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DESENVOLVIMENTO LOCAL
uma alternativa para a crise social?

último encontro promovido pelas Nações Uni-
das para debater uma agenda social – o Habitat
II – fecha um ciclo de discussões que têm por

pano de fundo um processo de globalização dominado pela
integração mundial de mercados e pela progressiva dete-
rioração da qualidade de vida que afeta os cidadãos, tan-
to nos países centrais do capitalismo quanto no hemisfé-
rio sul. Evidentemente, são diferentes os patamares de
direitos sociais reconhecidos no norte e no sul.

Esse processo de integração de mercados e de exclu-
são social é marcado também por uma tendência de urba-
nização que se mostra mais intensa justamente onde a
pobreza é mais acentuada: no hemisfério sul.

A problemática que se configura nesse cenário é a de tentar
garantir uma qualidade de vida que assegure formas solidá-
rias de sociabilidade e de dignidade a todos os cidadãos,
principalmente àqueles que hoje encontram-se destituídos
de direitos e ameaçados pelos males decorrentes da pobreza.

UMA AGENDA EMERGENTE
NO CENÁRIO INTERNACIONAL

Na passagem dos seus 50 anos de existência, as Na-
ções Unidas tentam construir uma agenda social mundial
e chamar para si um novo papel, centrado na procura de
novos paradigmas para o desenvolvimento. A busca des-
se objetivo ocorre por meio da realização das cúpulas
mundiais, que se iniciaram com a Rio 92, passando pela
discussão de temas como população, direitos da mulher e
desenvolvimento social e se encerram agora, na reunião
do Habitat II, em Istambul.

Tomando como referência a discussão sobre as alter-
nativas de desenvolvimento nesse cenário mundial de cres-

cente urbanização, alguns eventos preparatórios da reu-
nião de Istambul sugerem os limites e as possibilidades
presentes nesse debate.

A reunião internacional realizada no Recife e patroci-
nada pela ONU1  trouxe especialistas de todos os conti-
nentes para debater as alternativas de combate à pobreza
urbana no cenário da globalização. O encontro delibera-
damente evitou as discussões relativas às causas da po-
breza urbana, buscando identificar, a partir de experiên-
cias pontuais e localizadas, exemplos de como as
iniciativas de governos locais associadas à participação
da sociedade civil podem enfrentar os problemas da ex-
clusão social e da pobreza.

Uma contradição está presente nessa reunião: um or-
ganismo internacional integrado por governos nacionais
não pode atribuir a esses a responsabilidade pela execu-
ção de políticas que são geradoras da pobreza e da exclu-
são social.

Como resultado da reunião do Recife, surge a propo-
sição de que cabe aos governos locais o maior papel no
combate à pobreza e à exclusão social. Arrolando um
conjunto de sugestões que incluem o fortalecimento do
processo de descentralização, o chamamento à participa-
ção da sociedade civil e o intercâmbio de experiências e
best practices que possam generalizar-se a partir de re-
des de informação, passa-se a atribuir às prefeituras um
novo papel, que tem uma marcada visão assistencialista,
orientada para uma ação pontual e dirigida aos principais
bolsões de pobreza nos seus municípios. Programas de
geração de emprego e renda, ações de solidariedade no
combate à fome, investimentos em infra-estrutura urba-
na, etc. aparecem como o novo caminho de resgate da
dignidade dos cidadãos.
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Curiosamente, não há qualquer menção às responsa-
bilidades dos governos nacionais no que diz respeito a
políticas tão importantes como a de emprego, previdên-
cia, assistência à saúde, educação e relações de trabalho.

Outra reunião preparatória ao Habitat II, realizada em
Miami e promovida pelo Banco Mundial,2  congregou um
importante conjunto de prefeitos da América Latina. Tam-
bém nesse encontro os efeitos sociais perversos do pro-
cesso de globalização são reconhecidos. Aprofunda-se a
discussão da revolução tecnológica que dispensa um vo-
lume cada vez maior de mão-de-obra, reconhece-se a inca-
pacidade crescente dos Estados nacionais de implementa-
rem políticas públicas que garantam a qualidade de vida
de todos os cidadãos, além da continuidade na América
Latina de um processo intenso de urbanização, com to-
das as implicações de deterioração do meio ambiente,
colapso nos serviços públicos, aumento da violência e da
criminalidade, desagregação do tecido social e das formas
de solidariedade no âmbito da sociedade civil.

Novamente o diagnóstico identifica os efeitos, mas não
são discutidas as causas do aprofundamento da crise so-
cial. Algumas poucas vozes que identificam, por exem-
plo, a questão do pagamento da dívida externa dos países
do sul aos países do norte como um dos problemas gera-
dores dessa crise não encontram eco no conjunto dos pre-
feitos e nos representantes do Banco Mundial.

Como resultado desse encontro, tem-se a indicação de
que cabe ao Banco Mundial e aos organismos multilate-
rais de financiamento desenvolver linhas de crédito dire-
to aos municípios, no sentido de reforçar sua capacidade
de enfrentar os desafios que lhes são crescentemente atri-
buídos em face da desobrigação dos Estados nacionais no
que diz respeito aos direitos sociais. Além dessa impor-
tante indicação, novamente se vê a preocupação em des-
tacar as best practices e a capacidade de inovação dos
governos municipais em seus novos papéis.

Estes eventos preparatórios ao Habitat II já indicam
os resultados de Istambul. Discussões que se iniciaram
na Rio 92 reafirmam a importância de se buscar interna-
cionalmente novos paradigmas para o desenvolvimento,
mas que é ainda entendido como crescimento econômi-
co. Tais discussões também reforçam a perspectiva da
descentralização, que transfere dos governos centrais para
os governos locais a responsabilidade de gestão do habi-
tat. Além disso, reafirmam uma perspectiva de tratamen-
to pontual dos problemas sociais a partir dos municípios,
novamente negligenciando que esses problemas são ge-
rados por uma lógica que escapa à governabilidade das
prefeituras.

Discussões como a que questiona se o direito à mora-
dia é um direito humano ou não, que podem parecer bi-
zarras à primeira vista, têm sua razão de ser. Em países

como os Estados Unidos e o Japão, o reconhecimento
formal desse direito possibilitaria a todo cidadão reque-
rer que o Estado efetivamente lhe garantisse um teto.

O saldo desse encontro mundial foi uma declaração de
direitos, indicativa para os governos nacionais, sustenta-
da basicamente pelos países do hemisfério sul. É de se
notar que, como bem observou Fidel Castro em seu dis-
curso na ocasião, os chefes de Estado do G-7 – os sete
países mais ricos do mundo – não se fizeram presentes ao
evento.

Este conjunto de observações tem sua utilidade para
tentar situar as razões pelas quais o tema do desenvolvi-
mento local ganha destaque no plano internacional e pas-
sa a constituir ponto importante das agendas das agên-
cias multilaterais e nacionais de desenvolvimento.

O modelo atual de organização global dos mercados e
da produção desconhece a importância de uma agenda
social. Esse fenômeno pode ser identificado também na
organização do Mercosul, que se estrutura a partir de tra-
tados de livre comércio sem atentar para os efeitos so-
ciais que sua implementação está a gerar. O que resulta
desse modelo é um projeto de reforma dos Estados na-
cionais que busca eximi-los das responsabilidades de aten-
der conquistas sociais que se afirmaram como direitos
universais, consagrados inclusive na nossa Constituição.
Um dos traços dessa conjuntura e da hegemonia do pen-
samento neoliberal é que se vive sob o signo de um pro-
cesso de destituição de direitos sociais.

Analisando os processos de descentralização ocorri-
dos recentemente na América Latina, verifica-se que ain-
da é muito pequeno o repasse dos recursos federais e es-
taduais para que os municípios possam desempenhar os
novos papéis que lhes são atribuídos (Oficina Regional
para América Latina y El Caribe, 1995). Dessa perspecti-
va, a proposta do desenvolvimento local pode ser enten-
dida como uma transferência de responsabilidades sem o
correspondente suporte financeiro e de capacidade de
gestão.

Uma leitura possível desse processo é que os Estados
nacionais passam a transferir a gestão do conflito social e
das carências para os governos municipais. Reconhece-se
assim como inexorável um sacrifício da qualidade de vida
decorrente do processo de globalização, a destituição de
direitos sociais e a deterioração da qualidade de vida.

O corte nos gastos públicos sociais e a destituição de
direitos provocam reações da parte da sociedade civil,
principalmente dos setores organizados que representam
as camadas mais pobres da população. Para impor uma
reforma do Estado com esse caráter, os governos nacio-
nais confrontam-se com os movimentos sociais e buscam
a deslegitimação dos atores sociais coletivos, que repre-
sentam os distintos interesses e demandas sociais. Dessa
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forma, compreende-se a recusa, por parte dos governos,
da instituição de espaços públicos de negociação. Tem-
se, portanto, outra característica da conjuntura: a frag-
mentação do espaço público e o retrocesso democrático.

AS CONSEQÜÊNCIAS SOCIAIS DO PROJETO
DE DESENVOLVIMENTO BRASILEIRO

O modelo de desenvolvimento que o Brasil implementa,
e que agora entra em sua fase de ajuste estrutural e de
maior integração ao processo de globalização das ativi-
dades econômicas e dos mercados, é de uma moderniza-
ção perversa. Na busca de maior produtividade e compe-
titividade internacionais, aprofunda a dualização de nossa
sociedade, a concentração da riqueza e a disseminação
da pobreza, o desemprego estrutural, a exclusão social, a
degradação ambiental, a perda das identidades culturais
da população, entre tantas outras nefastas conseqüências
para as maiorias.

Tomando como referência a dimensão do trabalho,
vive-se o impacto de transformações de ordem interna-
cional que, combinadas com a violação histórica de di-
reitos sociais, produzem uma situação que coloca o Bra-
sil entre os mais injustos e desiguais países do mundo. O
desemprego hoje, mais do que os baixos salários, é a maior
preocupação do trabalhador brasileiro.

Dados gerais sobre o mercado de trabalho no Brasil
mostram uma contração brutal do emprego industrial. De
1989 a 1995, de cada quatro trabalhadores na indústria,
um foi demitido. Os postos de trabalho reduziram-se em
26% neste setor. Atualmente, os trabalhadores no merca-
do informal já são 57% do conjunto dos trabalhadores
brasileiros (Campos, 1996).

Ao se tomar a indústria automobilística como referên-
cia, verifica-se que sua produção, nos últimos dez anos,
aumentou em 54,8%, enquanto o número de empregos
diminuiu 15,2%. Processos semelhantes ocorreram tam-
bém no setor de serviços, em que os grandes bancos pri-
vados nacionais, por exemplo, ampliaram enormemente
seus serviços, reduzindo nesse mesmo período seus pos-
tos de trabalho em mais de 40%. O aumento do desem-
prego, no entanto, não impede que, nas cadeias produti-
vas da indústria automobilística, por exemplo, se utilize
intensivamente o trabalho infantil. As crianças compõem
22% da força de trabalho em nosso país.

Em razão dessa lógica que impõe as razões de merca-
do e da fragilidade dos atores coletivos populares na de-
fesa de seus salários e condições de trabalho, esta é a re-
gião do mundo, à exceção da China, que apresenta a maior
margem de lucro bruto para as empresas (Singer, 1995).
Como conseqüência deste processo, magnificam-se os
problemas sociais.

É preciso reconhecer que esta situação poderia ser outra
se o projeto de desenvolvimento estivesse centrado na
busca do bem-estar e da participação dos cidadãos. Ao
Estado caberia disciplinar o processo de acumulação do
capital, garantir direitos sociais, e, frente à situação atual,
promover uma política redistributivista, capaz de enfren-
tar os problemas sociais.

Apenas para ilustrar a amplitude das possibilidades de
que o governo federal dispõe se quiser enfrentar esses
problemas, com apenas 0,8% do PIB eliminar-se-ia a po-
breza absoluta no país. Utilizando como referência a ren-
da nacional, isto significaria transferir cerca de 12% da
renda dos 10% mais ricos para atender aos mais pobres
(Camargo, 1995). Os 32 milhões de miseráveis que o mapa
da fome produzido pelo Ipea identificou superariam essa
condição, passando a ter o suficiente para sobreviver.

Mesmo na aplicação dos escassos recursos destinados
à área social, pode-se observar o tratamento privilegiado
das elites. Em recente estudo do Banco Mundial sobre a
pobreza no Brasil, suas conclusões são de que “todo o
sistema é enviesado em favor dos mais ricos... dividindo-
se a população em cinco fatias, conforme a renda, a mais
pobre fica com 16% dos gastos, a segunda com 18%, a
terceira com 20%, a quarta com 22% e a quinta com 24%”
(Pinto, 1996). Se já não bastasse a distribuição desigual
que favorece justamente aqueles que menos necessitam,
os cortes no orçamento federal não deixam dúvidas quanto
aos propósitos do governo. De 1989 a 1993, os orçamen-
tos das áreas de educação e saúde foram cortados, em
valores absolutos, em 27% e 22%, respectivamente. En-
tretanto, quando considerados como porcentagens do PIB,
seus valores foram reduzidos à metade nesse período.

O Plano Real melhorou um pouco a posição relativa
dos mais pobres. De setembro de 1994 a setembro de 1995,
os 50% mais pobres aumentaram 1,2% sua participação
na renda nacional e os 20% mais ricos perderam 2,3%.
Porém, considerando a concentração de renda nos anos
90, “o resultado líquido foi uma brutal deterioração dos
níveis de pobreza” (Revista Veja, 06/03/96). No que diz
respeito às políticas sociais, os dados de 1995 indicam
um maior investimento nessas áreas, mas ainda muito
aquém do que o governo federal destinou à saúde e à edu-
cação no final da década de 80.

Em recente discurso proferido no México, o presidente
Fernando Henrique Cardoso, analisando as conseqüências
da globalização, diz que não somente esse processo é ine-
vitável, como “também são inevitáveis suas conseqüên-
cias, seus desastres, a exclusão e a regressão social. Nessa
situação, não surpreende que sua conclusão seja uma frus-
tração. O presidente descreve uma pré-catástrofe, mas não
esboça um plano para evitá-la. Sua sugestão é ‘revitalizar
os valores do humanismo’. Outra proposta é ‘retomar os
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valores comunitários’ e também ‘recriar uma ética da so-
lidariedade’, retomar ‘utopias parciais’. É difícil encon-
trar alguém que não aprecie a solidariedade e o humanis-
mo. Mas é impossível imaginar que um sociólogo cultive
isso como saída, muito menos como ‘utopia parcial’. São
palavras, além de ocas e vãs, tenebrosas, já que o pressu-
posto, devidamente oculto, é uma visão excludente dos
excluídos que afirma que a miséria e o padecimento dos
humildes não têm solução na política” (Leite, 1996).

O programa de reformas encaminhado ao Congresso
por FHC ratifica e consolida a proposta de ajuste estrutu-
ral de nossa economia defendida pelo FMI e traz consigo
a decisão de aceitar o alto custo social decorrente dessas
medidas.

CIDADANIA E OS NOVOS PARADIGMAS
DO DESENVOLVIMENTO

As críticas ao modelo neoliberal de reforma do Estado
reconhecem na esfera estatal um papel redistributivista e
regulador dos conflitos sociais que a lógica do mercado
jamais seria capaz de realizar.

“Pretende-se uma visão de desenvolvimento que colo-
que o ser humano e os interesses coletivos e das maiorias
como ponto central, convergindo para a possibilidade de
potencialização das capacidades de todos os indivíduos”
(Dowbor, 1995).

Assumir essa definição implica reconhecer a necessi-
dade da regulação democrática da sociedade na defesa de
direitos sociais universais que devem ser garantidos pelo
Estado e que não se resumem ao atendimento de carên-
cias materiais. Ao alargar o exercício da cidadania, as
necessidades sociais são formuladas pelos próprios ato-
res do processo de desenvolvimento e não se circunscre-
vem ao atendimento das demandas sociais básicas.

“A dinâmica democrática não está unicamente, nem
fundamentalmente, centrada na resolução de demandas
sociais, mas sim na criação destas demandas. Uma mo-
dalidade de regulação política democrática se sustenta no
princípio de que o universo das necessidades sociais não
está fechado, mas sim aberto” (Marsiglia, 1995). Dessa
perspectiva, a cidadania é um processo em permanente
construção, que amplia suas demandas a partir do pata-
mar de conquistas sociais já consolidado. É, portanto, um
processo histórico, datado no tempo e no espaço.

Segundo Amartya Sen (1993), “o desenvolvimento tem
por objetivo último melhorar os tipos de vida que os se-
res humanos estão vivendo. Tanto em teoria quanto na
prática o desenvolvimento deve ser definido em relação
àquilo que os seres humanos podem ser e devem fazer.”

Sen utiliza o termo efetivações para designar os dife-
rentes modos de ser e atividades. Uma efetivação é uma

conquista (ativa) de uma pessoa – é o que ela consegue
fazer ou ser, e qualquer efetivação reflete uma parte do
estado dessa pessoa. As efetivações podem variar desde
as elementares (vitais), como alimentar-se adequadamente
e evitar doenças ou mortalidade precoce, até as mais com-
plexas, como desenvolver o auto-respeito, participar da
vida da comunidade ou apresentar-se em público sem se
envergonhar. A vida é entendida como a combinação de
várias atividades e modos de ser. A capacidade reflete a
liberdade pessoal de escolher entre vários modos de ser/
viver.

O desenvolvimento é, então, “a expansão das capaci-
dades humanas de efetivar formas de existência e de ati-
vidade. O objeto da ação pública pode ser entendido como
a ampliação da capacidade das pessoas de serem respon-
sáveis por atividades e estados valiosos e valorizados”
(Amartya, 1993).

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL

A discussão sobre um modelo alternativo de desenvol-
vimento que possa se contrapor ao atual modelo neolibe-
ral talvez seja um dos maiores desafios de nossa época.
Envolve um complexo campo de relações e competências,
que requerem a combinação de políticas de âmbito na-
cional com projetos de desenvolvimento regionais e lo-
cais. Por essas razões, muitos não acreditam na possibili-
dade de realização de projetos de desenvolvimento local,
considerando as atuais determinações das políticas nacio-
nais insuperáveis.

Essa visão crítica, que se baseia em uma análise ma-
cro da dinâmica de nossa economia e sociedade, desco-
nhece um importante conjunto de iniciativas de governos
municipais e mesmo de consórcios intermunicipais que,
ao promoverem a melhoria da qualidade de vida e a valo-
rização da ação cidadã, estão contribuindo também para
a constituição de novos atores coletivos e espaços públi-
cos de negociação.

As reformas estruturais de âmbito nacional orientadas
para atender aos interesses coletivos e das maiorias são
ações desestabilizadoras do status quo, que necessitam
de atores sociais coletivos e alianças políticas com tama-
nha força e capacidade de mobilização que não surgem
nem se constituem da noite para o dia.

São de extrema relevância para esse processo de trans-
formação social as práticas cotidianas de defesa da cida-
dania, o fortalecimento dos atores sociais coletivos en-
quanto agentes promotores do desenvolvimento, o
processo de descentralização das políticas públicas, o for-
talecimento dos municípios enquanto esferas autônomas
de governo, etc. E isso em um duplo sentido: tais ações
articulam iniciativas que permitem uma efetiva melhora
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na qualidade de vida dos cidadãos, ainda que sejam me-
lhorias de um reduzido impacto social, e são também uma
escola de cidadania.

“As inovações na gestão municipal se devem à crise
do Estado de Bem-Estar e a uma atitude de maior
protagonismo de distintos atores da sociedade civil, des-
de empresários até distintas organizações de base territo-
rial vinculadas a questões como moradia, saúde, consu-
mo, recreação, etc. A dinâmica da descentralização em
nosso país é fundamentalmente o resultado da emergên-
cia de novos atores políticos paralelamente ao progressi-
vo enfraquecimento da capacidade governativa do governo
federal” (Draibe e Arretche, 1995).

O fato é que os municípios já começam a enfrentar o
desafio de atender urgências sociais que transcendem, por
suas características, as intervenções limitadas e pontuais
que assumiam anteriormente. Os problemas de habita-
ção, saúde, educação, emprego, alimentação, etc. co-
meçam a constituir preocupações cotidianas de muitas
prefeituras. As soluções que estão aparecendo, as ini-
ciativas inovadoras que partem de governos muni-
cipais e os consórcios de municípios comprometidos
com os interesses das maiorias, que em muitos casos
incorporam a participação da sociedade civil, são uma
demonstração de que a questão do desenvolvimento,
vista de uma nova forma, não é de domínio exclusivo
do governo central nem está determinada por uma ló-
gica nacional que desconhece as oportunidades locais
e neutraliza a ação cidadã.

É de se notar, no Brasil, a constituição de órgãos cole-
tivos de representação de prefeitos e secretários munici-
pais – Frente Nacional de Prefeitos, Fórum Nacional de
Secretários de Finanças, etc. –, que passam a negociar
coletivamente com outras instâncias governamentais, as-
sumindo compromissos de fortalecimento da democracia
e da cidadania. Isso vem sensibilizando um número cada
vez maior de municípios para experiências exitosas, como
a do Orçamento Participativo.

“Os governos locais, em boa medida, entendem tradi-
cionalmente sua função como uma fiscalização de nor-
mas que definem um projeto físico de cidade. Será fun-
damental transformar esta atitude burocrática controladora
por uma de promoção do desenvolvimento, mobilizadora
e de articulação de atores em prol de objetivos dinâmi-
cos, entendendo que a construção da cidade é uma tarefa
permanente que requer o concurso e a participação da
cidadania e de todos os atores relevantes.” (PGU, 1995).

O tema do desenvolvimento local, por definir uma base
territorial, já chama a atenção para a questão das particu-
laridades. Ao se considerar por local a menor unidade
política da federação, tem-se então que a base territorial
é o município.

A REALIDADE DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje, no Brasil, de cada quatro pessoas, três vivem nas
cidades. O intenso processo de urbanização continua a se
afirmar como tendência. A população urbana passou de
50%, em 1970, para 75%, em 1991, esperando-se que no
ano 2000 atinja a marca dos 80%.

Nesse mundo urbano brasileiro – que compreendia cer-
ca de 5 mil cidades em 1992 –, os espaços que mais cres-
cem são os municípios médios e as periferias das regiões
metropolitanas.

A concentração populacional nas regiões metropolita-
nas é um fenômeno que tende a diminuir, mas já é extre-
mamente elevada. Nas nove regiões metropolitanas exis-
tentes, vivem 43 milhões de pessoas, 29% do total de
brasileiros e 40% da população urbana. São 187 os muni-
cípios com mais de 100 mil habitantes, dos quais 55 inte-
gram as regiões metropolitanas. Embora representem ape-
nas 4% do total, abrigam 48% da população brasileira.
As cidades com menos de 50 mil habitantes representam
90% do total de municípios e abrigam 36,2% do conjun-
to das famílias brasileiras.

Em 1989, 40% dos domicílios urbanos eram habita-
dos por famílias pobres, sendo que 3,2 milhões de domi-
cílios estavam abaixo da linha da pobreza absoluta (12,5%)
e, portanto, tinham suas necessidades básicas insatisfei-
tas; 5,4 milhões (21%) concentravam a pobreza recente,
ou seja, aquelas pessoas que, apesar da insuficiência da
renda, tinham alguma ou todas as necessidades básicas,
além da alimentar, satisfeitas; 1,6 milhão de domicílios
(6,3%) abrigavam famílias que, apesar de estarem acima
da linha da pobreza, encontravam-se em insuficientes con-
dições básicas de vida. Nas cidades com menos de 50 mil
habitantes, concentravam-se 54,6% do total das famílias
indigentes brasileiras. Ao todo, eram cerca de 45 milhões
de brasileiros vivendo nos limites ou abaixo da linha da
pobreza nas cidades.

A pobreza é um fenômeno que se disseminou na socie-
dade e hoje é distribuída de maneira equilibrada entre o
meio urbano e o rural, com tendência a se concentrar na
zona rural nordestina e periferias das regiões metropolita-
nas e com incidência mais forte nos pequenos municípios.3

Há, além da renda, outros indicadores que permitem
identificar a deterioração da qualidade de vida nas cidades:
condições de moradia; quantidade e qualidade da oferta
de equipamentos e serviços públicos de caráter coletivo –
como os serviços de transporte, saneamento básico, co-
leta de lixo, saúde e educação –; violência urbana;
congestionamento de trânsito; contaminação hídrica,
atmosférica e sonora; destruição dos recursos naturais; desin-
tegração social; desemprego; perda da identidade cultural
e da produtividade econômica; ingovernabilidade, etc.
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Considerando-se que 75% da população brasileira é ur-
bana e que a dinâmica do desenvolvimento local se define a
partir do locus e das condições em que vivem as pessoas,
um novo paradigma de desenvolvimento só pode ser cons-
truído se for assumida como central a vida nas cidades.

O DESENVOLVIMENTO LOCAL COMO
PROJETO DE MUDANÇA SOCIAL

O tema do desenvolvimento local está sendo elabora-
do, ultimamente, como uma possível resposta ao aprofun-
damento da dualização e da exclusão social no país. Essa
discussão é difícil e complexa porque envolve projetos
políticos em disputa, começando pela própria noção de
desenvolvimento, passando pela reforma do Estado e des-
centralização e terminando pela discussão dos limites e
competências dos governos locais. Seu ponto nevrálgico,
de uma perspectiva democrática, está no fato de que ela
toca a questão da concentração da propriedade e da ren-
da. Até agora, as forças conservadoras que continuam
controlando este país não se dispuseram a viabilizar – a
partir do Estado – políticas redistributivistas.

Na verdade, os projetos de desenvolvimento que exis-
tiram até hoje submeteram a ação do Estado aos interes-
ses privados e predatórios de distintos setores das classes
dominantes, cada um à sua época, imprimindo suas mar-
cas na configuração da sociedade brasileira. Os governos
locais foram – e continuam sendo, em sua avassaladora
maioria – instrumentos de apropriação privada do espaço
público e de manutenção das oligarquias regionais e mu-
nicipais no poder.

O tema do desenvolvimento local ganha importância
no cenário de redemocratização do país como uma alter-
nativa de intervenção articulada de novos atores sociais e
políticos na reorientação da ação do Estado, no sentido
de atender aos objetivos de construção da cidadania e da
melhoria da qualidade de vida dos brasileiros. Nesse sen-
tido, coloca-se como um novo patamar de um processo de
lutas sociais.

Trata-se de um esforço de mobilização de energias so-
ciais que sejam capazes de enfrentar, de uma maneira com-
binada, por um lado, as violações históricas dos direitos so-
ciais e, por outro, as conseqüências do ajuste estrutural da
economia brasileira e da reforma neoliberal do Estado.

CIDADE E CIDADANIA

Pensadores modernos como Italo Calvino e Félix
Guatari falam de uma cidade subjetiva que cada um leva
dentro de si e que se acomoda ou se rebela em contato
com a cidade objetiva construída pela sociedade, tocan-
do assim a delicada relação subjetividade-objetividade,

na qual se assenta o sentido de pertencimento das pes-
soas em relação à cidade, isto é, o sentido de cidadania
(Alva, 1995).

O grande desafio está em estabelecer uma relação en-
tre a cidade subjetiva (o desejo, a utopia) e as condições
reais de produção e reprodução da vida em cidades con-
cretas, com problemas particulares.

É importante assumir que o desenvolvimento local é
endógeno, nasce das forças internas da sociedade; ele
constitui um todo, com dimensões ecológicas, culturais,
sociais, econômicas, institucionais e políticas, sendo que
a ação a seu serviço deve integrar todas essas dimensões.
Qualidade de vida, socialização do poder, distribuição de
renda e acesso aos serviços públicos e aos benefícios da
tecnologia precisam ser considerados de forma integrada
(Araújo, Medeiros e Pontes, 1995).

Para construir propostas de intervenção, isto é, operar
no campo das políticas públicas, não basta o desejo, a
utopia. É preciso promover o diagnóstico das situações
concretas, reconhecer o que Franklin Dias Coelho chama
de espaço herdado, ou seja, as identidades regionais, a
história, o padrão de organização do território, a divisão
inter-regional do trabalho, as desigualdades sociais exis-
tentes, etc. (Coelho, 1995).

O que se destaca num projeto de desenvolvimento lo-
cal é a possibilidade, por um lado, de articular, a partir de
iniciativas dos governos locais, um conjunto heterogêneo
de forças sociais locais em torno de um projeto comum e,
por outro, de direcionar essa energia para o aproveitamento
das oportunidades locais, viabilizando a produção de
specialities, eliminando atravessadores, estimulando mi-
cro e pequenas empresas, formas cooperadas de produ-
ção e comercialização de produtos e serviços, enfim, ar-
ticulando e estimulando uma série de iniciativas que abram
novas oportunidades de trabalho, distribuição de renda,
mercado.

É importante identificar o município como essa uni-
dade política que atua sobre uma base territorial por con-
ta da questão da governabilidade. Um projeto de desen-
volvimento local, que articule e mobilize os atores do
desenvolvimento, precisa se apoiar nas iniciativas da so-
ciedade civil, mas necessita do estímulo e da articulação
dos governos locais para se viabilizar.

OS VÁRIOS SIGNIFICADOS POSSÍVEIS DO
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

O fato de o tema desenvolvimento local estar em evi-
dência não significa que haja uma compreensão unívoca
em torno do seu sentido. Das discussões internacionais,
pode-se depreender uma expectativa de que, com a refor-
ma neoliberal do Estado – que supõe o colapso da capa-
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cidade de os Estados nacionais suprirem as demandas
sociais – possa se transferir essa responsabilidade para os
municípios. A timidez, entretanto, com que se promovem
os processos de descentralização, seja do ponto de vista
da governabilidade dos projetos, seja do financeiro, co-
loca sérios limites para que os governos municipais pos-
sam cumprir o papel que lhes é atribuído.

Se não se trata de enfrentar efetivamente o desafio de
resgatar a dívida social, o objetivo oculto desse projeto é
transferir para os governos locais as relações de conflito
social geradas a partir das demandas insatisfeitas.

Nesse projeto há um reconhecimento de que o proces-
so de globalização leva inexoravelmente a um aprofun-
damento da dualização em nossa sociedade, com o cres-
cimento da pobreza e da exclusão social.

Da perspectiva de um projeto de desenvolvimento hu-
mano e sustentável, a reforma do Estado coloca-se fun-
damentalmente no sentido da reorientação de seus obje-
tivos e de sua ação. A discussão sobre sua organização e
seu tamanho está condicionada ao papel que os órgãos
públicos devem desempenhar na garantia dos direitos
sociais universais.

Francisco de Oliveira, com muita propriedade, aponta
a existência de um processo de reforma do Estado,
orientado de baixo para cima, a partir das pressões da
sociedade civil organizada que, quando encontra gover-
nos municipais sensíveis aos interesses populares e
comprometidos com uma abertura à participação popular,
desenvolve iniciativas que atestam a possibilidade de,
apesar dos escassos recursos disponíveis, serem promo-
vidas, conjuntamente entre sociedade civil e governos
locais, iniciativas de alto impacto na melhoria da qualidade
de vida dos cidadãos.

Levando em conta que as possibilidades do desenvol-
vimento são substancialmente endógenas e requerem a
mobilização das forças sociais presentes localmente, é
preciso reconhecer que não existem modelos capazes de
orientar um governo nos aspectos específicos de cada rea-
lidade local. Tampouco é possível atribuir aos governos
locais uma capacidade que estes não têm. Como, por exem-
plo, enfrentar a questão do desemprego ou dos baixos sa-
lários? Como enfrentar o limite de crédito aos pequenos e
microempresários? Como enfrentar as políticas de preços
praticadas, por exemplo, pelos serviços públicos? Como
enfrentar a ação organizada de cartéis e monopólios que
impõem preços abusivos a insumos de produção ou bens
de consumo indispensáveis?

Essas perguntas levam a uma consideração final. As
experiências que estão em curso em alguns grandes e pe-
quenos municípios brasileiros apresentam um horizonte
otimista nos seus resultados. Essas experiências confron-
tam-se com os interesses conservadores que buscam rea-

firmar seus privilégios e suas vantagens frente à coletivi-
dade. As possibilidades de ampla disseminação dessas
experiências dependem de um cenário nacional em que a
democracia não seja apenas entendida como o direito à
organização política e ao voto, mas também ganhe um
conteúdo econômico voltado para a redistribuição da ri-
queza e da renda. Daí o porquê de não poder adotar em
uma ótica democratizante a perspectiva de procurar ape-
nas generalizar as best practices. Estas precisam de um
cenário que as potencialize e dissemine, o que implica uma
necessária relação entre o local e o nacional, em que a
interação das vontades possa criar novas condições de se
organizar um projeto de desenvolvimento democrático e
sustentável, que incida sobre o conjunto das políticas
públicas em todos os níveis.

NOTAS

1.  Recife International Meeting on Urban Poverty; promovido pelo United Center
for Human Settlements de 17 a 21 de março de 1996.

2.  Segunda Conferencia Interamericana de Alcaldes – una agenda emergente de
politicas para los gobiernos locales; promovido por Usaid/IAF/OEA/BID/Bird
em Miami, de 17 a 19 de abril de 1996.

3. Os dados apresentados aqui sobre as tendências da urbanização e da pobreza
foram extraídos de Draibe e Arretche (1995).
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