainda 

da participação da sociedade remontam ao século XX, acentuada pela Constituição de 1988 e 

pela transformação do Estado. Para Pimenta (1998, p. 1), a Reforma do Estado traz no seu 

bojo “uma grande mudança na sua forma de organização do trabalho”, e no papel do Estado 

que passa de “produtor de bens e serviços para indutor e regulador do desenvolvimento 

econômico e social” norteado na sustentabilidade e embasado na participação ativa da 

sociedade. O autor salienta que, nessa perspectiva, emergem novas exigências na gestão 

pública que requerem a participação da sociedade no planejamento, nos mais diferentes 

níveis, possibilitando a formação de novos arranjos institucionais. Villasante (2002, p. 147) 

menciona muitas experiências realizadas na América Latina, inclusive nesse país, que usaram 

a descentralização como instrumento participativo na acumulação de força social para 

“desbordar e reverter às situações de opressão institucional herdadas”.  

 
Para Benevides2 (apud SOTERO, 2002, p. 5): 

 
O cidadão, além de ser alguém que exerce direitos e cumpre deveres ou goza 
de liberdade em relação ao Estado, é também titular, ainda que parcialmente, 
de uma função ou poder público. Isto significa que a antiga e persistente 
distinção entre a esfera do Estado e a da sociedade civil atenua-se, perdendo 
a tradicional nitidez. Além disso, a possibilidade de participação direta no 
exercício do poder político confirma a soberania popular como elemento 
essencial da democracia. Reforça, ademais, a importância de se somarem os 
direitos políticos aos direitos sociais – pois os direitos políticos favorecem a 
organização para a reclamação dos direitos sociais. 

 

Por conseguinte, Bacelar (1999) aponta para a controvérsia que existe nos estudos realizados 

sobre a descentralização. De um lado, ela é vista como a possibilidade de ampliação de 

controle social das políticas públicas; por outro lado, ela é vista como possibilidade de 

centrar-se nas oligarquias, bem atuantes em nível local. Em face do exposto, autores não-

liberais, como Jordi Borja e Castells3, citados por Bacelar (1999, p. 24), entendem que a 

descentralização significa a “transferência de competências, meios, recursos e poder, de 

esferas centrais para esferas locais” não devendo ser confundidos com privatização, ou 

hegemonia de decisões atomizadas por indivíduos ou empresas.  

 

                                                 
2 BENEVIDES, Maria V. “Democracia e Cidadania”, In. Participação Popular nos Governos Locais. Cadernos 
Polis, n. 14, São Paulo: Polis, 1994. 
3 BORJA, Jorda. “As cidades e o planejamento estratégico: uma reflexão européia e latino-americana”, FGV, 
1996. 
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Dentre os principais fatores que impulsionaram a descentralização no Brasil, destacam-se as 

experiências exitosas, como nas regiões do Vale do Silício (EUA) e da Terceira Itália, cujo 

desenvolvimento endógeno foi pautado no “esforço de atores locais, da sinergia de decisões e 

ações de agentes (privados e públicos) de um certo espaço”, fruto de iniciativas 

descentralizadas no seu próprio local (BACELAR, 1999, p. 25-26). Nesse sentido, Carvalho 

(1997) salienta que o compartilhamento entre Estado e sociedade civil requer uma construção 

de novos valores e competências de tal maneira, que permita a integração das políticas 

públicas norteada por uma mudança paradigmática de atuação e de mentalidade. Por sua vez, 

Pimenta (1998) diz que a proximidade na relação Estado/Sociedade, consubstanciada no 

fortalecimento da organização da sociedade civil, tende a reduzir o monopólio do Estado 

sobre o público. Sob esse aspecto: 

 
O poder central não desaparece, mas muda a sua forma de atuação e 
influência, enquanto os poderes locais assumem uma parcela maior na 
responsabilidade de gerir e executar políticas públicas. Já a sociedade 
continua demandando a existência de um Estado, mas amplia a sua 
participação direta no processo decisório, levando uma descentralização não 
só ao poder local e à comunidade, mas também diretamente ao indivíduo 
(PIMENTA, 1998, p. 6). 

 

Buarque (2000) e Bandeira (1999) endossam a afirmação concernente à maior participação da 

sociedade nas diversas instâncias decisórias, e destacam impactos no desenvolvimento local, 

quanto à: a) efetividade das ações públicas; b) governança; c) acumulação de capital social; d) 

competitividade local; e) formação de uma identidade local; e f) democracia. Para Bandeira 

(1999), a prática reiterada da participação pelos representantes da comunidade na discussão, 

formulação, implementação e avaliação de ações de interesse do município pode conscientizar 

os atores sociais das diferenças e divergências que possam haver. Por outro lado, o despertar 

dessa percepção mostra que há fortes afinidades e muitos interesses em comum, ajudando a 

consolidar a identidade regional. Esse autor considera ainda que o sentimento de pertinência à 

região facilita o processo de desenvolvimento participativo, com a articulação dos atores 

sociais e mobilização da sociedade civil tendo como decorrência, a qualidade das decisões e a 

facilidade para consecução dos objetivos comuns. 

 

Guedes (1981) expressa a participação enfatizando a atitude de tomar parte, o que 

compreende dois movimentos: tomar parte em algo que outro decidiu ou assumir algo que por 

direito lhe cabe. Ressalta ainda que a prática participativa se pauta tanto para decisões 

imediatas como para decisões estruturantes, de forma que a primeira tenha efeito educativo na 
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segunda, envolvendo uma relação de confiança entre si. Visa a imprimir credibilidade a essa 

prática nas soluções dos problemas das comunidades, elemento essencial para transformação 

da sociedade. Assim, a participação ativa da sociedade pode ser valorizada desde a 

formulação até a implementação e controle das políticas locais, com grande importância no 

desenvolvimento social.  

 

Deste modo, como coloca o autor, o enfoque aqui adotado se refere à participação como um 

direito porque exprime um significado de luta, de conquista e de reconquista, num caráter 

político vinculado aos interesses econômicos e à distribuição do poder na sociedade. No 

entanto, Bandeira (1999) chama a atenção para os limites da prática participativa, tendo em 

vista que isto implica: a) agilizar mecanismos de consulta na tomada de decisão que envolva 

riscos ou urgência; b) saber identificar o grau de capacitação da comunidade em termos da 

busca de soluções adequadas para os problemas; c) evitar abalos na credibilidade do trabalho; 

e d) permitir a total expressão dos interesses legítimos de todos os segmentos afetados. Isso 

permanece, embora várias organizações tenham constatado que o enfoque participativo nas 

ações de promoção de desenvolvimento aumenta a eficácia das ações governamentais, sendo 

sua ausência causa de grande desperdício de recursos. O documento produzido pela 

Transparency International4 (apud BANDEIRA, 1999, p. 8) destaca que: 
 

O aumento do papel da sociedade civil no sentido de exigir maior 
responsabilidade do governo envolve questões básicas sobre poder, 
transparência, participação e democracia. A estrutura hierárquica e fechada 
do Estado e os governos autocráticos dificultaram, em muitos países, no 
passado, o crescimento da sociedade civil, permitindo que os responsáveis 
por órgãos públicos operassem em uma atmosfera em que não existiam 
transparência e responsabilidade perante o público. 
 

Para atingir a democratização da estrutura de poder a metodologia participativa se mostra 

adequada à adoção de um planejamento que se volte para capacitar e organizar a sociedade, 

visando a apreensão da realidade local, de forma analítica e crítica, com objetivo de 

transformá-la. Essa temática será examinada a seguir. 

 

 

 

 

 
                                                 
4 The Transparency International Sourcebook, cujo texto integral está disponível na Internet, no site 
http://www.transparency.de/ sourcebook 
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2.1.1 Planejamento Participativo em uma Política de DLS 

 

O planejamento participativo contempla o planejamento nos níveis estratégico, tático e 

operacional, que se enquadra nos moldes enunciados por Matus (1993) como planejamento 

estratégico situacional. Por seu lado, Jara (1996, p. 25) conceitua esses níveis no processo de 

planejamento participativo do DLS, como: 

• Estratégico: que possibilita a tomada de decisão a longo prazo, indicando os 

problemas prioritários e formulando estratégias de ação, numa formulação sistemática 

do cenário futuro; 

• Tático: que organiza as alternativas de solução em torno de programas específicos, 

definindo papéis e responsabilidades capazes de permitir a participação, contribuição, 

acompanhamento e controle da gestão, pelos atores envolvidos nas atividades; 

• Operacional: que se volta para solucionar uma determinada situação-problema, 

oferecendo resultados a curto prazo, envolvendo atividades mais simples e maior 

agilidade. 

 

Para organizar o processo de planejamento local, Santana (2004) propõe a abordagem 

imediatista e a estratégica, como forma de operacionalizar as ações conjunturais ou táticas, 

que são instrumentalizadoras das ações sistemáticas ou estruturais. Essas últimas são 

inteiramente previsíveis e eficazes, o que diferencia das imediatas, as quais são parcialmente 

previsíveis e têm eficácia processual, tornando-se úteis para consecução das estruturais, 

conforme Figura 2.1.1 (1)  

 

Conforme o autor, a abordagem imediatista, de curto prazo, compreende as ações táticas que 

se destacam “por facilitar a conquista de adesões ou abrandar a oposição” dentre outras 

funções e as ações assistenciais que satisfaz as necessidades básicas (SANTANA, 2004, p 3). 

Já a abordagem estratégica, médio-longo prazo, compreende ações estruturantes, integrantes 

(complementares e compensatórias) e instrumentais.  

 

O autor salienta que as ações estruturais e as ações táticas combinam-se sem, no entanto, 

permitir que estas últimas se tornem o centro das atenções, para não comprometer a própria 

estratégia. Enfatiza ainda que essa forma de agir permite satisfazer as necessidades básicas, 

criar condições de organização social, capacitar os atores sociais envolvidos e intercambiar 



 28

informações e experiências “indispensáveis à instalação, desdobramento, disseminação e 

consolidação do DLS” (SANTANA, 2004, p. 3).  

 
Figura 2.1.1 (1) Tipos de Abordagens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fonte: Santana, 2004, p. 4 
Legenda: 
ASS Assistencial   CMP Complementa   CMS Compensatório 
TAT Tático            EST Estratégico         INT Integrante        INS Instrumental 
 

No entanto, na visão de planejamento estratégico, Buarque (1998, p. 38) assevera que não se 

deve deixar “dominar pelas emergências e pelas urgências de curto prazo” e sim, estruturar 

“as prioridades numa perspectiva de construção de um novo estilo de desenvolvimento no 

médio e longo prazo”. Ele ressalta a importância de se evitar o imediatismo e a corrida sem 

fim atrás dos problemas, embora sem ignorar as necessidades e as carências da sociedade, 

mas estabelecendo uma relação destas com os fatores estruturais do desenvolvimento.  

 

Para Guedes (1981, p.13), há uma premência por um planejamento ascendente (de baixo para 

cima), que possa ter complementaridade com o descendente (de cima para baixo), superando 

os elementos dificultadores da “fragmentação organizacional e da dispersão geográfica da 

população”, causados pela ausência de participação provocada pela estrutura vertical do 

Estado e de seu sistema de planejamento. O planejamento do desenvolvimento deve ser um 

processo educativo que estimule a própria ação organizada da população, em busca de 

soluções para seus problemas, com apoio financeiro e técnico do aparelho institucional do 

Estado – planejamento participativo (GUEDES, 1981, p. 42). O autor enfatiza ainda que esse 
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planejamento implica principalmente a aquisição e produção de conhecimentos sobre uma 

realidade social, os quais refletidos e conscientizados por um grupo, conduzam a uma 

motivação para a ação coletiva de transformação da realidade quer parcial ou total. Por fim, 

essa tomada de consciência coletiva de interesses e objetivos comuns faz parte do núcleo 

essencial de todo o planejamento participativo, que se atrela à organização para que a 

população conquiste a parte que lhe cabe na gestão social (poder), assumindo o caráter 

político.  

 

Para Santana (2004), a sociedade motivada reforça os elos de confiança pela concretização de 

atividades em curto prazo e se investe do aprendizado social, no exercício de aprender 

fazendo. Dessa forma, cria condições para a mudança nos padrões tradicionais de fazer 

política e na reformulação da gestão estatal por meio de eixos do desenvolvimento 

sustentável. Esses eixos são  
os vetores centrais de orientação, articulação e integração dos 
esforços dos diversos atores sociais voltados para a montagem da 
base material de sustentação da sociedade e a organização social, 
política e administrativa de um dado espaço (local), na perspectiva 
expressa e previamente assumida a elevação dos padrões de 
qualidade da vida da população (SANTANA, 2004, p. 3).  
 

Assim, segundo o autor, o planejamento local alcança a conjunção de atores públicos e 

privados em busca de conseguir benefícios mútuos no processo decisório das políticas 

públicas (SANTANA, 2004).  

 

Esse processo de decisão requer arranjos institucionais horizontais que possam inserir uma 

parcela dos excluídos e sejam capazes de promover e implementar ações, bem como gestá-las 

numa coesão social em torno de um projeto comum, de tal forma que possa efetivar uma 

política de DLS conforme se apresenta na seção seguinte. 

 

2.2 Rede: uma estrutura organizacional fundamentada em parceria 

 

No Brasil, o início do século XXI está marcado pela reconstrução do Estado, herança deixada 

pelo século passado, em que imperava a conquista por uma nova relação entre Estado e 

sociedade e uma redefinição da esfera pública. Apesar de a população conhecer e 

experimentar um padrão de gestão hierarquizado, que limita o espaço para a participação e 

distancia o cidadão do centro decisório, para Sachs (2002) a sociedade civil pode reverter as 



 30

situações de opressão institucional promovendo uma transformação nos padrões tradicionais 

de fazer política.  

 

Segundo Farah (2002), a reformulação da gestão estatal surge como uma adequação aos 

novos desafios, que se volta para a eqüidade das políticas sociais e para a democratização dos 

processos decisórios. Tal adequação pode dar-se no âmbito tanto das alterações institucionais 

vinculada à descentralização perseguida na relação Estado e sociedade. A experiência mostra 

que, nesse particular, os governos locais vêm contribuindo para algumas mudanças no 

desenho dos arranjos institucionais e dos processos de gestão quando buscam “promoção de 

ações integradas (....) e estabelecimento de vínculos de parceria” (FARAH, 2002, p. 9-11).  

Com esse ponto de vista, Santana (2004, p. 3) reforça que o governo assume a posição de 

“garantir os mecanismos normativos, programáticos, operativos e organizacionais exigidos 

para a efetivação do DLS, em todas as suas fases e atividades, imediatas e estruturantes”. 

 

Quanto aos arranjos organizacionais, Martinho (2001, p.24) aponta o desenho sob a forma de 

rede como “um processo de organização social apto a responder às exigências de 

flexibilidade, descentralização e democracia”, que favorece a interação e sinergia entre 

qualidade de vida da população local, eficiência econômica e gestão pública eficiente, base do 

DLS, segundo Buarque (2001). No arranjo em rede, para se obter a efetivação de uma política 

de DLS constitui-se, de acordo com Santana (2004, p. 3),  

 
uma teia de atores sociais, que se comprometem a agir em associação e 
cooperação, na qualidade de parceiros – públicos (instituições federais, 
estaduais e municipais), privados (empresas e empresários do setor 
econômico) e não-governamentais (entidades religiosas, culturais, técnicas e 
esportivas, entre outras, sem fins lucrativos) –, estreitamente articulados 
entre si, de modo a promover e implantar o processo de DLS. 

 

Isso comunga com a idéia de Farah (2002), ao indicar que uma possível solução para o 

problema da setorialização e da fragmentação decorre da parceria estabelecida tanto nas 

diversas esferas de governo como nos governos intramunicipais. Carentes de programas locais 

articulados a políticas estaduais e federais. Por sua vez, a emergência dessas práticas 

enfraquece as práticas clientelistas e muda o papel desempenhado pelos municípios, de meros 

executores de políticas federais.  

 

Até porque, segundo Austin (2001), as parcerias pautadas numa integração muito forte entre 

os atores e organizações envolvidos na relação, adensam recursos, ampliam a visão, 
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convergem missões, organizações e atividades, de forma a criar nós/conexões que são 

canalizados para uma institucionalidade. Essa ambiência de parceria, fruto da articulação 

entre governos municipais e suas diversas esferas de governo, concerne segundo Farah (2002, 

p. 12), a “uma co-responsabilização pela política e seus resultados, ainda que a cada um dos 

participantes possam caber papéis diferenciados ao longo do processo de implementação das 

políticas”. Para tanto, a autora sinaliza com a necessidade de outros arranjos e aponta para a 

construção de redes institucionais, constituídas tanto para a formulação de programas, como 

para a provisão dos serviços públicos, de tal forma que as redes sejam capazes de integrar os 

diferentes atores num processo de construção de uma nova governança, ao se implementar 

políticas e promover ações de interesse coletivo em um determinado espaço que amplie o 

domínio público e garantam maior universalização e eqüidade das políticas sociais (FARAH, 

2002).  

 
Para Paula (2001, p. 143): 
  

O bom governo depende em grande medida das qualidades e compromissos 
dos governantes, mas depende, sobretudo da capacidade de escolha, 
participação e controle da sociedade civil. (....) a depender dos níveis de 
empoderamento (empowerment) de uma dada sociedade, o que por sua vez 
depende dos níveis de capital humano e capital social.  
 

Essa mudança na relação entre Estado e sociedade implica um papel de grande relevância na 

qualidade de vida do cidadão e na formação de parcerias entre público e privado, por 

estabelecerem diferentes formas de articulação numa gestão que funcione em rede. Assim, 

Farah (2002, p. 14) diz que “sob direção de uma entidade governamental, vários projetos se 

estruturam como redes de entidades e instituições, mobilizadas e articuladas em torno de um 

problema de interesse público, cujo enfrentamento ultrapassa a capacidade de ação isolada do 

Estado” podendo ocorrer tanto por limites financeiros ou por limites técnicos, quanto pela 

amplitude do problema. Tal idéia é endossada por Silveira (2001, p. 40), quando vincula 

desenvolvimento local com rede, dizendo que “a articulação em rede significa, ao mesmo 

tempo, o não-isolamento dos entes de cada lugar e o não-isolamento do lugar em relação aos 

outros lugares”, apoiada na necessidade de sobrevivência e no interesse de organização por 

parte dos atores sociais.  

 

As palavras de Martinho (2003, p. 54) corroboram com esse pensamento ao referirem que 

“uma rede surge no momento em que um grupo identifica entre si uma capacidade de projeto 
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comum. (....) a partir de uma descoberta coletiva da necessidade de ação articulada entre 

atores diversos” e do modo como as relações se realizam na sua estrutura.  

 

Para Sotero (2002, p. 29), esse esforço empreendido torna-se possível pela confiança 

estabelecida entre os parceiros que propicia o capital social gerado a partir da concretização 

das ações. Carvalho (1997) endossa esse pensamento, no que diz respeito à união em torno de 

um interesse comum, do intercâmbio de conhecimento, dos canais de comunicação e salienta 

o partilhamento dos recursos financeiros e do poder político para a conquista de espaço na 

construção de um novo paradigma de desenvolvimento.  Sob essa ótica, a gestão 

compartilhada pode ser uma ampliação do domínio público, das possibilidades de 

participação e do controle social, como uma redefinição da esfera pública envolvendo novos 

arranjos institucionais direcionados para a construção de redes. Dessa forma, tais arranjos 

podem oportunizar a sustentabilidade de políticas públicas, sem sofrerem solução de 

continuidade a cada mudança de governo e tendo eco na eficiência e efetividade.  

 

Para Putnam5 apud Fernandes (2001, p. 6), “as associações civis contribuem para a eficácia e 

estabilidade do governo democrático, não só por causa dos seus efeitos internos sobre o 

indivíduo, como também pelos seus efeitos externos sobre a sociedade”. Elas incutem, a nível 

interno, nos seus associados hábitos de cooperação, solidariedade, responsabilidade e espírito 

coletivo; e ainda, intensificam, a nível externo, a articulação e agregação de interesses por 

meio de uma rede de associações secundárias. Como observa Abu-El-Haj (apud 

FERNANDES, 2001, p. 6): 

 
Putnam defende a noção de complementaridade entre a burocracia do Estado 
e as iniciativas coletivas emanadas do associacionismo horizontal, (....) por 
um lado, a confiança interna em associações provocariam um intenso 
engajamento cívico. Por outro lado, a normalização do espaço público 
reproduziria e intensificaria a generalização das iniciativas coletivas. A 
reciprocidade mútua das instâncias públicas e privadas aumentaria o 
potencial transformador, valorizando o bem-estar geral da sociedade. 

 
Para Martinho(2001, p. 30): 
 

O binômio desconcentração de poder/rede tem implicações diretas no debate 
sobre desenvolvimento local integrado e sustentável, uma vez que não se 
acredita que um processo de desenvolvimento possa ser sustentável no longo 
prazo se não houver horizontalidade no processo de empoderamento dos 
atores responsáveis por conduzi-lo. A idéia do empoderamento é a base do 
conceito de capital social. Este pressupõe a capacidade dos atores de 

                                                 
5 PUTNAM, Robert. Making democracy work: civic tradition modern Italy. Princeton: Princeton University 
Press, 1993 
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agenciar processos de autonomia individual e coletiva e de estabelecer 
articulações de natureza política. 
 

Essa idéia é endossada por Frei Betto (2002, p. 1), quando diz: 
 

Para que o desenvolvimento social aconteça é preciso alterar a gramática do 
poder. (...) Trata-se de uma inversão de métodos e objetivos, estilos e 
critérios. (....) E isso implica em redimensionar desde os recursos financeiros 
no orçamento federal ao modo de administrar o país.  
 

Nesse sentido, Gama e Almeida (2003, p. 27) diz que cooperar requer:  

 
(....) pensar coletivamente, mostrando solidariedade e responsabilidade 
social, ser participativo, otimista, usar os talentos, ser capaz de assumir 
riscos e aproveitar as oportunidades, de tomar decisões, saber organizar-se, 
enfim, demonstrar coerência entre o pensar, o sentir e o agir.  

 

A busca de cooperação, sem dúvida, segue uma lógica de rede que, na visão de Whitaker 

(1993), dissemina o poder no exercício da liberdade, responsabilidade e democratização da 

informação, de tal forma a desencadear um processo de reeducação que possibilite, a longo 

prazo, superar os padrões de dominação, competição, autoritarismo e de manipulação que a 

cultura dominante introjeta em cada um.  O tema da rede como um recurso básico para o 

Desenvolvimento Local Sustentável é discutido na seção seguinte. 

 

2.2.1 Instrumento Rede no Desenvolvimento Local Sustentável 

 

No seu cotidiano, os indivíduos participam de diferentes tipos de redes informais e podem 

também, ocasionalmente, participar de organização de redes formais em consonância com os 

novos desafios que surgem. O elemento vital para os integrantes de uma rede vem a ser 

informação que circula de comum acordo quanto ao acesso, ao modo e à freqüência da 

informação. 

 

Na estrutura organizacional em rede, Whitaker (1993) afirma que todos têm o mesmo poder 

de decisão, mesmo nível de responsabilidade e acesso às informações, com interligações 

horizontalizadas, unidos por um objetivo a partir de uma vontade coletiva. O autor ressalta a 

presença e a importância do espírito de colaboração, solidariedade, ajuda mútua, transparência 

e co-responsabilidade de forma mais acentuada nas estruturas horizontais que nas verticais ou 

piramidais. Para Whitaker (1993, p. 4): 
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A combinação de redes e pirâmides na ação política pode, portanto 
introduzir, nas pirâmides, por meio de militantes que participem de ambas 
as estruturas, um contra-veneno importante às dinâmicas perversas que 
tendem a deteriorar partidos e movimentos políticos. 
 

O autor prossegue dizendo que uma rede está sempre aberta para entrada ou saída de seus 

membros desde que estes aceitem as regras preconcebidas e tenham flexibilidade na dinâmica 

de discussão para rever e definir novos objetivos, salientando que a prática de redes provoca 

mudanças culturais (WHITAKER, 1993). Alerta ainda para a exigência de a instituição 

animadora da rede ter seu poder legitimado pelos seus participantes, bem como ser suprida 

materialmente por eles, direto ou indiretamente. 

 

As redes caracterizam-se pela estrutura horizontal de competências, com intenso 

relacionamento entre atores que, segundo Heclo6 (apud FREY, 2000, p. 221), são “interações 

das diferentes instituições e grupos tanto do executivo, do legislativo como da sociedade na 

gênese e na implementação de uma determinada policy”.  

 

Os processos de democratização são influenciados por esses arranjos, na medida em que “as 

pessoas, as organizações e os atores institucionais passam a agir de forma construtiva fazendo 

e vivenciando a realidade, a parceria e a cooperação com consciência e na prática coletiva, o 

que se converte em planos de programas sustentáveis” (JARA, 2001, p. 111). Sendo assim, 

associados e parceiros procuram alcançar juntos benefícios compartilhados quando se 

visualizam como atores, imprimindo qualidade à articulação entre a sociedade civil, o 

governo e o mercado. Para Fergunson7 (1994, apud Jara, 2001, p. 131):  

 
As redes têm capacidade de vincular a heterogeneidade da sociedade civil, 
em processo descentralizado e guiado pelas interações inerentes à política 
democrática, revelando com isso amplas possibilidades para o 
empoderamento pessoal e coletivo, fazendo-se ainda centros adequados ao 
processo de descentralização. Os atores apresentam objetivos diferenciados, 
mas que sob a dinâmica das redes são unificados em agendas comuns. O 
processo de intercâmbio de informações e de troca de experiências que 
ocorrem nas redes resulta em objetivos que mantêm a mesma 
intencionalidade, dentro de um caráter cooperativo e estratégico para superar 
a fragmentação social. 

 

Há uma confluência com o pensamento de Jara (2001, p. 145), ao assinalar que “a capacidade 

de gestão conjunta integra esforços e vontades, o que possibilita criar espaço comum de 

                                                 
6 HECLO, Hugh. Issue Networks and the executive establishment. In: Anthiny King (Hrsg.): The New 
American Political System. Washington D.C.,1978, p.87-124 
7 FERGUNSON, Marilyn, op. cit. 1994 
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complementaridades”. Da tentativa de integração pode emanar energia fonte do capital social, 

que de acordo com o autor “facilita a dinâmica democrática nas instâncias de participação, 

criando ondas relacionais de cooperação, responsabilidade e transferência”, cujo rebatimento 

pode ser observado na “capacidade das instituições de trabalhar e atuar articuladamente com 

sinergia e parceria” (JARA, 2001, p. 145). 

 

O conceito de instituição como estrutura social inclui, para Nasciutti8 (1996, apud Jara, 2001, 

p. 146), “além da organização, o espaço social, o simbólico, o imaginário e o psicológico, 

possibilitando a transmissão do saber ligada a uma ideologia e a valores precisos”. O que 

parece condizer com as transformações assoladas pelo conhecimento e a informação no 

mundo globalizado, induzindo novas tendências para o desenvolvimento que privilegia o 

desenvolvimento humano e a organização em rede. A próxima seção aprofunda um pouco 

mais essa discussão. 

 

2.3 Panorama da Política de Desenvolvimento Local Sustentável e da Sociedade 

Organizada em Rede 

 

Os desafios conjunturais e estruturais enfrentados mundialmente tornaram imperativa a 

incorporação de melhor distribuição dos benefícios econômicos, sociais e culturais numa 

outra concepção de desenvolvimento. Para fazer frente à crise do modelo de desenvolvimento 

em curso surgiu, na década de 70, o discurso do ecodesenvolvimento (lançado na reunião de 

Founeux, 1971) com embasamento no planejamento social. Na década seguinte, o relatório da 

Comissão Brundtland trouxe o clássico conceito do desenvolvimento sustentável, expresso 

por “aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das 

gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades” (CMMAD, 1987). 

 

Ao longo do tempo, esse conceito foi sofrendo adequações. Segundo as autoras Fischer e 

Melo (2003), a atual perspectiva de desenvolvimento baseada na idéia de sustentabilidade 

refere-se à satisfação das necessidades do presente sem comprometimento da capacidade de 

gerações futuras satisfazerem as suas necessidades. Além disso, fundamenta-se numa visão 

integrada dos aspectos sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais não apenas 

                                                 
8 NASCIUTTI, Jacyara C.R. A instituição como via de acesso à comunidade em psicologia social 
comunitária: da solidariedade à autonomia. Petrópolis: Vozes, 1996  
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impactantes, mas inerentes a qualquer local de forma a garantir o acesso e a participação nos 

processos de tomada de decisão. 

 

Para Tonneau (2004, p. 86), “o desenvolvimento sustentável traduz uma tensão: a procura de 

um equilíbrio entre objetivos diversos e, algumas vezes, contraditórios entre o econômico, o 

social e o ambiental, entre o curto e o longo prazo, entre o individual e o coletivo, entre o 

local e o global”. O autor prossegue dizendo que o desenvolvimento é sustentável ao 

asseverar sua capacidade reprodutiva ao longo prazo, é consensual ao superar os conflitos e as 

divisões entre objetivos e atores diversos. Tudo isso está baseado na idéia de integração, 

embora haja divergência quanto à interpretação das suas vias de implementação. 

 

Já Buarque (1998) mostra que o conceito de desenvolvimento sustentável encerra imprecisões 

e ambigüidades, mas, mesmo assim, todos os esforços do desenvolvimento local, têm 

procurado incorporar os postulados de sustentabilidade. O autor considera o desenvolvimento 

local como “um processo endógeno de mudança que leva ao dinamismo econômico e à 

melhoria da qualidade de vida da população em pequenas unidades territoriais e 

agrupamentos humanos” (BUARQUE, 2001, p. 14). Enfatiza também o fato de experiências 

exitosas, desse tipo de desenvolvimento, em sua grande maioria, serem decorrentes de um 

ambiente político e social favorável, advindo da mobilização e convergência dos atores 

sociais do município ou comunidade para prioridades e orientações básicas do 

desenvolvimento.  

 

Assim, o efeito demonstrativo das experiências existentes e sua valorização impelem a 

sociedade a validar um modelo mais eficiente econômica, social e ecologicamente, com 

diversos projetos a depender de cada situação (TONNEAU, 2004). Dentre as características 

da sustentabilidade destaca-se a autonomia que, segundo Buarque (1998), tem uma relação 

direta com as potencialidades locais e a organização da sociedade em torno de um projeto 

coletivo que articula o local com o global. Ou seja, uma maior autonomia local advém da 

abundância de potencialidades e forte organização social no local. 

Diante do exposto, a definição do desenvolvimento local sustentável como “a interação e 

sinergia entre a qualidade de vida da população local – redução da pobreza, geração de 

riqueza e distribuição de ativos – a eficiência econômica – com agregação de valor na cadeia 

produtiva – e a gestão pública eficiente” (BUARQUE, 2001, p. 14), deixa clara a conjunção 

do desenvolvimento sustentável com o desenvolvimento local. O autor menciona que a 
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transição na mudança do estilo de desenvolvimento requer ações transformadoras da base da 

organização da sociedade e da economia.  

 

Para isso, de acordo com Lowi9 (1972, apud Frey, 2000, p. 13), a configuração do processo 

político aparece como função das “reações e expectativas das pessoas afetadas por medidas 

políticas que têm um efeito antecipativo para o processo político de decisão e 

implementação”, o qual se dá num espaço de competição política explicitando “processos de 

conflito e consenso” que variam em conformidade com o caráter distributivo 

(assistencialista), redistributivo (compensatório), regulatório e constitutivo (estruturador ou 

modificador) da política. 

 

Nesse contexto de diversos tipos de política, Santana (2004, p. 3) define que uma política de 

DLS evidencia “a posição de governo, claramente assumida, no sentido de garantir os 

mecanismos normativos, programáticos, operativos e organizacionais exigidos para a 

efetivação do DLS, em todas as suas fases e atividades, imediatas e estruturantes. 

 

Isso realmente aconteceu, como foram os casos do Programa Comunidade Solidária e o 

próprio PRDLS, conquanto autores como Miranda et al (1991) tenham ressaltado a tendência 

para as ações de curto prazo, a gerarem imediatismo nas práticas sócio-econômicas e nas 

escolhas políticas.  Da mesma forma, Buarque (1991, p. 64) nota essa “preferência pelo curto 

prazo”, que se contrapõe ao desenvolvimento sustentável, por comprometer a solidariedade 

entre as gerações por elas atingidas. 

 

Para Santana (2004), o planejamento local desenvolve-se na conjunção de atores públicos e 

privados de tal maneira que as ações táticas, com sua eficácia processual, tornam-se 

elementos de base para as ações estruturais na busca de conseguir benefícios mútuos no 

processo decisório das políticas públicas. bem como para consolidação do processo de DLS.  

 

Na questão da participação, Dowbor (2001, p. 13) sugere que “as políticas de inclusão 

precisam ser orientadas e geridas pelos próprios excluídos”, numa perspectiva de respeito à 

diversidade, às opções e equilíbrios políticos e culturais de cada região, de cada município, 

numa ampla descentralização de decisões. Nesse sentido, observa que a articulação de uma 

                                                 
9 LOWI, Theodore J. Four systems of policy, politics and choice. In: Public Administation Review, v. 32, n. 4, p. 
298-310, 1992. 
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massa de pequenas iniciativas diversificadas sinaliza para uma organização em rede, ao invés 

de pirâmides administrativas, apontando para a necessidade de existirem pontes cultural e 

institucional, num espaço integrado e comum, (....) de forma a integrar um espaço dinâmico 

de parcerias que assegure a inserção local e a produtividade social do sistema.  

 

Para tanto, faz-se imperativo alterar o status quo predominante, pois que, como refere Castells 

(2000, p. 398), “a morfologia da rede (....) é uma fonte de drástica reorganização das relações 

de poder”. O que corrobora com Martinho (2001, p. 30), que diz “onde há concentração de 

poder não há rede” e destaca os moldes tradicionais de organização social como fonte de uma 

enorme concentração de poder. Assim, o alcance de alternativas e soluções soma-se aos 

esforços para a construção de uma rede institucional que instrumentalize o desenvolvimento, a 

própria implementação de políticas e a promoção de ações de interesse coletivo.  

 

Com efeito, parece estar em curso esse tipo de ação político-institucional, embora seu caráter 

ainda esteja carente de afirmação, sobretudo por ser típico da transição entre modelos do 

século passado e novas formas ascendentes, que Fischer (2002, p. 31) associa à “utopia do 

desenvolvimento local, que os tempos de crise fazem emergir”. Sob esse aspecto se insere a 

busca de autonomia pela população, mobilizada por meio da gestão participativa, pelo menos 

quando se trata da construção desse modelo de desenvolvimento específico, voltado para o 

local e calcado na sustentabilidade, como se vê a seguir. 

 

2.3.1 Ponto e Contraponto nas Formas do Desenvolvimento: Tradicional x Sustentável 

 

Para Kliksberg (2001), a revisão do pensamento econômico convencional traz à tona dois 

temas de grande importância: o capital humano e o capital social, presentes na reflexão sobre 

o desenvolvimento inserido na lógica das inter-relações entre as áreas econômica, política e 

social. Assim, “o desenvolvimento social fortalece o capital humano, potencializa o capital 

social e gera estabilidade política, bases essenciais pra um crescimento sadio e sustentável” 

(KLIKSBERG, 2001, p. 114).  

 

As novas bases do desenvolvimento, então, contemplam pessoas, famílias e grupos, que são 

atores representativos tanto do capital social como da cultura, sobretudo quando estão 

investidos de atitudes de cooperação, valores, tradições e diferentes visões da realidade, 

constituindo sua própria identidade, caso lhes sejam permitido potencializar sua contribuição 
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no processo de desenvolvimento, ao serem reconhecidos, explorados e valorizados 

(KLIKSBERG, 2001).   

 

Certamente isso não acontecerá sem luta ou por meio da remoção de obstáculos ligados ao 

modo de desenvolvimento convencional, para dar lugar ao desenvolvimento sustentável, cujas 

características são contrapostas conforme mostra o Quadro 2.3.1(1), a partir de referência 

extraída de Spangenberg (1997).  

 
Quadro 2.3.1(1) – Características do Desenvolvimento: Tradicional X Sustentável 
 
DESENVOLVIMENTO CONVENCIONAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
Planejado ou administrado de maneira centralizada Descentralizado 

Decisões de governo e do setor empresarial Decisões da sociedade civil 
Metas precisas Direções 
Regras, normas Diversidade 
Planos feitos de cima para baixo Planos feitos de baixo para cima, federalismo  
Domínio das elites políticas, militares e econômicas Participação, democracia e sociedade civil 

Crescimento de privilégios e disparidades Inclusão, divisões de benefícios e justiça 
Segredos Transparência 
Gerência ou manejo Uso e apoio de processos de auto-organização 
Crescimento Viver com limites 
Eficiência na alocação Distribuição como prioridade 
Somente valores monetários Valores humanos, éticos, ambientais, sociais e 

monetários 

Fonte: Spangenberg, Joachim H., 1997 
 
Sobre ambos os tipos de desenvolvimento discorrem autores como Sotero (2002) e Oliveira 

(2000), para quem o desenvolvimento convencional, na sua maioria, tem seus 

programas/projetos/atividades fragmentados, não convergentes, pulverizados no seu 

atendimento e, muitas vezes, coincidentes ou sobrepostos, executados por órgãos diferentes 

da administração pública. Isso se deve ao fato dessa gestão operar com o corporativismo e o 

clientelismo numa centralização das decisões. 

 

Ao que tudo indica, tal imbricação entre a cultura política predominante e os modelos 

organizacionais de funcionamento das instâncias governamentais, carece de libertar-se da 

lógica segmentária, dando vez à “integração, convergência, gestação de esferas públicas 

ampliadas e crescente controle social” (OLIVEIRA, 2000, p. 323). O desenvolvimento 

sustentável, caracterizado pela gestão participativa, justifica-se por buscar a autonomia da 

população, desmistificando os modelos personalizados e burocratizados que emperram a 
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articulação dos atores sociais e a integração das políticas públicas, além de dificultar o 

exercício da democracia direta (SOTERO, 2002, p. 16-19).  

 

Sua importância aumenta na medida em que, para Dowbor (2001, p. 13), as diversas 

experiências vivenciadas com programas e projetos de desenvolvimento, “sob a forma de 

pára-quedas, construíram, gradualmente, a compreensão (....) de que as políticas de inclusão 

precisam ser orientadas e geridas pelos próprios excluídos”. Por isso, Silveira (2001) destaca a 

relevância de proposições e experimentos identificados no Brasil, em torno do 

desenvolvimento local, no sentido de que possam concretamente integrar as diversas 

estratégias implementadas, nos mais diferenciados enfoques e práticas com perspectiva de 

construir uma massa crítica existente nos locais.  

 

Assim, a transição de um modelo de desenvolvimento para outro requer um rompimento 

gradual com a estrutura hierarquizada e rígida do sistema tradicional, para dar lugar a 

organizações horizontalizadas e flexíveis com mudança na estrutura de gestão; além de um 

maior envolvimento da sociedade civil no âmbito da política pública, em cujo espaço 

municipal, integra-se mediante ações complementares e solidárias numa rede (SOTERO, 

2002, p. 4).  

 

Como visto na Agenda 21 (2000, p. 97), as políticas de desenvolvimento sustentável e as 

estratégias de ação estão centradas em “conferir prioridade no aumento de capacidades e à 

mudança de mentalidades, tanto no nível de Estado como na sociedade civil”.  Como 

requisito, conta-se com a existência de uma ambiência político-organizacional, que possibilite 

a interação entre Estado e sociedade civil no ato de planejar, decidir e controlar as ações 

empreendidas para o desenvolvimento de um território. 

 

Putnam (2000), vê essa interação como o principal sustentáculo dos círculos virtuosos do 

desenvolvimento, que conta com a participação da sociedade civil nas arenas deliberativas. 

Por meio dessa forma de acesso, espera-se que o desempenho institucional cause maior 

eficiência dos organismos políticos-organizacionais e, em decorrência, traga melhoria na 

qualidade de vida da população, com a valorização dos atores engajados no processo e um 

aumento da sua capacidade de controle sobre os organismos político-organizacionais.  
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A importância em se trabalhar com os princípios do desenvolvimento local implica na geração 

de um novo paradigma, que oriente todos os segmentos da sociedade em aspectos relativos à 

vida humana, promovendo ações ou mudanças capazes de serem sustentáveis, de estabelecer 

novas relações entre a economia e a natureza, assim como da sociedade com o poder público, 

além da estruturação de outros arranjos organizacionais, do tipo rede como se pode ver a 

seguir. 

 

2.3.2 Desenvolvimento Local Sustentável em Rede 

 

No mundo globalizado, o desenvolvimento segue novas tendências, para dar de conta das 

diferentes situações que emergem, numa era de transformações em que o conhecimento e a 

informação assumem importância vital para o desenvolvimento humano. O DLS é uma nova 

forma de ver o desenvolvimento tendo como base o local (município) numa perspectiva de 

mudança acerca de um modelo de crescimento que adote critérios tanto de desenvolvimento 

econômico como de desenvolvimento humano.  

 

Historicamente, esse tipo de desenvolvimento vem atraindo a atenção do mundo inteiro. No 

Brasil, o marco de referência é o lançamento do Programa de Desenvolvimento Local 

Integrado e Sustentável (DLIS) pelo Conselho da Comunidade Solidária e também pelo 

Programa Regional de Desenvolvimento Local (PRDLS), pela SUDENE, no final da década 

de 90. Certamente a forma pela qual se está tentando promover o desenvolvimento lembra a 

citação contida nos textos das Nações Unidas apud Dowbor (2000, p. 4): “precisamos de um 

desenvolvimento economicamente viável, socialmente justo e sustentável em termos 

ambientais”.  

 

Para Dowbor (2000), cada vez mais se abrem possibilidades de ação para qualquer cidadão, 

quer seja por iniciativa individual, grupal ou associativa em busca do bem coletivo. É por 

isso, que assevera haver uma tentativa de “resgatar a dimensão cidadã da política, a força do 

cotidiano do cidadão comum, ultrapassando o cansaço que freqüentemente ganha os que 

esperam a grande utopia, ou as chamadas condições objetivas” e “compreender que o direito 

de construir o próprio caminho, e não apenas o de receber coisas úteis sob forma de favor, 

seja do Estado ou de empresas, constitui uma parte essencial dos nossos direitos” (DOWBOR, 

2000, p. 4-5). Espera-se que, com essa conquista, se consiga mudar os padrões tradicionais de 

fazer política, que há muito anda desgastado por provocar altos índices de exclusão social 
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devido à influência do setor privado nas decisões políticas, retardando o desenvolvimento 

social.  

 

Para estabelecer uma dinâmica sócio-econômica capaz de convergir e integrar as políticas, 

bem como os programas/projetos, o governo local precisa firmar parcerias interinstitucionais, 

criar espaços institucionais para a participação organizada da comunidade privilegiando o 

estabelecimento de canais de comunicação.  A alternativa premente, então, é a de construir 

uma nova relação entre Estado e sociedade, a qual enseja uma ação da cidadania voltada para 

políticas que gerem condições de competitividade e não se concentrem apenas nas atividades 

de sobrevivência. Em conformidade com Dowbor (2002, p. 139-140): 

 
(...) comunidades fortemente estruturadas podem constituir um lastro de 
sociedade organizada capaz de viabilizar as transformações necessárias nos 
níveis mais amplos (....) a humanização do desenvolvimento, ou a sua re-
humanização, passa pela reconstrução dos espaços comunitários. 
 

O estabelecimento de novas relações entre economia e natureza, sociedade e poder público 

vem se somar ao clamor pela sustentablidade, identidade cultural e melhoria do meio-

ambiente. A tendência é superar a cultura política dominante, do assistencialismo e do 

clientelismo, com vistas à construção de um modelo de desenvolvimento sob o molde de 

parâmetros mais democráticos.  

 

Nesse sentido, Sachs (2002) enfatiza a necessidade de mudança institucional e 

comportamental, que pode ser facilitada pela cooperação tanto por parte do poder público 

como da sociedade civil, mediante constituição de parcerias, consideradas um meio de se 

estabelecer equilíbrio na relação de forças entre sociedade civil, Estado e instituições que 

dominam a vida econômica - privada ou pública. 

 

Buarque (2001, p. 13) lembra que o desenvolvimento só é sustentável quando organiza e 

mobiliza a sociedade local e explora as suas capacidades e potencialidades, ao mesmo tempo 

em que oferece garantias ao meio-ambiente. Na visão do autor, desenvolvimento local 

sustentável compreende “a interação e sinergia entre a qualidade de vida da população local – 

redução da pobreza, geração de riqueza e distribuição de ativos – a eficiência econômica – 

com agregação de valor na cadeia produtiva – e a gestão pública eficiente” (BUARQUE, 

2001, p. 14). 
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A interação entre esses elementos básicos do DLS deveria ser mediada, segundo Buarque 

(2001, p. 14), pela “governança – transbordando da base econômica para as finanças e os 

investimentos públicos – pela organização da sociedade – orientando as políticas e os 

investimentos públicos locais – e pela distribuição de ativos sociais – assegurando a 

internalização da riqueza e os desdobramentos sociais da economia”. Esses mediadores são os 

pilares de um processo de desenvolvimento local. Quando associados podem promover a 

reorganização da economia e da sociedade locais (com inserção da preservação ambiental).  

Assim, como recomenda o autor, a promoção do desenvolvimento local deve ser vista sobre o 

prisma da: a) organização da sociedade, que impele a formação de capital social local com a 

formação de espaços institucionais de negociação e gestão; b) agregação de valor na cadeia 

produtiva; c) reestruturação e modernização do setor público local, com a descentralização 

das decisões e melhoria da gestão pública local. Dessa forma, alude o autor, o alicerce do 

desenvolvimento local dentro da globalização está centrado na preparação e mobilização dos 

atores e sociedade locais para definir e explorar suas prioridades e especificidades 

(BUARQUE, 2001). 

 

Para tanto, deve-se utilizar métodos de diagnósticos participativos para elaborar estratégias e 

políticas que contemplem todos os atores sociais. As metodologias de DL criam mecanismos 

que “viabilizem o planejamento participativo do DL, a gestão dos processos apoiados e, mais 

importante, a criação ou fortalecimento de uma (ou mais) instância colegiada representativa 

da sociedade local, que venha a assumir a função de interlocutora e gestora desse processo de 

desenvolvimento”, contribuindo para o fortalecimento da sociedade e estabelecendo elos 

participativos entre os atores local e global, numa emergência de redes (LUSTOSA 2002, p. 

181).  

 

Nesse particular, Uphoff (2000) menciona uma experiência exitosa de desenvolvimento local 

em Gal Oya (Sri Lanka). Nela os atores sociais desempenharam um papel de mobilização, 

administração de conflitos, socialização da informação e fluência na comunicação, de tal 

forma que a estrutura organizacional desenhada propiciou o compartilhamento das ações 

coletivas. Essa prática envolveu padrão de normas e valores assumidos coletivamente num 

processo de construção de uma sociedade sustentável decorrente do investimento no capital 

social e no capital humano.  
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Pôde perceber-se pela experiência relatada que a idéia do desenvolvimento local está atrelada 

à idéia de redes. Silveira (2001, p. 40) fundamenta-se nessa concepção para dizer que os 

lugares não se resolvem sozinhos, pois “a articulação em rede significa, ao mesmo tempo, o 

não-isolamento dos entes de cada lugar e o não-isolamento do lugar em relação aos outros 

lugares”. O autor interpreta as estratégias em rede como o arranjo capaz de imprimir agilidade 

e eficácia ao ato de planejar e implementar, utilizando o desenvolvimento local, como foco 

prático-reflexivo. Ademais, as redes estão apoiadas na necessidade e no interesse dos atores 

pela sobrevivência e organização de novos padrões. Isso pressupõe o desenvolvimento de 

mecanismos e ferramentas que integrem as diversas dimensões do desenvolvimento visando a 

aumentar a eficácia e a capilaridade das ações de governo nas três esferas do poder, como 

também o atendimento às demandas locais.  

 

Para Franco (2000), a participação articulada entre Estado, Mercado e Sociedade Civil é o 

fator que intensifica e muda a qualidade do desenvolvimento local. Assim, possibilita que 

todos os envolvidos participem da apresentação de soluções e, também, da sua 

implementação, trazendo conseqüências econômicas e sociais positivas, bem como estimula o 

desenvolvimento da cidadania na criação e uso dos novos espaços institucionais.  

 

A população é motivada quando suas necessidades são atendidas ressaltando, dessa maneira, a 

importância para o planejamento dos planos, programas e projetos feitos a partir de 

necessidades específicas do local e não somente mediante programação financeira. A eficácia 

de um programa pode ser impressa pela “associação da prioridade viável com a possibilidade 

de realização imediata, conduzindo o grupo a confiar na própria ação – um dos elementos 

subjetivos que contribuem para o fortalecimento organizacional” (GUEDES, 1981, p. 56).  

 

Questiona-se muito se, um projeto de DLS deve atender a preocupações de caráter imediato. 

Para Guedes (1981), o processo de desenvolvimento deve ser conciliado com ações que, pelo 

menos, minimizem os problemas de sobrevivência com os quais as comunidades trabalhadas 

convivem no seu dia-a-dia, inserindo tais problemas no processo educativo e integrando 

programas e projetos existentes. Essa assertiva expressa bem o que Holliday (1996, p.13) 

menciona a respeito das várias intencionalidades em todo projeto de intervenção social que 

para efeito desse trabalho só será dado ênfase à intencionalidade reivindicativa: 

 
Ação consciente e planificada de transformação das condições de vida, 
logrando na ação popular, a capacidade de acumulação de força e de 
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consciência, de tal maneira que ao mesmo tempo em que se oriente a luta e a 
organização no sentido do projeto, se vão conseguindo avanços concretos 
nas reivindicações urgentes da comunidade. Tudo isso sem cair no mero 
reivindicalismo. 
 

Trata-se de enfrentar os problemas sob dois ângulos. De um lado, buscar a superação de 

obstáculos e a criação de melhores meios operacionais que possibilitem a transformação das 

condições atuais de vida. E por outro, empenhar-se na criação de uma nova mentalidade em 

relação à esfera pública a partir do desenvolvimento de capacidades de gestão, de novas 

formas de parceria, re-qualificando a participação social nas políticas públicas. Entretanto, 

como se trata de um processo educativo geralmente lento, vale refletir as palavras de Guedes 

(1981), que justifica a adoção de ação de curto prazo como forma de a comunidade ganhar a 

autoconfiança e aprender sobre seus próprios problemas no processo de identificação de suas 

necessidades, a partir de um processo dialógico. Assim, o autor enfatiza que os problemas 

sociais classificados como urgentes pelos atores sociais, hão de gerar uma reflexão da 

necessidade de atendimento às necessidades básicas (curto prazo) dentro da abordagem das 

práticas de gestão do desenvolvimento social vinculada às ações estruturantes (longo prazo).  

 

A proximidade da esfera do cidadão com a administração pública permite uma construção 

coletiva das comunidades para implementação de projetos de curto, médio e longo prazo. 

Asseguram-se os princípios do desenvolvimento local de forma a orientar todos os segmentos 

da sociedade em aspectos relativos à vida humana, promovendo ações ou mudanças capazes 

de serem sustentáveis. Dowbor (2000) diz que a relação Estado-sociedade civil assume papel 

importante no município, onde a articulação entre a administração pública e as organizações 

da sociedade civil podem ser facilmente organizadas criando sinergias em torno da qualidade 

de vida do cidadão. Fato esse gerado pelo local propiciar um ambiente favorável às relações, 

dentre os demais fatores, pelos atores sociais se conhecerem, as parcerias formam-se mais 

facilmente, de modo que esse processo conduz a uma tendência para a democracia 

participativa em substituição à democracia representativa. Tudo isso pode levar a uma 

sociedade em rede.  

 

Segundo Silveira (2001), nessa sociedade o ambiente é rico de informação, permeado por 

sinergias oriundas das interações em busca de soluções institucionais alternativas, flexíveis e 

específicas do local. Conforme Farah (2002), a construção de redes como forma de assegurar 

vínculos de parcerias e promover ações integradas concerne à co-responsabilidade pela 
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política, sendo que seus resultados visam a uma mudança na relação Estado/sociedade 

norteada por uma boa governança. Essa associação entre Estado e sociedade para alcançar 

benefícios mútuos possibilita criar espaços de complementaridade numa ambiência de 

cooperação e confiança que conduz ao capital social numa relação direta com o 

desenvolvimento local sustentável. Semelhante afirmativa é corroborada por Jara (2001) e 

Uphoff (2000), que atribuem ao investimento no capital social e humano o papel de elemento 

básico para que haja desenvolvimento local sustentável. 

 

Já Pimenta (1998, p. 7) reforça que o desenvolvimento local possibilita a emergência de 

comunidades capazes de suprir suas necessidades imediatas, descobrir ou despertar suas 

vocações locais, desenvolver suas potencialidades específicas e fomentar o intercâmbio 

externo, aproveitando-se de suas vantagens locais. O autor ressalta que o desenvolvimento 

local não se contrapõe ao nacional, muito menos ao global, mesmo porque os atores locais se 

encontram limitados frente ao nível e a qualidade das informações e, também, quanto à 

atuação sobre os fatores determinantes do comportamento econômico-social. 

 

Em todo esse processo de desenvolvimento há um exercício de articulação, descentralização, 

parceria, transparência, controle social, cidadania e convergência e integração das políticas 

públicas, nos vários níveis de poder (PIMENTA, 1998). Compreendendo a construção do 

desenvolvimento sustentável como um processo de aprendizagem e mudança de mentalidade, 

alcançado por meio de uma organização-rede, pelo qual instituições e atores sociais locais 

possam trocar informações, estabelecer negociação e cooperação com parceiros comuns.  

Nesse caso, tem-se um claro exemplo de aquisição do capital social, pois espera-se que essas 

ações sejam de compartilhamento de responsabilidades e implementação conjunta de planos e 

projetos (JARA, 2001). 

 

2.4 Dimensão do Capital Social no Desenvolvimento 

 

Monteiro e Jacobi (2004) relatam que diversas experiências de campo demonstram a 

importância do contexto social nos processos de desenvolvimento, havendo um consenso na 

literatura que, a depender da forma como essa dimensão é considerada, o resultado pode ter 

efeitos benéficos ou não.  Além disso, a simples intenção de produzir capital social não 

significa benefícios coletivos imediatos, pois esta tem que ser acompanhada da noção de que 

como todo capital, ele é um investimento carente de cuidados e de atenta manutenção.  
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Segundo Putnam (2000, p. 177-178), “o capital social diz respeito a características da 

organização social, como confiança, normas e sistemas, que contribuam para aumentar a 

eficiência da sociedade; (....) a cadeia de relações sociais permite transmitir e disseminar 

confiança”, que por sua vez promove a cooperação, e esta gera mais confiança. Como dito 

acima, o exemplo da Itália cívica mostrou que a acumulação continuada desse tipo de capital 

promoveu a formação de círculos virtuosos.  

 

De acordo com Uphoff (2000), o capital social constitui um bem público, sendo definido 

como o conjunto de bens sociais, psicológicos, culturais, cognitivos e institucionais, que sob a 

égide do comportamento cooperativo produz benefícios mútuos. O autor enriquece a 

abordagem e os conceitos atribuídos, pela literatura, ao capital social quando o analisa numa 

perspectiva dos seus elementos constituintes, das relações de conexões e dos efeitos 

decorrentes dessa interação. Estabelece uma interdependência entre a origem de papéis ou 

regras básicas, relativas à parte estrutural, e mentes ou atitudes correspondendo à parte 

cognitiva, que, em conjunto, constituem duas categorias distintas e complementares, 

conforme apresentado no Quadro 2.4 (1). 

 
Quadro 2.4(1) Categorias do Capital Social 
 

CAPITAL SOCIAL ESTRUTURAL COGNITIVO 
Fontes e manifestações Papéis e regras 

Redes e outras relações 
interpessoais 
Procedimentos e precedentes 

Normas 
Valores 
Atitudes 
Crenças 

Domínios 
Fatores dinâmicos 

Organização social 
Ligações horizontais 
Ligações verticais 

Cultura cívica 
Confiança, solidariedade 
Cooperação, reciprocidade  

Elementos comuns Expectativas que levam ao comportamento cooperativo o qual produz 
benefícios mútuos 

Fonte: Uphoff, 2000, p. 221 
 

Uphoff (2000) discrimina a categoria estrutural como aspectos concernentes à organização 

social e institucional, formal ou informal, utilizada na instrumentalização do desenvolvimento 

local. A formação do capital social dessa categoria se dá em associação horizontal e em rede 

social, com base em processos decisórios compartilhados e nas práticas coletivas. Já a 

categoria cognitiva é associada pelo o autor ao processo mental, embasado na cultura e na 

ideologia de um grupo (normas, valores, atitudes e crenças), reunindo uma grande parcela do 

comportamento cooperativo. Os valores conformadores desse comportamento - confiança, 
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solidariedade e reciprocidade -, quando introjetados e disseminados dentre e entre os 

membros de um grupo, propiciam os meios necessários para a ação coletiva.  

 

Jacobi e Monteiro (2004) ao fazerem um levantamento dos pontos e contrapontos das 

categorias, estrutural e cognitiva, referendadas por Uphoff (2000), dizem que o 

comportamento humano é fruto da interação dessas duas categorias constituintes do capital 

social. Dessa forma, os autores afirmam que essa constatação reduz a distância entre as 

explicações racionalistas (categoria estrutural) e culturalistas (categoria cognitiva) necessárias 

à existência da ação coletiva. Consideram ainda o capital social à luz das ciências econômicas 

como um estoque de bens geradores de um fluxo de benefícios coletivos, fruto diretamente 

proporcional do balanceamento tanto da categoria estrutural como cognitiva. Assim, tem-se 

alto capital social quando as duas categorias são fortes, em contraposição a um enorme 

desafio para estabelecimento de normas e estruturas quando as duas categorias são fracas.  

Portanto, a distribuição do estoque de capital social está diretamente relacionada ao 

comportamento cooperativo que configura benefícios mútuos. 

 

Segundo Uphoff (2000), há uma relutância por parte dos governos, em fazerem investimentos 

no capital social, embora os benefícios possam ser demonstrados em várias experiências já 

realizadas. O autor referencia a já mencionada experiência de Gal Oya (Sri Lanka) como 

exemplo de sucesso que teria melhor investimento de manutenção se tivesse havido mais 

apoio do governo. Ele atribuiu ao papel exercido pelos atores sociais grande importância 

numa estrutura organizacional por sua capacidade de mobilizar recursos, facilitar a 

comunicação e resolver conflitos, tidos como fatores básicos para a existência de uma 

consciência coletiva gerada pelas normas articuladas publicamente, dado que o 

compartilhamento da ação pode imprimir maior eficiência ao resultado e maior satisfação, 

tornando a ação coletiva mais atraente e sustentável. Essa forma de agir teria compensação 

material ou não material, expressa por benefícios individual ou coletivo, atrelado ao 

comportamento cooperativo, fonte de expectativas comuns. Daí vem a conformação da 

cooperação e dos benefícios mútuos na ação coletiva, que geram expectativas para o 

delineamento de normas e sua legitimação. Por outro lado, ela também nutre expectativas no 

modo de agir das pessoas, a partir da ideologia e cultura (expressas nas normas, valores, 

atitudes e crenças). O autor ainda destaca que a criação de expectativas de que outros irão 

cooperar reflete uma ação mais eficaz. As ações predispõem as pessoas a buscarem soluções 

juntas para os problemas ao invés de pensarem que a cooperação não vai acontecer ou não vai 
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ser bem sucedida, relegando a preferência pela ação individual. O Quadro 2.4(2) mostra o 

desdobramento do Quadro 2.4(1), ao detalhar cada um dos componentes das duas categorias 

que juntas formam o capital social. 

 

Quadro 2.4(2) Classificação e detalhamento das categorias do Capital Social  
 
CATEGORIA DO CAPITAL 
SOCIAL 

PRIMÁRIA SECUNDÁRIA 

Estrutural 
(externa, observável e 
modificável) 

Papéis específicos (apoio à atividade da 
ação coletiva): 

 Mobiliza e articula 
 Comunica e informa 
 Toma decisão (formaliza 

acordos) 
 Implementa ações 

Relações sociais (padrão de troca e 
cooperação): 

 Discute e analisa em rede as 
demandas sociais 

Ações regulares (procedimentos 
compreendidos e aceitos para 
realização de tarefas): 

 Papéis 
 regras 

 
 
Ações preliminares (precedentes 
adotados para validar e valorizar 
papéis, regras e procedimentos): 

 insumos 
Cognitiva 
(interna, verificação difícil, 
pode ser externalizada pela 
conversa) 

Com relação às pessoas (forma de agir e 
pensar dos outros): 

 Confiança (meio) 
 Solidariedade (fim) 

Com relação à ação (modo de cooperar): 
 Cooperação (meio) 

        - valorativa (atribuir valor  
coletivo) 
        - atitudinal (aceitar o bem 
comum) 
        - mental (crer na ação) 
 

Com relação à conduta de reforço 
(considera os elementos de 
confiança, reciprocidade e 
cooperação): 

 normas 
 valores 
 atitudes 
 crenças 

 

Elemento comum 
 

Comportamento cooperativo 

Fonte: Adaptado de Uphoff, 2000 
 
Conforme Lima (2001, p. 48), Bordieu10 define capital social como “o agregado do atual ou 

potencial recurso ligado à posse de uma forte rede social, de relações mais ou menos 

institucionalizadas de compromisso e reconhecimento mútuo”. Os benefícios resultantes da 

participação em um determinado grupo são alcançados pelas bases de solidariedade. Assim, a 

força desse capital compreende duas variáveis: os benefícios das relações de sociabilidade e a 

quantidade e qualidade desses benefícios.  

 

                                                 
10 BOURDIEU, P. The Forms of Capital. In Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, 
ed. J. Richardson. NY., Greenwood, 1985 
 



 50

Já Coleman11 (1988,1990 apud Lima, p. 49) diz que “o capital social é um recurso presente na 

ação, introduzindo a estrutura social no paradigma da ação racional”. Para o autor, o capital 

social depende: a) da confiabilidade no meio social circundante (obrigações e expectativas); 

b) da estabilidade das instituições - sob pena desse capital se esvair com a ruptura; c) do uso 

de informações e sua manutenção nas relações – que podem ser usadas para vários fins; d) das 

normas e sanções sociais como instrumento para a manutenção do controle social, para o 

desenvolvimento de movimentos sociais, bem como para as atividades mutualistas e para a 

boa governança.  

 

Para Lima (2001, p. 48), o capital social é produtivo, centrado nas relações pessoais com 

efeitos positivos localizados. Além disso, é composto por redes sociais informais e por 

diferentes formas de sociabilidade, nas quais as relações pessoais podem ser utilizadas 

positivamente na implementação de programas sociais. Por esse motivo, elas são consideradas 

um capital disponível na sociedade. O autor, no que concerne às políticas de 

desenvolvimento, admite que a mobilização do capital social de uma comunidade ou 

sociedade requer a utilização dos recursos organizacionais e associativos, formais e informais 

para o planejamento e execução de políticas públicas, necessárias à criação de sinergia na 

relação Estado-Sociedade (LIMA, 2001).  

 

A necessidade dessa relação foi endossada por autores como Putnam e Evans apud Lima 

(2001), que enfatizaram a essencialidade de regras claras para se operacionalizar o aparelho 

do Estado, visando ao atendimento das necessidades sociais e ao estabelecimento de relações 

de confiança entre os atores envolvidos. Vale frisar que a sinergia Estado-sociedade utilizada 

nesse processo pode fortalecer as instituições. 

 

No caso das políticas desenvolvidas pelo estado do Ceará, a experiência relativa ao programa 

de Agentes Comunitários de Saúde foi considerada exitosa, em comparação com o projeto de 

Instalação de Cooperativas de Produção Industrial, considerada fracassada. Lima (2001, p. 60) 

atribui o sucesso de determinadas políticas à forma de mobilização ou construção do capital 

social na sociedade, ressalvando que o capital social sozinho é insuficiente para explicar o 

sucesso ou fracasso da ação estatal. Nos casos estudados, o capital social foi extremante útil 

como instrumento de análise. 
                                                 
11 COLEMAN, J. S. Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, Chicago 
n. 1, Supplement, p. S95-S120, 1988. 



 51

CAPÍTULO III  Estruturação da Experiência de Santa Luzia do Itanhi em uma Política 

de DLS em Rede  

 

Este capítulo tem como finalidade dar uma visão geral dos procedimentos metodológicos 

utilizados para analisar as ações numa política de DLS quanto à organização em rede, visando 

a implementação de ações imediatas e estruturantes, bem como a mobilização de capital 

social orientado para tal fim.  

 

3.1 Questões Norteadoras 

 

Com o intuito de responder a pergunta de pesquisa: como uma política de DLS pode 

compatibilizar ações de caráter imediato com ações de natureza estruturante, foram 

elaboradas as questões norteadoras, aplicadas ao caso de Santa Luzia do Itanhi, como segue: 

 

a) Em que a construção da rede de parceiros contribuiu para uma política de DLS bem-

sucedida? 

b) A experiência de SLI constituiu um exemplo de mobilização de capital social? 

c) Rede e capital social: uma relação possível e necessária no caso de SLI? 

 

3.2 Definição de Termos 
 
Para facilitar a compreensão deste trabalho, destaca-se a definição de termos considerados 

relevantes e que assumem significados específicos nesta pesquisa, frente à diversidade 

encontrada na literatura e à análise dos dados que foi realizada. 

 

- Ações Estruturantes: São ações abrangidas pela abordagem estratégica, de médio-longo 

prazo, que compreendem ações estruturantes (complementares e compensatórias) e 

instrumentais (SANTANA, 2004, p. 3). 

 

- Ações Imediatas: São ações táticas e assistenciais, de curto prazo, destacadas “por facilitar 

a conquista de adesões ou abrandar a oposição”, que dentre outras funções satisfazem as 

necessidades básicas (SANTANA, 2004, p. 3). 
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- Ator Social Local ou Ator Local: É a população organizada (ou não) do município; 

indivíduo que vive no município ou que com ele se relaciona; principal sujeito social do 

processo de desenvolvimento (SUDENE/PNUD, 2002 p. 33). 

 

- Capital Social: É a acumulação de vários tipos de bens, tais como social, psicológico, 

cultural, cognitivo, institucional e bens relacionados à quantidade (ou probabilidade) do 

comportamento cooperativo para benefícios mútuos (UPHOFF, 2000, p. 216). 

 

- Desenvolvimento Local Sustentável (DLS): É a interação e sinergia entre a qualidade de 

vida da população local – redução da pobreza, geração de riqueza e distribuição de ativos – a 

eficiência econômica – com agregação de valor na cadeia produtiva – e a gestão pública 

eficiente (BUARQUE, 2001, p. 4). 

 

 - Política de DLS: É a posição de governo, claramente assumida, no sentido de garantir os 

mecanismos normativos, programáticos, operativos e organizacionais exigidos para a 

efetivação do DLS, em todas as suas fases e atividades, imediatas e estruturantes 

(SANTANA, 2004, p. 3). 

 

- Rede: É o processo de organização social apto a responder às exigências de flexibilidade, 

descentralização e democracia do mundo contemporâneo, permitindo, por princípio e na sua 

base, o exercício da autodeterminação e da autonomia (MARTINHO, 2001, p. 24).  

 

- Rede: É uma teia ou estrutura de atores sociais, que se comprometem a agir em associação e 

cooperação, na função ou qualidade de parceiros – públicos (instituições federais, estaduais e 

municipais), privados (empresas e empresários do setor econômico) e não-governamentais 

(entidades religiosas, culturais, técnicas e esportivas, entre outras, sem fins lucrativos) –, 

estreitamente articulados entre si, de modo a promover e implantar o processo de DLS 

(SANTANA, 2004, p. 3). 

 

3.3 Natureza do Trabalho e Estratégia Utilizada 

 

Para os fins desta pesquisa, que tem com objetivo geral - analisar uma experiência de 

implementação de uma política de DLS, realizada com base em ações de caráter 

imediato, combinada à ações de natureza estruturante, mediante a mobilização do 
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capital social e a construção de uma rede de parceiros, considerou-se que se aplica a 

classificação de Yin (2001), por ter um foco de investigação com característica descritiva e 

explanatória. O trabalho é descritivo porque faz um relato de uma experiência vivida no 

estado de Sergipe, no período 1999-2001, fruto da atuação do PRDLS, no qual esta 

pesquisadora tomou parte. É explanatório porque expõe e sistematiza o processo de definição 

e gestão de ações relativas a uma política de DLS em rede à luz do capital social, cujas 

demandas do município de Santa Luzia do Itanhi foram transformadas em políticas públicas, 

em consonância com as ofertas dos parceiros institucionais estudados neste TCM. 

 

Por outro lado, a escolha da estratégia de pesquisa baseou-se na estrutura desenhada por Yin 

(2001), sobretudo pela pergunta de pesquisa ser do tipo como ou por quê, reunindo 

características encontradas em trabalhos qualificados como experimento, pesquisa histórica e 

estudo de caso, destacadas pelo autor por sua “capacidade de lidar com ampla variedade de 

evidências - documentos, artefatos, entrevistas e observações - além do que pode estar 

disponível no estudo histórico convencional” (YIN, 2001, p. 27). Assim, foi adotado o estudo 

de caso, considerado adequado para situações nas quais o pesquisador exerce pouco controle 

sobre o comportamento dos eventos e para pesquisas focalizadas em eventos contemporâneos. 

 

O procedimento metodológico adotado teve caráter eminentemente qualitativo, por abordar 

situações que, na visão de Yin (2001) e Roche (2002), procuram compreender fenômenos 

sociais. Vale ressaltar que predominou na escolha do formato de estudo de caso, o fato de se 

incorporar resultados obtidos a partir do desenvolvimento de uma pesquisa-ação realizada 

como parte de uma política de DLS, inclusive com consulta documental e reflexões que foram 

construídas durante e após a experiência aqui relatada.  

 

3.4 Base de Dados Utilizada 

 

Para efeito da elaboração deste TCM torna-se necessário reafirmar a importância do conjunto 

de conhecimento pré-existente, tácito e explícito, acumulado junto com o processo de 

articulação realizado em conjunto com os atores sociais participantes da experiência. Foi 

possível resgatar a memória dos antigos habitantes da localidade estudada, valorizando a 

tradição oral, documental e cultural subjacentes, apropriados pela equipe de técnicos-

facilitadores e os próprios atores locais, de modo a reconstruir a história do desenvolvimento 
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do município, de forma crítica e objetiva, para que se pudesse pensar e planejar o 

desenvolvimento local sustentável.  

 

Foi com base nesse resgate retrospectivo da experiência (realizada no período 1999-2001), 

que se fez a reflexão e a sistematização pretendidas para o tratamento dos seus dados, assim 

examinando com certo distanciamento a atuação da rede de parceiros e a mobilização do 

capital social, o que ocorreu no período de 2002 a 2004. 

 

A forma de trabalhar esses momentos históricos implicou na distinção de duas fases. A 

primeira dizendo respeito à fase em que esta pesquisadora tomou parte da experiência como 

um dos membros da equipe de técnicos-facilitadores do PRDLS, na qual se buscava fazer 

com que a sociedade se apropriasse das informações, fizesse sugestões e apontasse 

prioridades mediante realização de oficina de trabalho, fórum, seminário, encontro de 

desenvolvimento, enquanto que também participava da rede de parceiros. Dessa forma, a 

pesquisadora foi uma das autoras dos relatórios técnicos e de campo utilizados na pesquisa, à 

época, funcionando como observadora participante. 

 

Na segunda fase, ocorrida ao longo do Mestrado, já foi preciso recorrer a uma demarcação do 

período 1999-2001, a fim de poder desenvolver uma visão crítica sobre a constituição e gestão 

da rede de parceiros, bem como da mobilização de capital social que foi praticada. Com isso, 

elaborou-se um esquema sistemático de análise, de que constou a confecção de figuras, 

quadros e de textos que embasaram a elaboração do TCM, de modo a auxiliar a compreensão 

dos eventos e do próprio processo constante dessa política de DLS. Nessa perspectiva, os 

dados resultantes passaram por um processo de releitura da experiência, em função de 

consultas feitas à publicação de Cadernos do PRDLS e da avaliação institucional do 

programa, realizada em 2002. 

 

Após a montagem do banco de dados, feita a partir desta distinção, começou a ser preparado o 

esquema que veio a ser empregado, para fins da análise de conteúdo de todo o material 

selecionado, reunindo uma série de dados, oriundos da pesquisa-ação, de documentos, de 

notas de campo e registro das observações. Todos foram devidamente integrados e 

relacionados entre si, inclusive organizados por categorias temáticas em função do 
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cruzamento das informações, cujo ponto em comum consistiu no pressuposto da indissociável 

ligação existente entre redes e capital social. 

 

De modo didático, a sistematização dos dados foi possível graças ao uso da classificação 

decorrente das categorias estabelecidas por Martinho (2001; 2003) e Uphoff (2000). Em 

relação ao primeiro autor, a correlação aconteceu por conta do atendimento aos requerimentos 

de funcionalidade compreendidos na existência de uma rede, quais sejam: objetivo comum, 

solidariedade, espírito de cooperação e confiança, capacidade empreendedora e senso de 

justiça social.  Já em Uphoff (2000) recorreu-se à combinação e interdependência do capital 

social, devido à abordagem de categorias tanto a estrutural como a cognitiva, cuja base é a do 

comportamento cooperativo e seus desdobramentos, como aponta o referencial teórico aqui 

utilizado, sobre o qual será feita nova menção no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO IV  Resultado e Discussão da Estratégia de uma Rede de Parceiros no DLS 

 

Como foi anteriormente referido, este capítulo procura relatar a experiência vivenciada por 

esta autora no estado de Sergipe, com foco no município de Santa Luzia do Itanhi. A reflexão 

e a sistematização se apóiam fortemente na base de dados pré-existente para uma análise 

crítica desse processo, contemplando questões tais como mobilização de capital social, 

construção e gestão da rede de parceiros e avaliação das ações implementadas para o alcance 

do DLS. 

 

4.1 Implementação do PRDLS nos Municípios de Sergipe 

 

Pelo que foi visto no levantamento de dados, a base desse Programa está centrada no 

planejamento participativo e na indução para a implementação de ações participativas. Estas 

se norteiam pelas dimensões social (inclusão dos excluídos); econômica (complementaridade 

econômica-social); ambiental (sustentabilidade do desenvolvimento); e política 

(democratização da estrutura de poder). São articuladas entre si para o uso eficiente e racional 

dos recursos naturais voltados para a melhoria da qualidade de vida das populações.  

 

Para tanto, a intervenção do Programa nos municípios deu-se numa dinâmica conceitual, 

metodológica e operacional realizada com foco na capacidade de organização sócio-política 

do local à luz do território, conforme mencionado em Sudene/Pnud (2002). Vale ressaltar que 

o PRDLS é fruto de um convênio de cooperação técnica firmado entre Sudene e Pnud, 

celebrado em dezembro de 1998. Compreendeu três projetos: O Projeto Piloto de 

Desenvolvimento Local Sustentável, o Sistema de Informações Gerenciais (SIG) e a 

Estratégia de Desenvolvimento para o Século XXI. O objetivo geral do Programa diz respeito 

à promoção do DLS para reduzir as desigualdades sócio-econômicas regionais, ampliar as 

oportunidades de trabalho e renda, bem como melhorar as condições de desenvolvimento 

humano nos municípios da área de atuação da Sudene. A meta do Projeto Piloto do PRDLS, 

era trabalhar em 33 municípios localizados nos 11 Estados (três por Estado) da área de 

atuação da Sudene. 

 

Assim, dos três municípios selecionados no estado de Sergipe, dois foram escolhidos de 

acordo com critérios técnicos de menor índice de desenvolvimento humano (IDH). O terceiro 

foi escolhido pelo critério de melhor desempenho na execução do Programa Federal de 
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Combate aos Efeitos da Seca em 1998. Os três municípios foram os seguintes: Amparo de 

São Francisco, Santa Luzia do Itanhi e Itabi, respectivamente. 

 

Cabe dizer que as ações realizadas em tais municípios só tiveram início após a articulação 

com alguns órgãos públicos de Sergipe, principalmente, a Secretaria de Planejamento 

estadual. O objetivo de empreender essa ação era divulgar o programa de forma que ele 

tivesse visibilidade em todo o Estado, além do local onde ele atuava, como forma de angariar 

apoio das instituições em seus diversos níveis. 

  

Para realizar o trabalho de campo, os técnicos-facilitadores do Programa foram capacitados 

tanto no processo da elaboração da metodologia participativa do projeto piloto, como no 

exercício da prática, que levava à reflexão e a possíveis redirecionamentos, pela confluência 

de informação. Essa dinâmica gerou um processo muito rico, cheio de idas e vindas, que 

principiou em março de 1999 e se estendeu até maio de 2001, promovendo a incorporação das 

experiências. Em geral, considerou os erros e os acertos e reconfigurou essa concepção, 

conforme a cultura e a condição sócio-econômica-institucional do município. Nesse sentido, o 

processo de intervenção para a construção do desenvolvimento sustentável nesses municípios 

deu-se junto com as prefeituras, organizações comunitárias e não-organizacionais, entre os 

diversos segmentos sociais organizados. Foi realizado segundo as diretrizes operacionais de 

articulação, participação, capacitação e comunicação/informação, bem como a estratégia 

operacional de mobilização/articulação, a análise participativa da realidade e a implementação 

e gestão de projetos locais.  

 

A fase de mobilização dos atores locais e a articulação dos parceiros compreendeu a 

mobilização da sociedade política e civil do município, feita junto com levantamento dos 

dados e formação dos grupos de apoio. O objetivo foi divulgar o Projeto Piloto e 

comprometer a sociedade política e civil com sua realização e continuidade, além da 

identificação dos canais de comunicação e dos formadores de opinião. 

 

Já a fase de Análise Participativa da Realidade (APR) organizou, de fato, os espaços 

institucionais de modo a legitimar os grupos de apoio e a formar as comissões temáticas com 

definição de objetivos, papéis e funções dos mesmos. A capacitação desses representantes 

oriundos dos mais diversos segmentos, quais sejam prefeitura; sindicato; associações; igrejas; 

grupos de pescadores e de agricultores; comerciantes e artesãos; além de outras instituições 
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com sede no local, a exemplo do poder legislativo, dava-se desde o levantamento e análise 

dos dados até a identificação de demandas de capacitação e ações prioritárias, no intuito de 

elaborar-se o diagnóstico participativo do município e construir a rede de parceiros. A última 

fase ficou restrita apenas a uma agenda devido à posterior mudança feita na conformação do 

Programa. 

 

As atividades do Projeto Piloto nos três municípios foram realizadas, primordialmente, pela 

comunicação e divulgação do Programa. Foram usados instrumentos de comunicação de 

massa e distribuição de material tais como: folders, faixas, panfletos, cartazes, painéis 

fotográficos, convites, além de contatos individuais ou em reuniões com grupos de pessoas e 

de instituições governamentais e não governamentais, dentro e fora dos municípios, no âmbito 

do estado de Sergipe. 

 

Assim, o processo de implementação do Projeto Piloto nesses municípios contou com uma 

ampla mobilização e articulação das populações, instituições, organizações, grupos e 

parceiros. Vale destacar que o principal parceiro da sociedade política, no primeiro momento, 

foi a administração pública municipal contando com sua participação efetiva na identificação 

dos formadores de opinião, nas informações, na infra-estrutura de apoio e na facilitação dos 

contatos e agendamento de reuniões. No início das discussões, para se ter o retrato da 

realidade desses municípios, o apoio foi dado no que diz respeito à logística e pessoal, a 

exemplo do transporte escolar para o deslocamento de pessoas das comunidades, liberação de 

funcionários do poder municipal para participação nos eventos e cessão de local para a 

realização dos encontros.  

 

O processo participativo era algo novo para a população dos municípios, pois, de acordo com 

a cultura local, as pessoas pensavam em participação somente vinculada à ação de votar nas 

eleições, em assembléias das associações e estar presente às reuniões. Após uma curta 

reflexão, um participante expôs, segundo Aquino e Costa (2000, p. 2), seu nível de apreensão: 

 
Eu entendi. Vocês querem chegar... saber quais os problemas que vêm 
atingindo até hoje, os problemas que foram passados, para futuramente poder 
saber resolver. Porque só sabe resolver os problemas do presente sabendo 
como ele originou-se no passado e eu sei que isso é o sentido de vocês, pelo 
menos o que dá pra acreditar é isso: tentar solucionar o problema, mas saber 
qual a solução correta que se deve tomar para cada tipo de problema 
(Informação oral).  
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No decorrer do trabalho, os participantes não só entenderam o significado da participação 

ativa como colocaram em prática a sua aprendizagem, criando uma sinergia que envolvia a 

todos os presentes e motivava a população. A prática diferenciava-se das metodologias 

anteriores em que os níveis de envolvimento eram restritos aos levantamentos de problemas, 

ficando à margem dos demais momentos do planejamento. 

 

A cada dia, o Projeto Piloto procurava envolver os atores locais nas mais diferentes etapas do 

planejamento participativo para promoção da aprendizagem, no ciclo de prática-teoria-prática, 

por meio da vivência e execução de atividades inerentes ao desenvolvimento dos municípios. 

Essa forma de participação induzia à transformação da gestão tradicional, que abria espaço 

para uma outra forma de fazer política, num clima de maior confiança e cooperação, 

ampliando o capital social e minimizando o grau de dependência política da localidade. Com 

esse olhar, apreendeu-se que o reforço da cidadania se dava no tecer os fios do planejamento 

participativo e se fazer malhas por meio da discussão, análise, elaboração e monitoramento 

dos projetos específicos do local. 

 

Com o passar do tempo, as discussões foram se aprofundando e gerando qualidade na 

participação, embora, pelo fato de a ter influenciado o processo cultural imediatista, um 

pequeno contingente de partícipes teve seu entusiasmo arrefecido, sobretudo àqueles atores 

políticos e organizações oriundos da sociedade civil. Outro obstáculo importante foi a 

necessidade de vencer o cansaço e o desânimo no decorrer do trabalho. Somado à presença 

esporádica desses atores sociais foi ponto de estrangulamento que acompanhou todo o 

processo. Além do mais, a tudo isso foi agregada a precariedade e pouca autonomia política 

das associações e organizações de representação popular que, culturalmente, sentiam 

dificuldades em compartilhar a construção de um projeto coletivo, de certo modo 

comprometendo a atuação dos atores locais. 

 

O perfil do gestor municipal teve muita influência nesse processo de desenvolvimento, o que 

ficou bem evidenciado quando se procedeu à comparação dos três municípios. A atitude 

centralizadora do administrador público de Santa Luzia do Itanhi provocou uma menor 

efetividade na análise político-institucional e maior representação de beneficiário nas 

comunidades com relação ao processo de planejamento estratégico participativo do 

município. Isso foi diferente no município de Itabi que conseguiu delinear melhor seu perfil 

institucional pelo maior engajamento do poder local no processo. Quanto ao município de 
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Amparo do São Francisco, apesar da apatia do gestor, notou-se um certo destaque pelo nível 

de escolaridade dos ocupantes de cargos na administração municipal, o que fortaleceu mais o 

lado institucional. Não obstante a forte cultura tradicionalista influenciar, de forma negativa, 

os trabalhos de desenvolvimento local, buscou-se superar o viés da descontinuidade das 

políticas públicas, empreendendo um esforço para se pensar uma estratégia capaz de agregar, 

em um mesmo espaço, políticas compensatórias e ações de organização do capital social para 

o desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, o poder local instituído ainda praticava a 

cultura assistencialista com ações emergenciais para atender às condições precárias de 

sobrevivência da população que lhe dava retorno eleitoral, não gerando a necessidade de 

pensar em ações estratégicas. Assim, percebeu-se que carecia haver uma mudança de 

mentalidade para a gestão de políticas compensatórias em perspectiva, com a introdução de 

políticas estruturadoras, a fim de se conduzir a um processo contínuo e permanente de 

fortalecimento da participação voltado para a concertação local.  

 

Em suma, o processo de DLS deu-se em duas etapas, sendo a primeira voltada para a 

sensibilização da população sobre os objetivos, o modo de operação e as principais 

necessidades do projeto. Na segunda, buscou-se criar condições, a nível local, para a 

participação direta e ativa dos envolvidos no conhecimento de sua realidade e nas proposições 

para uma melhoria na qualidade de vida dos três municípios em tela. Os objetivos dessa tarefa 

foram, em primeiro lugar, fornecer uma interpretação adequada da evolução do 

desenvolvimento dos municípios analisando suas contradições e os principais problemas que 

delas surgiram. Em segundo lugar, a partir da análise da problemática e das potencialidades, 

oferecer orientações para a formulação e negociação da política de DLS, o que motivou a 

escolha do assunto para a realização deste TCM. Assim, para promover-se uma dada mudança 

social foi preciso uma articulação eficaz, que congregou aliados e estabeleceu alianças com os 

atores locais e atores institucionais extra-município, capazes de comprometer-se com o 

PRDLS. 

 

Era preciso emergir uma nova institucionalidade em espaço autônomo do poder público, de 

modo a se estabelecer relações com diversos parceiros em nível local e supralocal e estimular 

esses atores a se tornarem agentes de desenvolvimento local, capacitados e comprometidos 

com o desenvolvimento sustentável. A arte de trabalhar no cenário exposto acima e com 

instrumentos adequados exigiu capacitação em gestão participativa, ponto fundamental para 

que se tivesse êxito. O PRDLS ofereceu uma oportunidade para a sociedade participar de uma 
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estratégia de desenvolvimento que permitiu conjugar ações voltadas para mudar as políticas 

do governo federal e estadual e, ao mesmo tempo, incentivar iniciativas locais que 

promovessem novos processos de desenvolvimento ao nível do território. O processo de 

construção do desenvolvimento local foi articulado com o conjunto da sociedade e combinou 

estratégias de implementação no curto prazo, para solução de problemas de caráter imediato, 

com estratégias de longo prazo. Assim, buscou-se construir uma nova visão das relações 

sociais centrada na cidadania, para que houvesse inserção de parte da sociedade, excluída do 

mercado e das políticas públicas, com um mínimo de renda e qualidade de vida. O que 

aconteceu por meio da mobilização de capital social. 

 

4.1.1 Mobilização dos Atores Sociais  

 

A tentativa de se criar espaços de reflexão, debate e decisão sobre as ações necessárias aos 

municípios para seu desenvolvimento, caminhou por meio da participação social na direção 

da criação e gestão do espaço público-político, endossado pela Constituição Federal de 1988. 

A descentralização do poder requereu um compartilhamento da gestão que propiciasse 

mudança indispensável nas relações entre Estado, sociedade civil e mercado. As relações 

estabelecidas exigiram constante negociação entre o poder político municipal e os 

representantes comunitários, em torno de suas demandas, a fim de dirimir conflitos políticos e 

sociais. Segundo Carvalho (1997), esse novo olhar conduziria a levantamentos das mais 

variadas opiniões dos atores sociais; à busca do equilíbrio na correlação de forças políticas 

conjunturais por meio dos movimentos e organizações sociais e tentativas de modernização 

das instituições formais, necessários ao DLS, permitindo a integração das políticas públicas. 

 

O ponto de partida para se trabalhar a concretização de uma política de Desenvolvimento 

Local Sustentável em Sergipe visou à criação dos espaços institucionais junto aos atores 

locais mediante formação de grupos de apoio e de comissões temáticas em conjunto com os 

parceiros institucionais, constituindo uma rede. Os espaços institucionais adotados no 

processo de mobilização dos atores e articulação dos parceiros obedeceram a critérios de 

divisão territorial e de divisão setorial (saúde e meio-ambiente, educação e cultura, trabalho e 

renda). Tanto a divisão territorial do município deu origem a vários núcleos, servindo para 

constituir os grupos de apoio ao Projeto Piloto; como a divisão setorial, formada a posteriori, 

serviram para que houvesse a constituição de comissões temáticas provenientes dos grupos de 

apoio e de técnicos da administração pública, bem como das instituições locais. 
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O papel dos grupos de apoio foi de animador do processo de indução ao DLS, junto às 

comunidades rural e urbana, levantando informações e dados, assim como alimentando as 

comissões temáticas. Por sua vez, as comissões temáticas tiveram papel semelhante, porém, 

em outro nível de depuração, por incorporar o saber técnico e não apenas os anseios dos 

participantes. A organização do trabalho obedeceu à divisão setorial já mencionada. É digno 

de nota a realização do trabalho por meio do voluntariado, que mostrou a grande capacidade 

de luta desses atores locais na construção de um projeto coletivo, no intuito de sua inclusão no 

processo de desenvolvimento. 

 

A análise participativa da realidade procurou retratar a formação de competências dos atores 

locais na produção do conhecimento e na tomada de decisão para transformação social, de 

acordo com a história e a cultura das comunidades e grupos envolvidos. Com isso, coube aos 

atores locais construir uma visão geral do desenvolvimento histórico do seu município, por 

meio da montagem de uma linha de tempo decenal, decorrente de dados colhidos num 

questionário aplicado pelos representantes de cada núcleo envolvido. Isso favoreceu o 

desenho que esboçou o desenvolvimento de fatores internos (características individuais do 

tipo aptidões, valores culturais e pessoais) e fatores externos (relativo ao ambiente social e 

político), que contribuíram para determinar a natureza e o processo do grupo social. 

 

Neste sentido, as atividades de capacitação desenvolvidas objetivaram o desenvolvimento de 

competências para o planejamento participativo; a negociação de interesses entre os atores 

sociais; a comunicação e as relações interpessoais. Como resultado desse processo, o grupo 

ganhou uma sinergia envolta em uma relação de confiança mútua, que o levou a acreditar 

mais nas pessoas, a participar mais, a trazer mais pessoas para as oficinas, a buscar mais 

união, a respeitar a opinião do outro e a saber escutar, entre outros valores relacionados com a 

categoria cognitiva do capital social.  

 

É interessante ressaltar que o processo de amadurecimento dos atores locais transcorreu de 

forma muito lenta, demandando um certo tempo. Por isso, provocou uma rotatividade na 

composição desses grupos que não tiveram consolidação plena nem avançaram na 

mobilização do seu capital social. Mesmo assim, a administração pública municipal, enquanto 

sociedade política, criou elos para inserção da população no processo decisório das políticas 

públicas, interligando elementos sociais, ambientais, institucionais, políticos e produtivos em 

uma evidente abertura para promover um processo de desenvolvimento voltado às 
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necessidades específicas do local. Em seu decorrer, observou-se uma oscilação muito grande 

na concepção de parceria desempenhada pela prefeitura, atribuída à demora no processo de 

implementação das ações trazendo para o Projeto Piloto desânimo e descrença.  
 

A princípio, a equipe de técnicos-facilitadores municiou-se de informações contidas no perfil 

do município fornecido pelo SIG da Sudene e mapas, além de informações preliminares 

fornecidas pelo poder executivo municipal. Para que o trabalho se desse de forma 

participativa, foi preciso conjugar esforço dos atores sociais locais junto com essa equipe de 

técnicos-facilitadores, de modo a utilizar os mais diversos instrumentos de coleta de dados: 

registro de reuniões, oficinas de trabalho e confecção de relatórios.  

 

Os instrumentos mais utilizados foram: o questionário (Apêndice A), para resgatar a história 

do município; a linha do tempo decenal (Apêndice B), para sistematizar as informações 

históricas; a técnica dos cinco porquês (Apêndice C), para identificar os problemas, causas e 

conseqüências ou efeitos; a exposição dialogada para estimular a interação; além da técnica de 

observação participante.  

 

Para montagem da linha do tempo, o uso da pergunta-geradora auxiliou a dinâmica do 

processo de planejamento participativo e facilitou a sistematização do resgate histórico na 

classificação por décadas. O resgate histórico das comunidades foi realizado a partir do já 

referido questionário, elaborado de forma coletiva em oficinas de trabalho.  A pesquisa 

envolveu pessoas mais idosas da comunidade, professores, religiosos, lideranças e políticos 

para se conhecer a história do povoado. Após a socialização do resgate histórico para as 

comunidades, sistematizado na linha do tempo, utilizou-se a técnica dos cinco porquês 

adaptada do caderno de campo de Peter Senge et al (1999), que orienta sua aplicação de forma 

interativa com os interessados, para identificar as causas dos problemas levantados nas 

oficinas de trabalho. Suas conseqüências foram analisadas de maneira tal que os atores sociais 

pudessem se sentir mais confiantes e estimulados para proporem alternativas de solução. 

 

Em suma, a coleta e análise dos dados primários foram efetuadas por meio de entrevistas e 

depoimentos colhidos durante as oficinas de trabalho, observação participante, aplicação de 

questionário, encontros informais e visitas técnicas.  
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Para a coleta e análise dos dados secundários foi realizada uma pesquisa documental na 

prefeitura, câmara legislativa, secretarias e em várias instituições, associações, sindicatos do 

município, além de consultas ao SIG da SUDENE. 

 

No decorrer do trabalho, com os produtos alcançados por meio das ferramentas citadas, 

estabeleceu-se um processo de aprendizagem mútuo com a interação do saber popular e do 

saber técnico. Depois de sistematizados e analisados, mais tarde serviram para que fossem 

identificados eixos estratégicos do desenvolvimento, entremeados pelas ações imediatas, 

sendo estas construídas no processo participativo levado a efeito pelos atores locais atuantes 

no município de Santa Luzia do Itanhi e implementadas mediante atividades realizadas pela 

rede de parceiros.  Os eixos estratégicos, por sua vez, foram delineados posteriormente nas 

oficinas de trabalho organizadas por comissões temáticas em conjunto com a equipe de 

facilitadores.  Vale dizer que a experiência e o conhecimento adquiridos durante as várias 

instâncias vividas pelo processo de rede constituíram fatores críticos de sucesso para a 

ampliação da visão global requerida pelo desenvolvimento sustentável.  Nos termos 

estabelecidos neste trabalho, por definição, os eixos estratégicos estão associados e 

intimamente imbricados com as ações estruturantes ou modificadoras da política, da forma 

como encontrado em Santana (2004). 

 

Nesta oportunidade também cabe definir ações imediatas, tal como aplicado neste trabalho, ou 

seja, são ações de caráter distributivo (assistencialista) e redistributivo (compensatório), como 

referido por Frey (2000).  No caso de Santa Luzia do Itanhi, ações imediatas estão associadas 

com o curto prazo, com a urgência no atendimento a prioridades e necessidades do público-

alvo, suprindo carências inadiáveis, servindo de base para a formulação de ações mais 

estruturadas. 

 

Assim posto, a reflexão aqui feita permite apontar a prática constante e intencional de 

socialização de tudo que foi produzido, junto com a constante sistematização engendrada, 

contando com o suporte obtido da diversidade e fluxo das informações levantadas, sempre 

visando legitimar o processo junto à população. 

 

Com efeito, um dos destaques deve ser dado aos métodos de “ida e vinda” realizados por 

meio do trabalho de pesquisa na comunidade, os quais, segundo Roche (2002, p121) “são 

importantes na checagem com referência cruzada das descobertas, na geração de novos 
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achados, na comunicação dos resultados”. Ressalva-se ainda a compreensão das diversas 

opiniões e pontos de vista por diferentes grupos interessados.  

 

Outro método consistiu na realização de debates com as populações locais, visando conhecer 

e discutir melhor seus problemas e potencialidades. Ao mesmo tempo estabeleciam-se 

relações comunitárias e sociais, pois “ajudam a criar os laços e a confiança ou capital social 

que mantêm as famílias e as comunidades juntas e permitem que elas se cobrem mutuamente” 

(ROCHE, 2002, p. 104).  

 

Dessa forma, as ações imediatas dos três municípios foram listadas e priorizadas em agenda 

local específica de cada um e em momentos diferentes, tendo o processo de DLS sido iniciado 

no município de Santa Luzia do Itanhi. O fato é que, no período de 2000 a 2001, somente a 

agenda local de Santa Luzia do Itanhi pôde ser apresentada e negociada na rede de parceiros, 

por este município se encontrar em um estágio mais adiantado, cuja descrição do processo de 

articulação e sensibilização é examinado na próxima seção. 

 

4.1.2 Articulação e Sensibilização dos Parceiros para o DLS em SLI 

 

As articulações e sensibilização das instituições parceiras (APÊNDICE D), a princípio, foram 

promovidas através de reuniões realizadas no escritório de representação da Sudene, no estado 

de Sergipe. A finalidade foi fazer a difusão do PRDLS, captar adeptos e conhecer programas, 

projetos e atividades desenvolvidos por essas instituições dele participantes, arregimentadas 

pelo fato de se estar trabalhando nos três municípios escolhidos para a efetivação do referido 

programa. As informações advindas desses diversos parceiros sobre o que faziam no 

território, objeto do PRDLS, contribuíram para com o processo de capacitação dos atores 

sociais do município de Santa Luzia do Itanhi. Foram identificadas causas dos problemas 

levantados nas oficinas de trabalho e esclarecidod outros do cotidiano das comunidades, 

servindo para o processo de reflexão e ampliação do olhar na leitura da realidade desse 

município. 

 

Posteriormente, outras reuniões foram realizadas em espaços pertencentes às instituições 

parceiras, com adensamento vindo de novos parceiros que, viabilizavam a obtenção de 

informações para o processo de análise participativa em curso no município de Santa Luzia do 

Itanhi. Ao mesmo tempo colocavam-se os atores locais dos três municípios em canal direto 
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com as instituições. No primeiro momento, os maiores beneficiários desse processo foram os 

atores do município de Santa Luzia do Itanhi por disporem de informações sistematizadas e 

terem mobilizado capital social nos espaços institucionais.  

 

Não há dúvida de que a política de desenvolvimento local sustentável propiciou acordos e 

alianças que levaram à formação de parcerias construídas com pessoas e projetos 

estabelecendo vínculos em processos cognitivos e afetivos, de forma individual e coletiva. Em 

geral, os projetos de desenvolvimento sustentável têm nas parcerias princípios fundamentais, 

que são o senso de propósito compartilhado e a participação, os quais, segundo Guedes 

(1981), envolvem cada um e todos, que são e têm parte nos resultados obtidos. Anteriormente, 

a prática da parceria refletia ações pontuais de troca de favores ou de recursos sem promover 

a dinâmica de aprendizagem e, muito menos, fluxo de benefícios em mão dupla, assim 

impossibilitando mudanças culturais, organizacionais e reforço no capital social dos atores 

envolvidos. 

 

Esse era o cenário apresentado por diversas instituições com atuação nos três municípios, que 

trabalhavam de forma desarticulada, ligada diretamente ao poder executivo municipal, que, 

por conseguinte, centralizava demandas atreladas aos seus interesses e, muitas vezes, 

desvinculadas das necessidades locais. Diante do exposto, as poucas relações de parceria 

existentes pareciam ser precárias e utilitaristas, ao invés de integrativas, além de carentes de 

mudança de mentalidade, a fim de que se pudesse construir uma visão compartilhada entre 

atores sociais e instituições.  

 

Segundo Austin (2001), as parcerias pautadas numa integração muito forte (integrativa) entre 

os atores e organizações envolvidos na relação, geram maior intercâmbio de recursos, de 

visão do conjunto, de interação pessoal, assim associando missões, organizações e atividades, 

bem como criando nós/conexões e gerando uma institucionalidade. Para tanto, no trabalho 

desenvolvido no município de Santa Luzia do Itanhi buscou-se construir novas relações de 

parceria em que se preservasse a identidade das instituições e das pessoas em seus espaços, ao 

mesmo tempo estabelecendo uma unidade organizacional íntegra. Nela, as relações foram 

constituídas de modo horizontalizado, juntando parceiros institucionais e parceiros locais, 

formados por pessoas e projetos com objetivos comuns e propósitos compartilhados, visando 

agilidade e eficácia, substanciada nas necessidades de atendimento à população.  
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O desafio foi grande. Para enfrentá-lo, optou-se por trabalhar tanto nos três municípios, com a 

população e as instituições, assim como no próprio estado de Sergipe com os parceiros, num 

processo de sensibilização e articulação crescente, em busca de integração interinstitucional e, 

também, do estabelecimento de um canal aberto que adequasse o atendimento às demandas 

sociais e as ofertas das instituições. Foi assim que se conseguiu integrar projetos nas três 

esferas de poder e realizar algumas ações de caráter imediato, sem descuidar das ações de 

natureza estruturadora, no estado de Sergipe. Nesse sentido, foi iniciado um processo de 

construção de uma rede de parceiros em desenvolvimento local sustentável baseada em uma 

malha de elos de cooperação, acordos de parcerias e projetos compartilhados.  

 

4.1.3 Construção da Rede de Parceiros12  

 

A construção da rede de parceiros deu-se em consonância com as diretrizes operacionais do 

PRDLS, quais sejam: articulação, participação, capacitação e comunicação.  Tais diretrizes 

foram utilizadas a partir do momento em que se mobilizou os parceiros institucionais e iniciou 

os trabalhos nos três municípios de Sergipe. Essa rede pode ser vista como um processo de 

organização social capaz de abrigar demandas e ofertas; formar e fortalecer o capital humano 

e capital social; construir novas formas de interações e relacionamentos; construir valores 

com visão de parceria integrativa; construir conhecimentos numa aprendizagem da prática-

reflexão-prática; de que resultassem melhores indicadores de flexibilidade, agilidade e 

democracia. Isso tudo para que servisse de instrumento de gestão social, empoderamento e 

inclusão dos atores sociais no processo de formulação, decisão e implementação das políticas 

públicas num ambiente favorável à comunicação e troca de informação entre os atores locais e 

os atores institucionais.  

 

Assim, seus principais atributos foram a conectividade e a coerência. A conectividade no que 

tange à capacidade de comunicação com interação e integração. A coerência no que tange aos 

objetivos da rede, à visão de futuro, à missão, aos valores, às metas e aos planos de ação. A 

rede de parceiros definiu, a princípio, os quatro primeiros elementos expressos pela coerência 

baseados no compartilhamento e comunicação; na confiança e cooperação; sinais de capital 

social e capital humano, produzida por uma estratégia capaz de agregar e articular Estado e 

                                                 
12 O conteúdo desse item foi extraído de Costa e Aquino (2003). 
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sociedade civil, além de possibilitar a integração das ações públicas numa gestão 

compartilhada, de acordo com as necessidades do local. 

 

A metodologia de construção gerou um fluxo de mão dupla do local para o estadual e do 

estadual para o local, de forma que no local se desenvolviam as fases do programa e no nível 

estadual se mobilizavam os parceiros para, em conjunto, deflagrar o primeiro encontro 

estadual de construção da rede, que contou com cerca de 40 pessoas, representando 

instituições e municípios (APÊNDICE D). 

 

A partir da dinâmica estabelecida nesse evento, pôde-se proceder a uma reflexão do 

significado dos conceitos sobre parcerias e parceiros, visão compartilhada e organização 

(missão, valores, visão de futuro e metas), para então abordar o conceito de rede e seus 

fundamentos. Em seguida, por meio de perguntas-geradoras foram discutidas e analisadas a 

razão da existência dos grupos e instituições (APÊNDICE E) e suas semelhanças, culminando 

com os fatores que facilitavam ou dificultavam a parceria. Nos encontros subseqüentes foram 

apresentados e discutidos os portfólios das instituições (APÊNDICE F), com aplicação dos 

conceitos na hora de elaborar sua própria missão, visão de futuro e dos valores da rede 

(APÊNDICE G). Ao lado dessa tarefa de planejamento simultaneamente foram traçadas 

linhas de ação a serem operacionalizadas de acordo com as demandas sociais imediatas, de 

cuja negociação resultou a chamada agenda de compromisso. Com isso, os atores sociais dos 

três municípios foram motivados a continuar, com renovada confiança e fortalecimento dos 

vínculos afetivos entre eles. 

 

Os parceiros da rede, sabedores de que o Projeto Piloto se consolidava à medida que se 

concretizava cada uma das suas três fases, interativas e complementares entre si, entendiam 

que a agenda local do município só era formada na sua fase intermediária, quando se estava 

elaborando o diagnóstico participativo. O primeiro município a chegar nesse estágio de 

construção de um processo de aprendizagem e de gestão social foi Santa Luzia do Itanhi. Os 

outros dois municípios participavam das atividades de construção e negociação das ações da 

rede, embora sem chegar a esse patamar, por ainda não disporem de informações 

sistematizadas. 

 

Por conta disso, somente a agenda local (Apêndice H) do município de Santa Luzia do Itanhi 

e o processo desencadeado para implementá-la, conforme agenda de compromisso 
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previamente firmada (Apêndice I), consolidou-se realmente como objeto deste estudo. É bom 

salientar que a metodologia empregada nos três municípios foi semelhante, sofrendo 

pequenos ajustes a depender de suas especificidades, na busca de despertar consciência dos 

atores sociais locais para o DLS. 

 

O caso de Santa Luzia do Itanhi atende aos pressupostos de Werthein (2003, p. 5), para quem 

as políticas sociais surgem de uma rede de relações que devem ser fortalecidas a partir de uma 

“mudança paradigmática de atuação e também de mentalidade” e faz uma ressalva com 

relação às políticas compensatórias que o ato de “dar o peixe” deve estar condicionado “ao 

desenvolvimento da capacidade de pescar”. O autor entende que o desenvolvimento 

compreende o ter, o ser e o aprender a ser, numa sintonia da cultura como expressão do modo 

de pensar, agir e sentir e da educação como expressão da cultura de uma coletividade. 

Segundo Werthein (2003), as políticas públicas devem surgir do diálogo e da conjugação de 

forças sociais para possibilitar sua viabilidade e consecução. 

 

Neste TCM, pelo que até agora foi visto, a sistematização da experiência em foco, pode ser 

demonstrada por meio da articulação dos temas que vêm sendo abordados, pelos quais se 

pode apontar, que metodologia foi utilizada para estabelecer consensos em torno da ação 

sustentável e agregar parceiros ao processo de construção da rede, concomitantemente ao 

processo de interno de análise da realidade, conforme se apresenta na Figura 4.1.3(1).  

 

A rede de parceiros, em construção, congregou três municípios, numa pluralidade de atores 

com diversidades de opiniões bem como posturas democráticas surgidas em torno de 

problemas pré-existentes, colocadas em práticas por meio de estratégias e regras de atuação 

participativos, desse modo desenvolvendo competências, empoderando comunidades e 

fomentando o capital social.  

 

O empoderamento das pessoas e organizações deu-se mediante a combinação ou associação 

da capacitação por meio de cursos e no exercício da prática constituindo capital social e se 

auto-fortalecendo. Assim, no resgate das ações empreendidas, cabe assinalar que um dos 

primeiros passos da rede de parceiros em desenvolvimento local sustentável em Sergipe 

consistiu em discutir os limites das relações de parceria no Estado, bem como o sentido e 

função de uma institucionalidade em rede.  
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Figura 4.1.3 (1) Forma de Condução de uma Política de DLS em Rede 
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Foi assim, então, que os técnicos das instituições refletiram sobre sua participação e o seu 

papel no desenvolvimento sustentável, com vistas a executar seu portfólio de colaborações 

(Apêndice F) e sua própria missão. Ao mesmo tempo, atores sociais e animadores do processo 

desenvolveram os trabalhos de planejamento estratégico nas oficinas de trabalho. Nesse 

particular, é interessante notar que os portfólios apresentados pelos parceiros institucionais 

denunciavam a fragmentação existente no sistema tradicional em seus diversos segmentos, 

por se repetir, muitas vezes, a mesma ação em instituições diferentes, consagrando o descaso 

com a visão holística do desenvolvimento. 

 

O inventário das diversas ofertas dos atores públicos em face das demandas dos atores locais, 

mostrou não só esse aspecto como ensejou um esforço para reverter essa situação. Isso só foi 

possível com ações coletivas integradas e a predisposição para a cooperação por parte dos 

atores envolvidos, num misto de formação da categoria estrutural e cognitiva do capital social 

propostas por Uphoff (2000).  

 

Vale reafirmar, por conseguinte, que os portfólios de colaborações tiveram importante papel 

nesse processo, inclusive por causa de seus elos com a malha interinstitucional, baseados em 

ofertas consistentes com a própria malha grupal, de onde se originaram as demandas. Assim, 

norteados pelo senso de propósito compartilhado da rede, tornou-se possível conhecer o que 

se dispunha e o que se podia fazer. Estabeleceu-se uma interatividade entre as instituições e as 

pessoas, num clima organizacional de aprendizagem e afetividade que as impeliram a 

participar ativamente da rede. 

 

O processo de discussão trouxe no seu bojo as experiências vivenciadas no ambiente do 

trabalho de cada partícipe, agregadas aos referenciais teórico-práticos voltados para uma 

construção coletiva, calcada numa visão de futuro, missão e valores da própria rede em ação 

(APÊNDICE G).  Com esse processo, junto foi delineada sua identidade, implícita na missão 

pessoal e institucional assumida por cada parceiro, respeitando e preservando sua própria 

autonomia.  

 

A preocupação com a autonomia dos atores foi endossada por Frei Betto (1999, p. 45), ao 

afirmar que “a necessidade cria a capacidade”, assim promovendo a inter-relação dos grupos, 

sem esquecer regras de boa convivência, nas quais um grupo não venha a absorver ou excluir 

o outro, e vice-versa. O que nem sempre acontece devido à baixa cultura cívica predominante 



 72

na sociedade e nas relações de Estado e mercado, muitas vezes inibindo a capacidade de agir 

de forma coletiva e articulada, apontada como causa da ineficiência das instituições públicas e 

declínio da confiança dos cidadãos.  

 

De fato, para Putnam (2000), o desenvolvimento de uma cultura cívica tem relação direta com 

o bom desempenho das ações públicas, de forma que haja colaboração entre iguais, pela 

população e Governo, na busca da prática de uma gestão estatal efetiva. No caso em estudo, a 

rede de parceiros propiciou uma articulação local, estadual e federal.  A experiência mostra 

que esta foi a forma encontrada para integrar as ações demandadas durante a condução da 

política de DLS, com as ações ofertadas pelas instituições ainda por meio do planejamento 

tradicional, desta vez posto a serviço da implementação de políticas específicas do local.  

 

4.2 Análise e Reflexão das Ações do Município de SLI como Política de DLS  

 

Nesta seção procura-se estabelecer um marco divisório entre a descrição da experiência vivida 

no período 1999-2001, após terem se passado mais de dois anos de intenso envolvimento nos 

esforços realizados como membro ativo do Programa e integrante da equipe da Sudene. 

 

Assim, tentando distinguir relato do que é reflexão, cabe assinalar a importância do processo 

de mobilização dos atores sociais e de articulação dos parceiros, considerado uma forma de 

ampliar cada vez mais o nível de participação e comprometimento com o desenvolvimento do 

local. 

 

O resgate retrospectivo da experiência de Santa Luzia do Itanhi e a compreensão de seu 

significado, então, tem como base a análise de conteúdo de todo o material selecionado. Nele  

destaca-se o foco da pesquisa na organização em rede que lá se instituiu, na implementação 

das ações imediatas e estruturantes, sem esquecer do capital social mobilizado na dinâmica 

praticada pela estrutura da rede de parceiros. Em função do cruzamento dessas informações, 

espera-se mostrar como há uma ligação intrínseca entre a rede de parceiros e o capital social.  
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4.2.1 Organização em Rede 

 

A estratégia de construção de uma rede de parceiros em DLS sofreu nítida influência do 

processo de descentralização, cuja intenção era fortalecer a interlocução entre Estado e 

sociedade civil numa relação de cooperação, integração e co-responsabilidade. 

 

Como visto, a cooperação entre as entidades supralocal e os atores sociais do município veio a 

ser a cola necessária para intensificar a coesão entre eles, de acordo com a abordagem de 

necessidades sociais a serem atendidas. Isso realizado à luz de novas perspectivas em ação, 

colocadas em práticas num ambiente favorável ao cumprimento de sua missão e valores, em 

meio às condições de confiança, cooperação e solidariedade encontradas no processo de 

negociação levado a efeito. 

 

Sob esse aspecto, a capacidade de gestão compartilhada dos parceiros integrou esforços e 

vontades, facilitando a dinâmica democrática pela colaboração e compromisso para com a 

cultura, o sentimento coletivo e a qualidade dos relacionamentos, nessa busca de mudança de 

mentalidade. Tudo isso está em conformidade com Carvalho (1997), quando se refere à 

construção de um novo paradigma de desenvolvimento, surgido a partir da união em torno de 

um interesse comum, do conhecimento gerado da interação social. A ação foi possível graças 

ao adensamento dos recursos financeiros postos à disposição desta causa pelo poder político, 

cuja disseminação por meio dos canais de comunicação denota a conquista de espaço que ela 

alcançou. 

 

Sem dúvida, a convergência com as palavras de Martinho (2003) aparece no que tange à 

necessidade de rede e a maneira como é utilizada. No caso de Santa Luzia do Itanhi, acredita-

se que o uso de processos horizontais e pluralistas permitiu eficácia nos resultados da gestão 

pública, notadamente possibilitando maior aproximação entre os parceiros e a sociedade civil; 

bem como a canalização de propostas dos atores sociais e sua inclusão no processo decisório. 

 

A análise mostra que havia um ambiente-rede capaz de facilitar a convergência de interesses 

voltados para as ações demandadas pelo município de Santa Luzia do Itanhi e as ações 

ofertadas pelas instituições, a fim de que as políticas locais fluíssem mediante decisão 

participativa e democrática numa gestão compartilhada conforme já mostrado na Figura 

4.1.3(1). Essa rede de parceiros com articulação territorial teve como suporte as informações 
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provenientes do município de Santa Luzia do Itanhi (a princípio), do ambiente institucional, 

da realidade do estado e do país, inclusive até do contexto internacional. Sua constituição 

contou com representantes dos mais diversos segmentos dos três municípios (prefeitura, poder 

legislativo, sindicato, associações, igrejas, pescadores, agricultores, comerciantes, artesãos, 

instituições), além de organizações governamentais e organizações não-governamentais 

(Apêndice D). 

 

A conjugação entre organizações e pessoas na rede favoreceu a políticas públicas locais, em 

especial do município de Santa Luzia do Itanhi, elaboradas e executadas em consonância com 

os interesses políticos e os interesses dos segmentos da sociedade civil, de forma a possibilitar 

a construção de projetos integrados de atendimento às demandas locais com cunho na 

sustentabilidade. A valorização da participação popular local na formulação de políticas 

públicas num espaço em que as próprias alternativas da sociedade foram consideradas, 

evidenciou mudança no papel tanto do governo como da sociedade civil. Em SLI ela evoluiu 

do papel de meros espectadores das ações e serviços para o de protagonistas e participantes no 

exercício da colaboração, integração e co-responsabilidade do desenvolvimento dos 

municípios conjuntamente com o Governo numa gestão compartilhada. 

 

A experiência vivenciada na rede de parceiros, a partir das demandas sociais do município de 

Santa Luzia do Itanhi, serviu de exemplo para que os outros dois municípios pudessem 

associar a dinâmica vivenciada no estágio inicial em sua base territorial (reflexão) com a 

dinâmica de negociação e implementação das ações (prática). Fato que permitiu os atores 

locais encurtar os prazos estabelecidos para cada uma das fases, descobrir formas mais 

efetivas de atender aos levantamentos para elaboração dos seus diagnósticos e, também, ver, 

na prática, a concretização dos pleitos contidos na agenda local. Tudo isso alimentou o 

entusiasmo dos parceiros da rede e fortaleceu suas crenças impelindo-os a novas experiências 

e, nas palavras de Martinho (2001), sem medo de errar, numa incorporação do espírito de que 

é preciso aprender fazendo.  

 

De um lado, a rede instrumentalizou o processo de DLS numa pluralidade de atores, 

instituições e demandas sociais, procurando adensar programas e projetos num esforço de 

funcionamento de forma articulada e conjunta das políticas públicas do local. Por outro, ela 

agregou atores e diversidade de opiniões em torno de posturas democráticas voltadas para 

seus problemas desde a origem. 
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A forma de atuação observada na relação Estado-sociedade pode ser chamada de interativa, 

com ela se buscando alcançar consenso nos objetivos e fixar estratégias e regras de ação, por 

meio de processos participativos. Essa prática em Santa Luzia do Itanhi vinculou a 

organização social em rede às relações estabelecidas bem como o modo pelo qual elas se 

realizam num ciclo de aprendizagem, que pôde ser percebida claramente pela mudança de 

comportamento dos atores locais após trocarem experiências entre si, num rico intercâmbio de 

informações.  Certamente, o clima de confiança forjado entre os parceiros propiciou o capital 

social gerado e mobilizado na execução de ações conjuntas de benefício mútuo. 

 

A intervenção do PRDLS no município de Santa Luzia do Itanhi adotou técnicas dialógicas 

ou participativas e levou em consideração as prioridades e as necessidades dos atores locais a 

partir do conhecimento da realidade constantemente enriquecido com a restituição sistemática 

possibilitando uma educação política e uma conscientização de cidadania. Assim, criou-se 

condições para analisar as ações demandadas e definidas por esse município, bem como pela 

oscilação percebida quanto ao atendimento das necessidades imediatas (curto prazo), em 

função da agenda de compromisso firmada pelos parceiros, em meio à capacitação de todos os 

partícipes na produção desse conhecimento.  

 

A interação do processo de planejamento local, de base comunitária, com o processo de 

planejamento municipal, estadual e federal, realizada por meio dos seus programas/projetos 

foi fundamental para viabilizar uma convergência das prioridades, no caso do município de 

SLI. 

 

Conforme proposto neste TCM, tais considerações são fruto dos relatórios da análise 

participativa da realidade e do conhecimento acerca da articulação dos parceiros 

institucionais, os quais foram correlacionados com outros instrumentos de pesquisa, no intuito 

de refletir uma Política de DLS no município de Santa Luzia do Itanhi, cujo foco se 

concentrou na rede de parceiros. 

 

A consolidação dos dados referentes à experiência de Santa Luzia do Itanhi, permitiu rever o 

processo de constituição da agenda local, e a implementação de ações de natureza imediata, 

enquanto se cuidava de organizar ações de caráter estruturante. Foram elas ditadas pela 

articulação do saber popular com o saber técnico, quais sejam: elaboração de diagnóstico 

participativo, formação de agentes de desenvolvimento local, surgimento de novas lideranças 
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e construção de novas relações de parceria. Tudo isso culminou com as demandas sociais 

definida por essa agenda local e a seleção dos eixos estratégicos de desenvolvimento, como 

conseqüência da negociação em torno das demandas sociais do município de Santa Luzia do 

Itanhi. 

 

As proposições eram colocadas pelos atores sociais (de baixo para cima), em confronto com 

as políticas nacional do governo (de cima para baixo), no fluxo instituído pela rede de 

parceiros constituída por atores institucionais e locais. Essa dinâmica de ação-reflexão-ação 

esteve todo o tempo interligando o processo de aprendizagem e servindo como suporte para se 

construir uma rede capaz de preceder ao processo de gestão e implementação de ações de 

curto e longo prazo, conforme posto na próxima seção. 

 

Aliás, esse processo pedagógico e político se coaduna com a menção de Borda (1980, p. 54), 

sobretudo quando se refere à articulação “do conhecimento concreto com o conhecimento 

geral, o regional com o nacional, a formação social com o modo de produção”, de tal forma 

que vai da “ação à reflexão e da reflexão à ação” consubstanciando um outro tipo de prática. 

O autor afirma que o conhecimento caminha das tarefas simples para tarefas complexas e do 

conhecido para o desconhecido, entrelaçado nas bases sociais, bem como no movimento de 

uma espiral contínua. Nesse sentido, a estratégia-rede valorizou e canalizou para um espaço 

democrático direto, as discussões, negociações e gestão das demandas sociais locais. A 

produção foi centrada na gestão do conhecimento, mediante intensa interação entre os 

beneficiários diretos da própria política (Santa Luzia do Itanhi) e os beneficiários indiretos (os 

outros dois municípios), bem como as instituições também favorecidas nesse processo 

alocativo de recursos. 

 

A disseminação de um clima de confiança e de cooperação entre os parceiros, necessária para 

catalisar o processo de construção da rede e para seu funcionamento, facilitou o exercício da 

prática concreta das ações para o desenvolvimento local. Além disso, investiu as instituições 

parceiras de maior flexibilidade no processo de comunicação e efetivação dos seus programas 

e projetos. Dessa forma, pôde-se implementar ações imediatas com a mobilização do capital 

social substanciando as ações estruturantes que consolidariam melhor a construção e gestão 

da rede. 
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4.2.2 Implementação de Ações no Município de Santa Luzia do Itanhi 

 

Para se chegar a uma análise capaz de abarcar o processo de mobilização dos atores sociais e 

a articulação dos parceiros, de forma a qualificar sua importância na ampliação do nível de 

participação e comprometimento com o desenvolvimento do local torna-se preciso entender a 

precariedade enfrentada pela população do município de Santa Luzia do Itanhi. Esse 

entendimento é necessário, também para integrar um dado processo de gestão participativa 

das políticas locais, devido à baixa capacidade de articulação e de acesso à informação.  

 

Nesse particular, foi observado que as organizações de base não desenvolviam, praticamente, 

nenhuma ação coletiva devido à experiência negativa, por exemplo, derivada de associações 

que não faziam o encaminhamento adequado das ações desejadas, principalmente por não 

haver um canal aberto entre as forças organizadas e a administração pública local.  Não havia 

um processo coordenado de desenvolvimento. Experiências desse tipo aumentavam a 

dependência das associações com relação ao prefeito.  Como resultado, proliferava a baixa 

auto-estima entre seus integrantes, junto com um nível mínimo de participação da sociedade 

civil, agravada pela ingerência político-partidária nas associações e conselhos, segundo 

sentimentos que foram expressos e trabalhados a partir da metodologia utilizada no PRDLS.  

 

De acordo com Franco (2001), a maioria dos programas sociais não gera capital social quando 

são; a) centralizados; b) unilaterais, com foco apenas na oferta estatal; c) assistencialistas; d) 

formados por estruturas verticais; e) clientelistas; e f) rígidos quanto ao seu desenho. O autor 

refere ainda que “os problemas sociais” em sua essência, “são problemas políticos” e que, 

portanto, sua solução passa primeiro pela solução política, certamente resolvida por 

programas políticos de “investimento no capital social” (FRANCO, 2001, p. 157). Ressalta 

também que os programas compensatórios estatais voltados apenas para o crescimento 

econômico, de forma isolada, estão fadados à falência. Nesse sentido, programas de 

investimento em capital social seriam aqueles centrados no estímulo à formação de redes e de 

inter-redes; na parceria; na ampliação da esfera pública não-estatal; na descentralização da 

gestão e na gestão compartilhada. Uma amostragem desses programas apresentaria as mais 

variadas formas de indução ao desenvolvimento local (FRANCO 2001). Em conformidade 

com o que foi mencionado pelo autor, cabe dizer que o PRDLS se enquadra nas condições 

expostas, em especial no foco dado por esta pesquisa, que é a prática desenvolvida em 

Sergipe, na qual se constituiu uma rede de parceiros.  
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A forma interativa praticada pelo Estado e sociedade civil nesse processo de formulação, 

implementação e avaliação das ações governamentais, sem dúvida alguma, foram de grande 

valia para a consolidação das relações de confiança entre atores sociais e atores políticos que 

contribuíram para a ativação e acumulação do capital social, ao longo da experiência de Santa 

Luzia do Itanhi. Segundo Bandeira (1999, p. 2), a participação da sociedade civil e da 

articulação de atores sociais nas ações voltadas para a promoção do desenvolvimento está 

vinculada à acumulação de capital social, no que diz respeito a uma série de “valores de 

natureza cultural”, a impelir “os atores sociais para a colaboração e para empreender ações 

coletivas”, constituindo importante variável explicativa para os diferentes níveis de 

desenvolvimento. Um dos frutos desse processo compreendeu a formulação de agenda local 

(Apêndice H) voltada para dar encaminhamento ao processo decisório realizado no 

município. As decisões visaram a atender demandas apresentadas pelos atores após 

transformar-se numa agenda de compromissos, em que os parceiros institucionais assumiam a 

responsabilidade por implementar determinadas ações.  

 

Apesar de a cultura predominante da comunidade ainda ser imediatista e influenciada por uma 

baixa visão de planejamento, o processo de aprendizagem contínua, o treinamento permanente 

e a troca de experiências fizeram com que os atores sociais alcançassem o empoderamento e a 

cidadania para adquirir autonomia (liberdade) nas tomadas de decisões.  

 

Em função disso, pode-se afirmar que a dinâmica de construção da matriz institucional de 

responsabilidade ou agenda de compromisso dos parceiros (Apêndice I) para execução das 

políticas demandadas, só foi possível graças à colaboração contínua das entidades parceiras 

em adequá-las, conforme suas programações anuais e ao compromisso de inseri-las, e outras 

tantas, na elaboração do plano plurianual, principalmente por conta daquelas que exigiam 

maior maturação e detalhamento em termos dos projetos técnicos. Uma vez negociadas as 

políticas e pactuados os compromissos criaram-se mecanismos de monitoramento e 

implementação, de forma a estabelecer uma gestão e controle compartilhados do 

desenvolvimento local sustentável. Foi dessa forma que se abriram perspectivas para que 

desse processo educativo resultassem projetos estruturais.  

 

Uma amostra desse processo pode ser vislumbrada a partir da negociação da agenda local, que 

educou tanto os parceiros públicos (aprenderam a compatibilizar suas ofertas às necessidades 

específicas locais) quanto aos parceiros privados (aprenderam a negociar com os parceiros 
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governamentais para tornar viáveis as reais necessidades). O produto desse processo provocou 

uma mudança na estrutura de poder e na elaboração da política. Assim, o exercício do 

compartilhamento e o aprendizado para ações estruturantes, refletiram os avanços alcançados 

com respeito às relações sociais, convergindo para o fortalecimento das organizações e 

conseqüente transformação social. 

 

A rede de parceiros promoveu ações em prol de sua própria construção de identidade, 

exprimindo coerência e esforços para, além de gestar ações necessárias para o PRDLS, fazê-lo 

segundo o atributo da conectividade. Para tanto, o exercício da prática contou com recursos, 

mecanismos e instrumentos utilizados segundo a concepção do aprender a construir fazendo. 

É verdade que, de um lado, existiu uma incompletude na sua operacionalidade funcional, 

superada pela interação e dinâmica instaladas, em estreita relação de articulação entre os que 

conheciam suas necessidades e os que foram dotados de poder para atendê-las, resultando em 

políticas convergentes e específicas do local. Assim, essa maneira de fazer política formou, 

ampliou e aproveitou o capital social, pela ativação, adensamento e utilização de ações 

institucionais, merecendo destaque a ênfase dada à participação dos atores sociais na tomada 

de decisão.  

 

As palavras de Aquino e Costa (2003, p.2) endossam perfeitamente o que foi descrito acima, 

quando se referem ao fato de as primeiras ações práticas da rede serem voltadas para apoiar o 

processo de planejamento estratégico nos municípios e o atendimento de demandas imediatas, 

porém não emergenciais, com três objetivos básicos quais sejam: 

 
a) Criar motivação nos atores envolvidos na construção da rede (tanto da 

sociedade civil quanto das instituições envolvidas), restabelecendo a 

confiança na possibilidade de realizar coisas concretas; b) promover um 

processo educativo de aprendizagem em relação à negociação de demandas e 

ofertas; e c) preparar as bases para as ações estratégicas. 

 

No estudo de caso, a efetivação de tais objetivos correspondeu à evolução da identidade 

(visão de futuro, missão e valores) da rede enquanto uma institucionalidade voltada para o 

desenvolvimento sustentável; seguida pelo mapeamento das ações e conhecimento da missão 

das instituições parceiras, buscando fazer conexões com as dimensões do DLS conforme os 

portfólios (já explicitados no Apêndice F). Somente, então, passou-se a negociar demandas e 
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ofertas, com a discussão feita entre instituições, sociedade civil e sociedade política num nível 

não-hierárquico. Inclusive, esse processo contribuiu para a desprefeiturização, visto que as 

instituições ofertantes das políticas públicas precisavam de subsídios gerados na base; para 

enfim, promover intercâmbios de experiências estaduais e interestaduais com outros 

municípios e incentivar capacitações voltadas para a valorização das potencialidades locais, 

culminando com a realização de ações concretas em Santa Luzia do Itanhi. Essa dinâmica 

estabelecida possibilitou aos parceiros presentes a essa negociação, o compromisso com as 

ações demandadas e a proposição de outras ações, vistas como parte integrante da vocação do 

município de Santa Luzia do Itanhi como consta do Quadro 4.2.2(1). 

 

Quadro 4.2.2(1) - Ações de Caráter Imediato Implementadas pela Rede de Parceiros 

 
AÇÕES IMEDIATAS 
DO MUNICÍPIO  
DE SLI 

PROPOSTAS 
DE AÇÕES 
(qtde) 

AÇÕES  
AGENDA 
DAS 
(negociada) 

PARCEIROS 
ÂNCORA 
(potencial) 

AÇÕES 
IMPLEME
N- 
TADAS 

PERÍODO  
DE 
EXECUÇÃO 

Realização de experiências 
êxitosas em: piscicultura, 
artesanato, mandiocultura 
ostreicultura e aqüicultura 

06 05 SEBRAE 
Brasil 
empreendedor 

03 
 

Janeiro / 2001 

Orientação ao crédito 01 01 SEBRAE 
Brasil 
empreendedor 

- Fevereiro 
/2001- 

Capacitação sobre 
manipulação e uso de ervas 
medicinais 

01 02 EMDAGRO 02 Dezembro/ 
2000 

Informações sobre 
reflorestamento 

01 01 EMBRAPA/ 
EMDAGRO 

01 Dezembro / 
2000 

Palestras sobre doenças 
contagiosas 

01 - - - - 

Capacitação em 
associativismo 

01 01 SEBRAE - Janeiro / 2001 

Informações sobre o setor 
de pousadas no estado de 
Sergipe 

01 01 SEBRAE/ 
EMSETUR/ 
UFSE 

- Fevereiro / 
2001 

Seminário sobre 
funcionamento dos 
programas federais* 

01 01 CEF/SEBRAE - Janeiro / 2001 

Capacitação em manejo dos 
solos* 

01 01 EMBRAPA - Dezembro / 
2000 

Capacitação em elaboração 
de projetos – curso líder 
cidadão* 

01 01 SEBRAE 01 Dezembro / 
2000 

Fonte: Elaboração própria, a partir da base de dados do PRDLS 
*Ações propostas pelos parceiros institucionais, além daquelas propostas pelos atores locais 
 

Dentre as ações levantadas no município e integradas à agenda local, pelo menos a metade 

foi realizada antes mesmo de se delinear os eixos estratégicos de desenvolvimento, dado que 
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foram caracterizadas como de curto prazo e, por assim dizer, mais urgentes. Portanto, foram 

consideradas prioritárias, conforme quadro acima, no qual também aparecem os parceiros 

que assumiram o papel de agilizar essas ações imediatas para motivar e ancorar os passos 

seguintes do processo.  

 

Uma matriz de responsabilidade foi elaborada, conforme negociação realizada com os 

parceiros da rede, dando lugar a uma agenda de compromissos (Apêndice I), assinalando seu 

comprometimento com as ações estruturantes, inclusive para fins de controle e 

monitoramento.  Nesse particular, confiança e credibilidade surgiram como valores 

fundamentais para o desempenho da rede de parceiros, visto como positivo porque a rede 

ainda estava em processo de construção, ao mesmo tempo em que conseguia implementar 

demandas e propostas colocadas por atores locais e institucionais.  Um resumo dessas 

realizações está sendo apresentado no Quadro 4.2.2(2)  

 

Quadro 4.2.2(2) – Balanço das Ações Implementadas 

 
CLASSIFICAÇÃO 

DA AÇÃO EM 

REDE 

DEMANDAS DOS 

ATORES LOCAIS 

PROPOSTA DOS ATORES  

INSTITUIÇÕES 

TOTAL DE AÇÕES 

PROPOSTAS 

(unidade) 

Propostas 12 03 15 

Negociadas 11 03 14 

Implementada 06 01 07 

Percentual 

realizado 

54,50% 33,33% 50% 

Fonte: Elaboração própria, a partir da base de dados do PRDLS 

 

Os números apresentados no Quadro 4.2.2(2) expressam que das 15 ações propostas pelos 

atores locais e institucionais, somente uma deixou de ser negociada e pelo menos seis foram 

efetivamente implementadas, o que corresponde a mais de 50% do que se pretendeu realizar.  

Por sua vez, das três ações propostas pelos atores institucionais e aceitas pelos demais, 

somente uma pôde ser realizada, o que corresponde a 33,33% das demandas propostas. 

Fazendo uma análise em geral, das 14 ações negociadas na rede de parceiros, a metade foi 

implementada.  
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A compatibilização das ações propostas com os programas/projetos/atividades, a cargo das 

instituições parceiras, foi necessária para firmar o caráter institucional e estruturador exigido 

pelo processo, sendo, porém, feitas de modo flexível e ajustado ao ambiente local.  Isso foi 

favorecido pela soma de energias positivas e pela implementação de ações prioritárias, 

mostrando a relevância da gestão compartilhada para o desenvolvimento local sustentável.  

 

Por outro lado, ao se realizar essas ações de caráter imediato, verificou-se que elas 

contribuíram para se atingir eficácia na execução do Programa. Os parceiros foram 

alimentados por sua própria ação, gerando confiança em si e nos outros, bem como 

fortalecendo a definição dos eixos estratégicos do município de Santa Luzia do Itanhi e das 

linhas de ação a serem desenvolvidas em rede. 

 

Aqui, faz-se um grande esforço para delimitar o que foram as ações estruturantes que 

emergiram ao longo do PRDLS, em contrapartida àquelas consideradas como ações 

imediatas.  Muitas delas passaram por uma combinação, pela qual se torna difícil estabelecer 

limites entre elas.  Mesmo assim, como listado no Apêndice I, foi recomendado elaborar e 

detalhar cerca de 40 projetos e respectivos subprojetos, distribuídos pelos seis eixos 

estratégicos.  Esperava-se, em cada um deles, chegar-se a um ponto em que se poderia 

vislumbrar ações de longo prazo (com visão de futuro), construção de competências e 

capacidades auto-gestoras; aquisição de autonomia para lidar com sua própria realidade e 

exercer o poder conferido pela cidadania.  Em termos práticos, sabia-se que tais projetos 

demandavam não só recursos tangíveis como intangíveis, sendo os primeiros dependentes de 

investimentos materiais e os segundos da aprendizagem que estava em andamento. 

 

Seguindo metodologia de planejamento participativo, houve todo um esforço para se delimitar 

a interseção de ações de natureza imediata com os projetos e subprojetos de caráter 

estruturante, sendo clara a preocupação em caracterizar àquelas cujo enfoque micro tinha 

rebatimentos sobre às de enfoque macro e vice-versa.  Assim, a institucionalidade-rede 

implicava mudanças nos padrões culturais dos envolvidos nesse processo, em que tudo foi 

feito já com a inserção de parte das comunidades nessa visão de desenvolvimento.  Procurou-

se exercitar, na prática, o que se denomina de empoderamento de atores sociais, por meio da 

comunicação e do intercâmbio/construção de novos conhecimentos, além da perspectiva de 

redistribuição de espaço e poder político.   
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Infelizmente, depois de conhecidos os seis eixos estratégicos, os trabalhos foram paralisados 

porque o PRDLS foi descontinuado, por cerca de seis meses, em decorrência da publicação da 

Medida Provisória n. 2.145/2001 que extinguiu a Sudene e não transferiu encargos para sua 

sucessora, a Agência do Desenvolvimento do Nordeste (Adene), e sim para o Ministério da 

Integração Nacional.  Isso distanciou ainda mais o poder institucional fixado na Região 

Nordeste, a partir daquele momento direcionado para o poder central. Inclusive, a equipe que 

estava à frente do processo foi retirada de cena de forma abrupta, causando muitos prejuízos à 

dinâmica do trabalho.  

 

O retorno ao campo no final de 2001 deu-se em meio ao vácuo gerado não só pela ausência da 

equipe durante esse período, mas pela indefinição quanto à situação do staff da Sudene e o já 

citado deslocamento do poder decisório.  Em função disso, a equipe de trabalho, mesmo 

vinculada à Sudene, passou a receber orientação ministerial, numa nítida concentração de 

atribuições contrária à filosofia do DLS. Do ponto de vista operacional, também ocorreu o 

descumprimento dos cronogramas de trabalho, o desrespeito às prioridades anteriormente 

estabelecidas. Aliás, deve ser enfatizado que essa retomada foi feita sem obedecer a critérios 

de qualidade e sim aos de encerramento de etapas, prematuramente interrompidas e que foram 

objeto de imediata finalização. O desmantelamento da rede de parceiros foi bastante 

acentuado devido tanto à falta de credibilidade institucional no novo órgão condutor quanto 

pelo desinteresse por parte da direção do PRDLS no sentido de superar a crise instaurada.  

 

Numa retrospectiva, cabe afirmar que um balanço da situação sugere que os cortes sofridos 

nesse processo respondem pelo fato de os agentes locais não mais avançarem adiante do 

estágio em que se encontravam e mesmo atingir a desejada maturidade, justamente quando se 

preparavam para desfrutar das conquistas que os motivavam a dar pequenos mas consistentes 

saltos de qualidade, conforme se teve oportunidade de observar na experiência de Santa Luzia 

do Itanhi.  Pode-se mencionar como exemplo, mudanças ocorridas no tecido social, somadas 

àquelas também perceptíveis nos aspectos físicos e políticos, dentre os quais se destaca a 

criação da associação de pescadores e do sindicato dos professores; a revitalização do 

sindicato dos trabalhadores rurais; a formação de competência pessoal para disputar cargos 

políticos e administrativos; o ingresso em cursos de graduação; o acesso à atividades 

profissionais fora do município; e a formação de agentes de desenvolvimento. Foi gerado um 

pequeno núcleo que deu continuidade aos trabalhos de mobilização dos atores locais, feito em 
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conjunto com dois dos parceiros âncora citados no Quadro 4.2.2(1), a saber o Sebrae e a 

Caixa Econômica Federal. 
 

Pela análise feita, de acordo com as devidas proporções do caso, o envolvimento dos atores 

sociais nas várias etapas do planejamento participativo, mediante o uso de mecanismos 

institucionais, permitiu a capacitação dentro do seu cotidiano, de modo a criar condições 

efetivas de organização da população. Isso certamente decorreu do fato de a construção do 

processo de DLS ter-se baseado nos princípios da pedagogia dialógica, entendendo-se que o 

encontro entre teoria e prática se fez através de uma reflexão conceitual e uma análise 

realizada cooperativamente pelos próprios interessados numa aproximação e inserção direta 

com os partícipes.  

 

Este é um dos motivos pelos quais foram desperdiçadas as chances de se discutir os eixos 

estratégicos de desenvolvimento na rede de parceiros. No entanto, algumas ações neles 

contempladas ainda foram negociadas e executadas, embora privilegiando àquelas de caráter 

imediato, como ficou registrado nos Cadernos de Campo. Vale assinalar que, até onde se 

conseguiu chegar, o incentivo e a valorização das iniciativas locais serviram de ancoradouro 

para a promoção de DLS, numa combinação de estratégias de implementação em curto prazo 

e longo prazo, a depender do grau do problema e sua solução, bem como da inserção da 

sociedade na gestão desse município. Tudo isso levou ao fortalecimento da confiança que 

renova a motivação para o engajamento ou reengajamento da sociedade no processo. 

 

4.3 Capital Social na Estrutura de Rede  

 

O entendimento aqui adotado sobre a formação do capital social foi que sua ativação, criação 

e utilização se deram no decorrer do processo do planejamento participativo. Buscou-se o 

fortalecimento interno das comunidades, sua interação com as instituições na construção de 

uma identidade e na gestão compartilhada das demandas. 

 

Semelhante compreensão foi embasada nas palavras de Silveira (2002, p. 243), que se refere 

ao imbricamento do capital social com o empoderamento das populações locais, concernente 

“(....) à experiência associativa, aos laços de confiança e cooperação, às competências e 

capacidades organizacionais e às configurações de caráter tácito ou institucionalizado que 
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sedimentam relações interpessoais e interorganizacionais, passíveis de abordagem na ótica de 

construção social dos territórios”.  

 

A questão do desenvolvimento em Sergipe foi impulsionada por uma intensa rede de relações 

dentro dos municípios, entre si e com as instituições, entre elas mesmas e no seu próprio seio, 

cujo respaldo teórico adotado pela equipe de técnicos-facilitadores foi encontrado nos 

trabalhos de Castells (1999), Senge (1999) e Gaveta Aberta (1994). No presente caso, 

características de capital social estavam presentes na rede de parceiros, tendo como princípios 

cooperação, confiança, comunicação, compartilhamento e formação /ampliação do estoque 

estrutural e humano, evidenciados na constituição das alianças e parcerias.  

 

Jara (1999) atribui às transformações sociais carência de outras fontes de poder, de energias 

culturais, políticas e espirituais capazes de construir redes de solidariedade, em ambientes de 

troca, baseados em relacionamentos de confiança e parcerias. Sob esse aspecto, não há dúvida 

de que o desenvolvimento local depende das capacidades humanas e dos ambientes solidários 

e, em escala menor, das potencialidades produtivas. Em relação a essa visão pode-se entender 

que o alcance da sustentabilidade deve ser alinhado com “a cultura, o sentimento coletivo, a 

qualidade dos relacionamentos e os vínculos de cidadania”, ou seja, “o chamado capital 

social” (JARA, 1999, p. 20-21). Portanto, o desenvolvimento local sustentável requer um 

ambiente social articulado que propicie a integração e a cooperação, ou melhor, para que os 

atores envolvidos e as instituições aprendam a olhar, sentir e fazer de outra forma o 

desenvolvimento local.  

 

Numa perspectiva histórica, parece claro que a institucionalização da rede de parceiros, no 

estado de Sergipe foi beneficiada pela mobilização da população local, contando com 

parceiros em potencial que interagiram (atores local e atores institucionais), a partir das 

informações intercambiadas pela equipe facilitadora, a respeito do processo de DLS.  Com os 

esforços  então realizados, a estratégia de rede foi absorvida por todos os envolvidos, numa 

evidência de que a relação de parceria traria benefícios mútuos especialmente pelas interações 

e colaboração entremeada por laços afetivos, que muito facilitou a comunicação entre os 

ofertantes e os demandantes. 

 

Dessa forma, o arranjo organizacional em rede foi capaz de promover a implementação de 

algumas ações e gestar algumas outras, como por exemplo, capacitações específicas para 
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vários grupos, numa prática da democracia direta. A coesão social instalada em torno de um 

projeto comum teve importância vital tanto no clima favorável às condições de confiança, 

cooperação e solidariedade, quanto no ambiente pleno de valores e senso de propósito voltado 

para elaboração da missão, visão de futuro e valores, bem como voltado para implementação 

das ações de DLS. 

 

Nesse ponto, cabe refletir sobre a afirmação de Silva (2003, p. 3), a respeito do capital social 

como um eficiente promotor dos “ativos físicos e humanos”, desde que permute “a 

competição pela cooperação, o egoísmo pela solidariedade e o individualismo pela 

colaboração”. O autor afirma também que o capital social: 

 
Constrói novos saberes, potencializando o emprego do conhecimento 
ancestral combinados com avanços tecnológicos de compreensão não direta 
e fácil comprovação. O capital social faz diferença quando se traduz em 
produtos autênticos, únicos, com a marca indelével da identidade da 
comunidade que o produziu, como resultado de um processo socialmente 
integrado, com qualidade, o que se traduz em vantagens competitivas em 
mercados mais sofisticados e de maior poder de compra (SILVA, 2003, p. 
3). 

 

A colocação de Silva (2003) levou a esta autora a fazer uma correlação entre parceria, rede e 

capital social na busca de expressar o processo vivenciado na rede desde a articulação dos 

parceiros e mobilização dos atores locais até os encontros de constituição e funcionalidade da 

rede de parceiros, conforme Figura 4.3(1). 

  

Figura 4.3(1) - Rede no DLS 
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Conforme se pode depreender da análise do caso de Santa Luzia do Itanhi, os elementos-

chave da parceria desenvolvidos em Sergipe desde o início estiveram centrados na cooperação 

dos municípios e instituições envolvidas, assim como na comunicação estabelecida intra-

institucional, interinstitucional, intramunicipal e intermunicipal. Por sua vez, a constituição de 

uma parceria com visão não-utilitarista, capaz de desenvolver no seu seio, habilidades, 

confiança e colaboração num processo de aprendizado contínuo e cíclico, gerou mais 

cooperação e comunicação e mais conhecimentos. A ampliação do leque de participantes 

tornou realidade a constituição da rede de parceiros, pela qual pode-se dizer que se 

estabeleceu relação estreita com o produto do capital social. Esse movimento crescente 

aconteceu em forma de espiral com interações interpessoais e interinstitucionais, a integração 

dos programas e projetos e a produção e ampliação do capital social, aumentando o nível de 

aprendizagem e experiências.  

 

Na análise do resgate retrospectivo da experiência de Santa Luzia do Itanhi na rede de 

parceiros, ficou evidente a emergência de capital social, notado de forma acentuada no estágio 

de implementação das ações demandadas e na consensualização, provinda da negociação e 

responsabilização por sua execução. Aliás, também evidenciou sua dependência para com os 

benefícios das relações de sociabilidade e a quantidade e qualidade desses benefícios. Como 

visto, o capital social gerado dependeu de elementos como confiança, instituições estáveis, 

informações, interações, normas e regras, bem como cooperação para a realização de 

objetivos comuns. 

 

Com efeito, a dinâmica estabelecida na rede ora estudada encontra respaldo no enfoque que 

Uphoff (2001, p. 232) dá ao conhecimento instrumental e ao conhecimento normativo. Ao seu 

ver, de um lado o conhecimento técnico, organizacional e o operacional (instrumental) 

trabalhado de forma compartilhada reforça os benefícios de cooperação e da ação coletiva.  

Ao que tudo indica, isso promove a efetividade desse tipo de trabalho e induz outros a 

exercerem comportamento análogo por perceberem a sinergia e produtividade que resultam 

do esforço coletivo, superando a mera justaposição de pessoas atuando juntas. O processo tem 

efeito indutivo, de fora para dentro, criando expectativas de reciprocidade quanto a uma futura 

cooperação. 

 

Por outro lado, a mudança de mentalidade e a internalização da necessidade de trabalhar 

junto, podem implicar numa ação cooperativa em que todos estejam dispostos a satisfazer a si 
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e aos outros, gerando benefícios coletivos. O mix de mudança processual e atitudinal sugerido 

por Uphoff (2000) quando se refere aos modos do conhecimento que afetam o capital social, 

tem em comum elementos dinâmicos contidos no comportamento cooperativo do grupo em 

sua busca por benefícios mútuos. Sob esse aspecto, é possível apontar, considerando a 

realidade encontrada na constituição e funcionalidade da rede de parceiros de Santa Luzia do 

Itanhi, manifestações e evidências de capital social, tanto em termos das categorias estrutural 

(visão de futuro, missão, metas, relações de poder, procedimentos) quanto das cognitivas 

(valores, crenças, atitudes, confiança, cooperação, solidariedade, cultura cívica).   

 

A dinâmica do caso aqui estudado, então, é pródiga nos exemplos de funções percebidas 

nessa rede tanto como independentes (a sociedade e entidades tiram proveito da cooperação) 

quanto interdependentes (a sociedade e entidades tiram proveito da cooperação com algum 

benefício para o coletivo). Nelas incluem-se os movimentos de parceria como 

desencadeadores de políticas locais de caráter institucionalizante, ou seja, de caráter 

sustentável e sustentado. 

 

O desenvolvimento da capacidade organizativa em rede permitiu alargar as possibilidades de 

implementação das ações. Conseguiu também tornar mais ágil a apropriação do conhecimento 

da realidade pelos parceiros, criando condições para que se mudasse a correlação de forças, 

no nível local. Foi assim que a rede de parceiros por meio das ligações dinâmicas 

estabelecidas pela interação social, somada à capacidade de pessoas e instituições valorizarem 

os saberes popular e técnico, atingiu um novo estágio em sua maneira de pensar, sentir e fazer 

desenvolvimento local. 

 

Para alcançar esse estágio foi preciso desenvolver instrumentos de animação, visando 

promover a participação, a interação e a comunicação dos seus membros. Como mencionado 

anteriormente, os instrumentos mais utilizados constavam de painéis expositivos com os 

referenciais teóricos ou os resultados dos trabalhos de grupo e perguntas-geradora que 

propiciavam as trocas de informações e intercâmbios de experiências. É preciso ressaltar que 

Martinho (2003) amarra a troca de informações com a mobilização de afetos, com base para a 

decisão, obtenção de comprometimento e senso de pertencimento, orientados para a ação, 

tudo isso contido no instrumento da comunicação.  
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Por conseguinte, a dinâmica que se estabeleceu na rede em Santa Luzia do Itanhi, permite que 

se discuta como instituições, grupos e comunidades sob estreita proximidade entre eles, 

criaram vínculos e disposição para trabalhar juntos.  A criação dessa sinergia levou os 

parceiros a lidarem tanto com as questões relativas ao seu desenvolvimento como ao 

fortalecimento ou criação do capital social, considerado por Stiglitz (1998) essencial para a 

instalação do desenvolvimento que, por sua vez, requer a transformação da sociedade pelo 

aprendizado social e transformação/substituição das instituições tradicionais.  

 

Lustosa (2002) acredita que os teóricos da indução do DLS, em grande parte, comungam com 

a idéia de que o incremento da eficiência da sociedade ser causado pela existência do capital 

social, o que torna possível a consecução de determinados objetivos. Já Silveira (2002, p. 

243), destaca como base no processo de desenvolvimento local os fatores de formação de 

capital humano e capital social no âmbito dos atores locais e da constituição de novos espaços 

públicos de formação e gestão e de desenvolvimento produtivo dos territórios. O autor faz 

ainda referência aos processos de mudança induzidos pela implementação de metodologias de 

DLS, com a condução dos atores locais (produção, sociedade civil e governamentais) para a 

promoção de mudanças. 

 

Diante das expressões dos diversos autores a respeito das fontes e manifestações do capital 

social, é possível afirmar que o processo de construção e operacionalidade da rede de 

parceiros foi muito rico no aproveitamento e geração do capital social. Pode-se dizer também 

que há uma relação intrínseca entre capital social e rede, capital social e DLS, rede e DLS, 

formando malhas de inter-relação entre si, que, no conjunto alavancam o DLS, fortalecendo 

pessoas e instituições e empoderando os excluídos.  
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CONCLUSÕES E PROPOSIÇÕES 
 
Na seção final desta dissertação faz-se um resgate das diretrizes que nortearam essa pesquisa, 

no intuito de proceder a uma reflexão sobre: a) a construção da rede de parceiros como forma 

de implementar uma política de DLS; b) a experiência de Santa Luzia do Itanhi na 

mobilização do capital social; e c) a necessidade e possibilidade de uma relação entre rede e 

capital social. Isso tudo constitui fatores vinculados à discussão do problema de pesquisa, que 

consiste em descrever e analisar como uma política de DLS pode compatibilizar ações de 

caráter imediato com ações de natureza estruturante no caso de SLI.  

 

Pelo que foi visto, a experiência aqui estudada se alinha com àquelas que, no Brasil, estão 

identificadas com dinâmicas de implementação de redes ligadas a programas e metodologias 

de desenvolvimento local, de forma transparente e democrática, nos mais variados campos de 

articulação instâncias pública, privada e não-governamental. Sem dúvida alguma, este é o 

caso do PRDLS, cujo projeto piloto mobilizou atores locais de três municípios do estado de 

Sergipe, em especial o de Santa Luzia do Itanhi, focalizado com maior detalhe neste trabalho. 

 

A análise mostra que se articulou parceiros institucionais nas várias esferas de poder e se 

procurou estabeleceu sinergia com a troca de informação e comunicação na configuração de 

um arranjo organizacional em rede, projetado no âmbito de uma experiência realizada nos 

anos de 1999 a 2001. Nesse período, a emergência de uma rede de parceiros constituída tanto 

para a promoção de ações de desenvolvimento como para gestão de ações e políticas, foi 

capaz de integrar os diferentes atores num processo de DLS, criando e aproveitando o capital 

social. 

 

Para melhor compreensão destas conclusões, estruturou-se em três partes o seu 

desenvolvimento, quais sejam: 

 

a) A Construção da Rede de Parceiros como forma de Implementar uma Política de 
DLS 
 
Ao refletir sobre a dinâmica estabelecida por essa rede de parceiros, aliás uma forma 

organizacional tipicamente voltada para a gestão compartilhada, buscou-se evidenciar a 

relevância de uma estratégia capaz de mobilizar capital social e de garantir às comunidades 

locais, acesso ao poder social e político. Essa rede teve características próprias num marco 
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muito diversificado de organizações, forças políticas e correntes de opinião, revelando-se 

como propulsora de mudança ao integrar diversos atores sociais num processo de construção 

de uma nova governança.  

 

Pode-se dizer que a dinâmica de rede em Santa Luzia do Itanhi propiciou mudança no âmbito 

da cultura, da gestão do conhecimento, da organização social e da elaboração de políticas 

favorecidas pelo processo de implementação e promoção de ações de interesses coletivos. 

Esse processo desenvolveu nos parceiros da rede, uma capacidade de análise crítica, uma 

consciência para a tomada de decisão e um espírito de cidadania. Certamente, isso se deve ao 

fato de essa rede atuar como ponto de convergência de ações e encontro de parceiros, num 

espaço comum que impulsionou a interação não só entre os parceiros mas a integração das 

ações demandadas e ofertadas. Sob esse aspecto, a compatibilização de políticas tradicionais 

de cunho assistencialista ou compensatório, com as políticas de base, de cunho participativo, 

levou os atores locais a conciliarem suas demandas sociais com as ofertas institucionais no 

intuito de reduzir a exclusão social e melhorar a qualidade de vida. 

 

Foi assim que a aproximação entre Estado e sociedade possibilitou um enfrentamento 

compartilhado para o desafio de implementação de uma política de DLS, apoiado na 

necessidade de sobrevivência e no interesse de organização dos atores sociais, bem como na 

necessidade das instituições de implementarem políticas adequadas ao local e com eficácia. 

Nesse sentido, a coesão social ficou estabelecida pelo interesse comum de oportunizar a 

sustentabilidade de políticas locais de forma a diluir poder, responsabilidade, execução e 

gestão numa complementaridade de ação que funcionou em rede. 

 

De fato, a sinergia criada nesse ambiente em rede parece ter gerado uma força propulsora que 

mobilizou e ativou o capital social tanto nos moldes estruturais como cognitivos, conforme 

assinalado no quadro teórico apresentado neste trabalho. Ao despontar para uma forma de 

desenvolvimento diferente daquela do desenvolvimento tradicional, que embora tenha se 

revelado, às vezes, imprecisa e contraditória, tornou possível conciliar seu planejamento 

tradicional com o planejamento participativo para atender a agenda local de Santa Luzia do 

Itanhi. As instituições parceiras disponibilizou-se a levantar meios nas futuras dotações 

orçamentárias para enfrentar a problemática do desenvolvimento local sustentável. 
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O salto de qualidade foi dado com a comunicação e a interatividade estabelecida entre eles, 

cujas decisões criaram oportunidades para que se lidassem com políticas assistencialistas e 

compensatórias, entretanto com a perspectiva de se chegar ao desenvolvimento de ações 

estruturais. A essência do processo parece ter se concentrado no compartilhamento das 

responsabilidades, com base no que se fez nessa experiência em rede, quebrando as barreiras 

entre instituições e comunidades, a forjar confiabilidade entre as pessoas, bem como 

estimulando a autonomia e compromisso para elaboração/implementação de ações específicas 

do local. A concertação local fortaleceu as estruturas sociais que associou o implementar de 

imediato à formulação e implementação de políticas compensatórias pela própria gestão 

governamental. Por outro lado não se descuidava da visão de longo prazo, por causa da 

persistência em se dar um caráter contínuo e permanente ao trabalho, demonstrado pela 

preocupação em se formar agentes locais capacitados e comprometidos com o 

desenvolvimento local sustentável. 

 

Neste estudo, cabe fazer algumas reflexões.  Em primeiro lugar deve ser reconhecido que a 

interação entre Estado e sociedade deu-se de forma gradual e incremental, sobretudo no 

município de Santa Luzia do Itanhi, quando os atores sociais locais se apropriaram do 

conhecimento de sua realidade, lidando diretamente com suas próprias potencialidades e 

compreendendo as causas dos seus problemas, para então avançar e sinalizar com propostas 

de solução. Em segundo lugar, o mesmo aconteceu no próprio nível estadual, na medida em 

que em Sergipe, teve lugar uma significativa negociação na rede de parceiros lá instituída, de 

modo que a agenda local por eles estabelecida os levasse a cooperar e a canalizar esforços na 

implementação das ações. 

 

Sob este aspecto, pôde-se perceber que o canal de comunicação e informação estabelecido na 

rede ensejou uma interação entre parceiros, enriquecida por demonstrações de confiança, 

cooperação e solidariedade, desenvolvida ao longo do processo de aprendizagem. Nele se 

evidenciou bem-sucedidos esforços de mobilização de capital social, capital humano e 

cidadania, por excelência tidos como elementos facilitadores do processo de DLS, ao 

contribuírem não só em imprimir maior agilidade e flexibilidade, mas também em estreitar 

laços entre os participantes da rede em construção. 
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b) A Experiência de SLI na Mobilização do Capital Social 

 
Como foi visto, a participação dos atores locais e atores institucionais no PRDLS vinculada à 

prática desenvolvida no município de Santa Luzia do Itanhi, guiou-se por ações de cunho 

imediato e estruturante. O atendimento às demandas sociais de Santa Luzia do Itanhi numa 

perspectiva territorial comungou esforços de todos os atores sociais e da equipe de técnicos-

facilitadores na construção e gestão da rede de parceiros. Com isso, aproximou-se Estado e 

sociedade procurando canalizar intervenções isoladas e pontuais, das instituições parceiras 

para o atendimento às demandas sociais de Santa Luzia do Itanhi.  

 

Assim, a motivação dos atores sociais para a transformação da realidade municipal estimulou 

a própria ação organizada da população em busca de soluções para seus problemas, com apoio 

técnico e financeiro do aparelho institucional do Estado, conquistando a parte que lhe cabe na 

gestão social (empoderamento).  

 

Com a integração, os padrões de desenvolvimento compensatório com características 

assistencialistas passaram a fazer parte de um planejamento participativo capaz de envolver as 

comunidades nas decisões e execuções. Além disso, pôde oferecer resultados a curto prazo 

como forma educativa no aprendizado social rebatendo numa mudança gradual dos hábitos 

atitudes e valores compartilhados por parte dos atores envolvidos por um projeto comum. 

 

O compromisso que emergiu do processo do planejamento participativo no movimento de ir-

e-vir de problemas e potencialidades, de conhecimento da realidade e de decisão de ações 

imediatas substanciaram as definições e discussões dos eixos estratégicos de 

desenvolvimento. Essa forma de agir favoreceu outros modos de fazer política, integrando 

projetos/atividades concebidos pelo planejamento vertical de atividades compensatórias, ao 

buscar articulação entre atores sociais, ampliando os espaços de cooperação e interação em 

prol dos interesses locais.  

 

Há de convir que o delineamento de ações estruturantes preparou a base material de 

sustentação da sociedade e da organização social, política e administrativa, visando benefícios 

mútuos do município de SLI. 
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Um deles consistiu na construção de espaços instituídos por processos democráticos que 

possibilitaram o alcance da responsabilidade social, da solidariedade e mesmo o próprio 

deslocamento do poder antes centralizado. Nesse sentido, os atores locais e institucionais 

assumiram um papel de agentes de desenvolvimento com definição, negociação e 

implementação de ações imediatas decorrentes do processo participativo descristalizando um 

pouco com a cultura tradicional de fazer política. A modificação nos valores e cultura dos 

atores por certo rebateu na mudança da cultura política que requer, segundo Jara (1996, p. 12) 

“compromisso das autoridades, educação dos cidadãos e crescente percepção de fazer parte de 

um projeto coletivo”. 

 

Não foi acaso, então, que a complementaridade entre instituições e as iniciativas coletivas no 

espaço propiciada pela rede de parceiros gerou uma reciprocidade mútua das instâncias 

públicas e privadas.  Ao que parece foi ela que aumentou o potencial transformador dos atores 

ao agenciar processos de autonomia individual e coletiva e de estabelecer articulações de 

natureza política, advindos da mobilização e convergência dos atores sociais do município 

para prioridades e orientações básicas do movimento.  

 

Assim, o processo de indução ao DLS em rede desencadeou um planejamento educativo que 

levou a uma aprendizagem social e a uma gestão compartilhada ao implementar ações 

imediatas, adensando recursos e propiciando uma melhor governança em busca de romper 

com a exclusão social. 

 

c) A Necessidade e Possibilidade de uma relação entre Rede e Capital Social 

 

No processo de indução ao DLS, a construção de novos valores e competências permitiu a 

integração das políticas locais norteadas por uma mudança paradigmática de atuação e 

mentalidade. As ações imediatas tiveram efeito educativo para a definição e discussão das 

ações estruturantes, envolvendo uma relação de confiança entre si, trazendo credibilidade e 

consistência à prática participativa.  Como resultado, foi estabelecido um pacto mútuo para se 

buscar coletivamente soluções dos problemas das comunidades, erigindo uma base mais 

verdadeira de transformação da sociedade. 

 

Vale dizer que a viabilidade das ações de Santa Luzia do Itanhi na rede de parceiros dependeu 

da relação intrínseca entre capital social e empoderamento desses atores, que aprenderam a se 
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organizar para lhes dar consecução, sobretudo no que concerne à preparação das ações 

estruturantes, mediante processo agregado de ações de capacitação e políticas específicas.  

 

Há de se convir que a busca do bem comum por meio de parceria, exigiu que os atores 

envolvidos tentassem reduzir as distâncias entre eles, facilitada por estarem investidos de 

compromisso para com a democracia participativa, como forma de superar os padrões de 

dominação e de manipulação impregnados da cultura elitista disseminada entre pessoas e 

instituições.  

 

Foi justamente esse o cerne do desenvolvimento e implementação de ações de DLS em Santa 

Luzia do Itanhi, que pôde ser detectado no arranjo organizacional em rede, viabilizado pelas 

instituições integrantes do processo, por meio da agregação de forças convergentes (parcerias) 

para um objetivo comum, cujos papéis, regras, procedimentos, precedentes e relações sociais 

são tão bem apregoados por Uphoff (2000).  

 

De uma maneira geral, o processo de DLS, tanto na esfera do município como na do próprio 

estado de Sergipe com os atores sociais, parceiros da rede, só foi possível pela relação de 

confiança entre eles estabelecida. Essa forte aproximação conduziu-lhes para juntos 

compartilharem interesses e benefícios mútuos, voltados para o coletivo, embasados em 

relações afetivas surgidas ao longo do processo de aprendizagem e da realização de ações 

conjuntas, mesmo que fossem de caráter imediato. Entretanto, há de se reconhecer que essa 

confiança era uma condição necessária mas não suficiente para gerar toda essa sinergia. 

Apesar de ser uma das principais fontes de alimentação do capital social, criado e aproveitado 

nesse processo, precisava de uma instituição animadora do processo, inclusive para dar 

continuidade ao processo de DLS. 

 

Isso ficou patente com o desdobramento dos acontecimentos registrados com a suspensão do 

PRDLS, ocasionada pela edição da Medida Provisória N° 2.145 de 02.05.2001, que extinguiu 

a Sudene. Como se teve oportunidade de assinalar, o trabalho foi involuntariamente 

interrompido e depois retomado, porém em circunstâncias bem adversas e diferentes daquelas 

que lhe deram origem.  Um retrospecto daquele período mostra que muito foi feito, mas muito 

mais ainda havia por fazer.  
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O que ficou foram evidências de algumas transformações e marcas em pessoas e instituições, 

expressando os mais variados sentimentos, quer sejam de frustração por não decolar seus 

sonhos, quer sejam de sucesso por alçar vôos em sua trajetória, como traduzido pelo 

depoimento de um ator local, registrado em Aquino e Costa (2003): 

 
(....) até as portas se abriram de forma que o município de Santa Luzia hoje, 

ele é mais conhecido no Estado de Sergipe do que antes, antes do processo 

do Projeto lá nós não erámos tão conhecidos, as pessoas, os parceiros (....) no 

momento que a equipe entrou foi que interagiu com outras instituições, com 

outras cidades e nós passamos a ser conhecidos... (Josuel Clementino,  

informação oral). 

 

Como recomenda a literatura, sobretudo a que levanta experiências mais ou menos 

semelhantes à de Santa Luzia do Itanhi, é imprescindível investir e efetivar a mobilização de 

capital social e incentivar as formações em rede. Contudo, seu sucesso depende de 

manutenção e constantes cuidados, de forma a evitar sua destruição por processos movidos 

por interesses que lhes são estranhos ou nem sempre claros e transparentes. 

 

Em suma, a participação da sociedade no desenvolvimento, segundo Bandeira (1999) visa a  

assegurar acumulação de capital social, dentre outras. No prisma do desenvolvimento 

sustentado e sustentável, ora estudado, a parceria formada, foi fruto de uma perspectiva 

voltada para ações integradas e para a interação dos atores produzindo uma mudança de 

atuação e mentalidade rebatendo no desenvolvimento da cidadania ao exercer direitos 

políticos decorrente da organização social numa prática participativa para decisões imediatas 

e decisões estruturantes.   

 

As ações imediatas facilitaram a conquista de adesões e serviram para abrandar a oposição 

produzindo efeito educativo embasada na preparação das ações estruturantes, com reforço de 

confiança entre os atores, elemento essencial para acumulação do capital social.  

 

Essas ações tanto agregaram valor à estratégia como criaram condições de organização social, 

de capacitação e de fonte de informações e experiências necessárias para que o DLS fosse 

instalado, disseminado e quase consolidado, embora não tenha atingido o estado desejado. 

Dessa maneira o desenvolvimento potencializou o capital social investindo os atores de 

atitudes de cooperação, valores, tradições e visões da realidade. 
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Fica para futuros estudos, uma sugestão de temas relativos ao trabalho em rede, sobretudo em 

termos da elaboração e implementação de projetos locais, conforme as proposições que 

seguem abaixo: 

 

Proposições: 
 

 Estudo do papel do Estado na animação de uma rede para assegurar a manutenção das 

articulações voltada para a gestão compartilhada; 

 

 Estudo dos nexos a serem estabelecidos entre ações urgentes e ações estruturais para 

empreender uma gestão compartilhada; 

 

 Estudo de arranjos organizacionais aplicados a processos de negociação e 

implementação de ações estruturantes, de forma a hierarquizá-los conforme 

necessidades e visão de futuro quanto ao seu desempenho; 

 

 Estudo de impacto causado com o estabelecimento de ações convergentes voltadas 

para o DLS, no local e em seu entorno; 

 

 Estudo do irradiamento provocado pela atuação de uma rede de parceiros no seu 

entorno territorial, principalmente para saber que benefícios podem trazer sua atuação; 

 

 Desenvolvimento de pesquisa orientada para a necessidade de manter o investimento 

no capital social numa experiência bem-sucedida ou que se mostre necessário 

conhecer seu desempenho; 

 

 Elaboração de um modelo de DLS, contemplando experiências que agregaram e 

valorizaram a formação do capital social; 

 

 Estudo de representações locais nas proposições de política pública, em contraponto 

com o clientelismo político e o assistencialismo, especialmente para discutir e 

empreender estratégias orientadas para mudança na mentalidade dos atores sociais 

presentes no processo de desenvolvimento; 
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 Incentivo à formação de parcerias, como recurso para se reduzir ou neutralizar os 

efeitos dos desequilíbrios existentes entre atores sociais e atores institucionais, pelo 

incremento de capital social, com base nos pressupostos de participação, cooperação e 

solidariedade em seus relacionamentos. 
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APÊNDICES 
 
Apêndice A - Questionário 
 
Pergunta geradora:  
Qual é a história do meu povoado desde o seu começo até hoje? 
 
Roteiro da pesquisa: 
Quando começou o povoado? 
Quem eram as pessoas? De onde Vieram?  Por que vieram para o povoado? 
O que faziam no início? 
Que projetos já existiram no passado? 
Quais foram os acontecimentos mais importantes? 
Como era o povoado antes e como é agora? 
O que tinha antes que não tem mais hoje? 
O que não tinha antes e tem agora? 

 
Critério utilizado para fazer o resgate histórico: 
Procurar as pessoas mais antigas para conversar; 
Pedir ajuda a outras pessoas do povoado; 
Fazer reuniões com a comunidade; 
Reunir e conversar com as lideranças dos povoados. 
 
 
Apêndice B – Linha do Tempo 
 
DÉCADA Educação Saúde Trabalho e 

renda 
Infra 
Estrutura 

Cultural Ambiental Político 
Institucional 

60        
70        
80        
90        
2000        

 
 
 
Apêndice C – Técnica dos Cinco Porquês 
 
TIPOS de 
PROBLEMAS 
 

POR QUÊ 
(sintomas ou efeito) 

RAIZ do 
PROBLEMA 
(causas) 

1       
2       
3       

 
Para cada problema apresentado efetua-se a pergunta por quê cinco vezes, com o objetivo de 
dissecar o problema de forma que se identifica principalmente a causa do problema não se 
restringindo somente aos sintomas 
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Apêndice D – Instituições Parceiras 
 
Âncoras: 
Sebrae 
Caixa Econômica 
Secretaria de Planejamento (Pronese) 
Codise 
 
Parceiros da Rede: 
 
Prefeitos dos municípios do Projeto Piloto; 
Representantes dos grupos nos municípios; 
Instituições estaduais e federais e Não Governamentais (e seus programas): 
Pronese;  
Seplantec,  
Caixa Econômica Federal;  
Escritório Regional da Sudene; 
Sebrae;  
Banco do Nordeste; 
Companhia de Desenvolvimento Industrial e de Recursos Minerais do Estado de Sergipe-
CODISE; 
Cáritas; 
Secretaria da Agricultura; 
Adema (Comitê da Mata Atlântica); 
Gerencia do Pronaf; 
Asplan; 
Embrapa; 
Secretaria de Trabalho e Ação Social(Coordenação do PETI; 
  Proger); 
Secretária da Industrial ,Comércio e Turismo; 
Emsetur; 
Associação dos Amigos das Fortificações e Sítios Históricos- Abraf; 
IBAMA; 
Emdagro; 
Universidade Federal de Sergipe; 
Associação Comercial de Sergipe; 
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Apêndice E – Razão da Existência das Instituições e Comunidades 
 
Condem- planejamento do desenvolvimento urbano e rural do município de SLI 

    capacitação para produção artesanal 
    Resgate histórico e cultural 
    Educação artes e ofícios 
    Politização-participaçào de conselhos 

Pastoral da criança: dar assistência às famílias carentes nos aspectos nutricionais das 
crianças de 0 a 05 anos 
Codise: fomento ao desenvolvimento indústrial de sergipe, atrabvés de incentivos fiscais, 
infra-estrutura industrial, elaboração e aco0mapanhamento de projetos econômicos, 
capacitação de micro-empresas. 
Caixa: promover o bem-estar da comunidade através de ações de desenvolvimento urbano e 
ações produtivas, através da 
Intermediação de recursos financeiros a negócios  nas áreas de comércio, fomento e prestação 
de serviços. 
Sudene: implementação de processos de desenvolvimento sustentável de base local, 
facilitando a capacitação e  organização , e a formação de parcerias interinstitucionais. 
Desenvolvimento regional processo de desenvolvimento-conquista da sociedade, 
desenvolvimento local-formação coletiva com participação  e responsabilidade partilhada 
Prefeitura: gerenciar os serviços públicos essenciais (educação, saúde, limpeza pública, 
estradas, etc), organização política e econômica, contratação e execução de projetos de sua 
competência. 
Comunidade: identificar as necessidades e encontrar alternativas para o desenvolvimento 
sustentável, com fortalecimento da produção e renda 
Sebrae: fomento ao desenvolvimento sustentável, através de capacitação, organização 
empresarial e tecnológica e viabilização de micro-crédito. 
Adema: promover a preservação, conservação e monitoramento dos recursos naturais, 
objetivando subsidiar na elaboração de programas e projetos voltados a melhoria da qualidade 
de vida da população e da sustentabilidade ambiental. 
Educação: capacitar pessoas para conhecimentos gerais 
Seplantec: necessidade de planejamento e administração das ações do estado. 
Sindicato dos trabalhadores rurais:tentar contribuir com o desenvolvimento do município 
através do serviço de assistência e extensão rural. 
Emsetur: fomentar o desenvolvimento do turismo através de políticas de promoção e 
divulgação. 
Comunidade/ empreendedor: trocar idéias em relação a tudo aquilo que desejamos para o 
crescimento do nosso negócio para que seja favorável a nossa sociedade. 
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Apêndice F – Portfólio das Instituições Parceiras na Rede 
 
Instituição:  
Missão: 
 
PROGRAMA 
(Nome, objetivo e 
horizonte temporal) 

PROJETO 
(Descriminar projetos e ações) 

BENEFICIÁRIO 
(Descriminar beneficiários 
por projeto e ação) 

FORMAS DE 
ACESSO 

    

    

    

 
 
 
 
Apêndice G – Declaração da Identidade da Rede de Parceiros 
 
Visão de Futuro da Rede 
 
Desenvolvimento sustentável com geração de emprego e renda para todos, onde o 
desenvolvimento social aconteça par e passo com o econômico numa perspectiva 
holística, com planejamento, execução e acompanhamento e efetiva participação da 
sociedade local organizada e com justiça social. 
 
Missão da Rede de Parceiros 
 
Articular, mobilizar e integrar parcerias entre a sociedade civil e as instituições públicas 
e privadas, facilitando a  organização da sociedade na gestão do desenvolvimento local 
sustentável. 
 
Valores  
 
Ética; 
Comprometimento; 
Estímulo à criatividade; 
Solidariedade; 
Compartilhamento; 
Confiança; 
Persistência/Perseverança 
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Apêndice H – Agenda Local 
 
Demandas apresentadas pelo município de Santa Luzia do Itanhi: 
 
1 Conhecer experiências de outros municípios nas áreas de: Piscicultura, aqüicultura, 
Mandiocultura, ostreicultura, Aqüicultura e Organização do artesanato Local  

2 Orientação para o  acesso ao crédito 
3. informações sobre o uso de Ervas Medicinais 
4. Informações sobre Reflorestamento 
5. Palestra sobre  doenças contagiosas 
6. Capacitação em Associativismo 
7. Informações sobre o setor de pousadas no Estado 
8. Seminário sobre funcionamento de Rádios Comunitárias 
9. Seminário sobre funcionamento de Programas Federais 
10. Informações sobre Entidades Filantrópicas 
11. Capacitação em Manejo dos Solos 
12. Capacitação em Elaboração de Projetos 
 
 
 
 
 
Apêndice I – Agenda de Compromisso  
 
A matriz de responsabilidades para atendimento das demandas do município de Santa Luzia 
do itanhi para a Fase APR, tornou-se numa Agenda de Compromisso da Rede de Parceiros  
 

AÇÃO PROPOSTA INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO 
Conhecer experiências de outros municípios 
nas áreas de: aqüicultura, mandiocultura, 
apicultura, organização do artesanato local 

 Sebrae – Brasil Empreendedor Janeiro de 2001 

Orientação de acesso ao crédito* Sebrae- Brasil Empreendedor Fevereiro/2001 
 Curso sobre uso de Ervas Medicinais Emdagro/Embrapa Dezembro/2000 
Palestra sobre Reflorestamento Embrapa Dezembro/2000 
Capacitação em Associativismo Sebrae Janeiro de 2001 
Informações sobre o setor de pousadas no 
Estado 

Sebrae- em parceria com Emsetur e 
Universidade Federal de Sergipe 

Fevereiro /2001 

Seminário sobre funcionamento de 
Programas Federais 

Caixa Econômica Federal 
Sebrae 

Janeiro/2001 

Capacitação em Manejo dos Solos Embrapa Dezembro/2000 
 Capacitação em Elaboração de Projetos- 
“Curso Líder Cidadão” 

Sebrae Dezembro/2000 
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Apêndice J – Eixos e Projetos Estratégico de Desenvolvimento 
 
EIXOS 
ESTRATÉGICOS 
DO MUNICÍPIO DE 
SLI 

QUANTITATI
VO DE 
PROJETOS 

INTERSECÇÃO DE 
PROJETOS E AÇÕES 
IMEDIATAS 
 

PARCEIROS 
ÂNCORA 
(potencial) 

AÇÕES 
IMPLEMEN 
TADAS 

Desenvolvimento da 
agroindústria, turismo 
e comércio  

09 04 Sebrae/Abraf - 
 

Melhoria do ensino e 
valorização da cultura 
local 

05 02 Emdagro/ 
Sebrae 

01 

Formação de recursos 
humanos 

16 03 Embrapa/ 
Sebrae/ 
Emdagro 

01 

Fortalecimento das 
organizações da 
sociedade civil 

03 02 CEF/Sebrae - 

Melhoria da infra-
estrutura básica e 
viária 

03 -  - 

Preservação ambiental 06 03 Embrapa/ 
Emdagro/ 
Ibama/Adema 

01 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




