
 

    

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  

ECONOMIA REGIONAL E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

  

 

 

 

 
 

ANDRESSA DE SOUSA SANTOS FERREIRA 

 

 

 

 
 

 
DESENVOLVIMENTO LOCAL NO CONTEXTO DE COMUNIDADES DE 

PEQUENO PORTE: análise e comparações teóricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILHÉUS – BAHIA 

2018 



 

    

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  

ECONOMIA REGIONAL E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

  

 

 

 

ANDRESSA DE SOUSA SANTOS FERREIRA 

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO LOCAL NO CONTEXTO DE COMUNIDADES DE 

PEQUENO PORTE: análise e comparações teóricas 

  

 

Dissertação apresentada como requisito para 

obtenção do título de Mestre em Economia 

Regional e Políticas Públicas do Programa de 

Economia Regional e Políticas Públicas da 

Universidade Estadual de Santa Cruz. 

 

Linha de pesquisa: Estado, Sociedade e 

Mercado. 

 

Orientador: Dr. Sócrates Jacobo M. Guzmán.  

 

Co-orientadora: Drª. Aniram Lins Cavalcante. 

 

 

 

 

 

 
 

ILHÉUS – BAHIA 

2018 



 

    

 

 
F383        Ferreira, Andressa de Sousa Santos. 

                     Desenvolvimento local no contexto de comunidades de peque- 

                no porte : análise e comparações teóricas /  Andressa de Sousa 

                Santos Ferreira. – Ilhéus : UESC, 2018. 

                     112f. : il. 

                     Orientador : Sócrates Jacobo M. Guzmán. 

                     Co-orientadora : Aniram Lins Cavalcante. 

                     Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual de Santa    

                Cruz. Programa de Pós-graduação em Economia Regional e Polí- 

                ticas Públicas.  

                            

                     Inclui referências.                                   

                     

1. Comunidades – Desenvolvimento. 2. Desenvolvimento eco- 

                nômico – Pedras de Una – Una (BA). 3. Desenvolvimento regio- 

                nal.  I. Guzmán, Sócrates Jacobo M. II. Cavalcante, Aniram Lins. 

                III. Título.  

                                                                                              CDD – 307.14 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Ao meu esposo e família por todo suporte, 

orações, apoio e compreensão, essenciais ao 

cumprimento desta etapa em minha vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

    

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus por ter me guiado até aqui com saúde, fortalecendo-me em Suas promessas e proteção. 

Ao meu marido Anderson, companheiro em todo tempo.  

Aos meus pais queridos, Ailton e Antônia, meus maiores incentivadores e exemplos. 

À minha irmã de sangue e de coração, Amanda, pelo olhar sempre amoroso. 

À Universidade Estadual de Santa Cruz pela infraestrutura para o desenvolvimento da pesquisa. 

Ao Programa de Pós-Graduação em Economia Regional e Políticas Pública pela oportunidade 

de cursar o mestrado. 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pela concessão da 

bolsa de estudo, que possibilitou dedicação exclusiva à pesquisa. 

Ao Prof. Dr. Sócrates Jacobo Moquete Guzmán pela orientação e pelo apoio.  

À Prof.ª Dr.ª Aniram Lins Cavalcante pelo incentivo, pelos conselhos e pela amizade. 

Aos professores pelos ensinamentos e pela convivência durante este período. 

Às secretárias Lívia e Kátia, pelo convívio, risadas e pela preciosa colaboração. 

Aos companheiros da turma 2016.1 pelo apoio e troca de experiências, em especial, Helena e 

Kamile pela amizade e carinho. Vocês estão guardados no meu coração! 

Ao Escritório de Projetos e Consultoria Econômica (EPEC/UESC) pelo aprendizado teórico-

prático no projeto de geração de renda de três grupos sociais em Ilhéus, Floresta Azul e Una – 

Bahia, que motivou a investigação sobre as abordagens de Desenvolvimento Local, tema deste 

estudo. Especificamente, ao Prof. Dr. João Carlos de Pádua Andrade e à equipe de trabalho, 

hoje, meus amigos Clara, Jaiele e Heverton. 

Aos familiares, amigos e irmãos em Cristo pelas orações e estímulo constantes, em especial, 

Aninha, Lidiane, Nayane, Narinha e Suilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A renúncia progressiva dos instintos parece ser 

um dos fundamentos do desenvolvimento da 

civilização humana”.  

Sigmund Freud 

 



 

 

    

DESENVOLVIMENTO LOCAL NO CONTEXTO DE COMUNIDADES DE 

PEQUENO PORTE: análise e comparações teóricas 

 

RESUMO  

 

A esfera local alcançou maior notoriedade, associada ao termo desenvolvimento, 

originando novas áreas de estudo e discussão científica sobre as particularidades do progresso 

econômico em pequenos municípios e comunidades rurais. Apesar de recente, popularizada em 

meados de 1980, a temática resulta em amplos debates que ratificam ou reprovam a abordagem 

localista. Haja vista que o desenvolvimento nas comunidades de pequeno porte se confronta 

com uma dinâmica que envolve a adequação às exigências do mercado e do Estado e 

manutenção da identidade e riqueza cultural do lugar. O objetivo do presente estudo foi analisar 

as principais abordagens do Desenvolvimento Local através da perspectiva teórico-comparativa 

quanto à ênfase econômica e impactos para a população, usando como parâmetro a teoria dos 

Sítios Simbólicos de Pertencimento, de Zaoual (2006). O estudo adotou abordagem qualitativa, 

lastreado em um raciocínio predominantemente dedutivo e investigação descritiva. A coleta e 

tratamento de dados de natureza secundária seguiu a análise de conteúdo. Foram estabelecidas 

categorias analíticas sobre o desenvolvimento local para detalhar os agrupamentos teóricos da 

visão positiva, da crítica e da teoria dos Sítios. Constatou-se que a natureza teórica da visão 

positiva é economicista, a visão crítica é realista e a dos Sítios, humanista; fato que norteia a 

trajetória da promoção do desenvolvimento em nível local e impacta o sistema socioeconômico 

e político.  

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Local. Análise Comparativa. Local Theories. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

    

LOCAL DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF COMMUNITIES OF SMALL 

SIZE: analysis and theoretical comparison 

 

ABSTRACT 

 

The local sphere has achieved greater notoriety, associated with the term development, 

originating new areas of study and scientific discussion on the particularities of economic 

progress in small municipalities and rural communities. Although recent, popularized in the 

mid-1980s, the thematic results in broad debates that ratify or reprove the localist approach. It 

is seen that development in small communities is confronted with a dynamic that involves the 

adaptation to the demands of the market and the State and maintenance of the identity and 

cultural richness of the place. The objective of the present study was to analyze the main 

approaches of Local Development through the theoretical-comparative perspective regarding 

the economic emphasis and impacts to the population, using Zaoual's theory of Symbolic Sites 

of Belonging (2006) as a parameter. The study adopted a qualitative approach, based on a 

predominantly deductive reasoning and descriptive research. The collection and processing of 

data of secondary nature followed content analysis. Analytical categories on local development 

have been established to detail the theoretical groupings of positive vision, criticism, and site 

theory. It was found that the theoretical nature of the positive view is economistic, the critical 

view is realistic and that of the Sites, humanist; a fact that guides the path of promoting 

development at the local level and impacts the socioeconomic and political system. 

 

Keywords: Local Development. Comparative Analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Muitas comunidades de pequeno porte costumam ter um estilo de vida baseado nas 

trocas entre seus habitantes cujas relações de mercado nem sempre são intermediadas pelo 

dinheiro, ressaltando as trocas de experiência e cultural (VENÂNCIO; PESSÔA, 2008). Porém, 

os padrões impostos pelo sistema capitalista e do Estado obriga a comunidade a moldar-se à 

realidade econômica e político institucional que os circunda.  

De fato, para obter apoio dos instrumentos disponíveis pelo Estado para a promoção de 

melhoria de vida através das políticas públicas, os moradores precisam pertencer formalmente 

às instituições estatais, quer federal, estadual ou municipal, desde o cadastro nacional, como o 

Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), Título eleitoral e outras inscrições 

oficiais. Além da necessidade de integração ao mercado que exige dos produtores e 

consumidores possuírem o meio de troca principal: a moeda oficial (ZAPPAROLI, 2008).  

O desenvolvimento nas comunidades de pequeno porte se confronta com uma dinâmica 

que envolve a adequação às exigências do mercado e do Estado e manutenção da identidade e 

riqueza cultural do lugar. O pensamento pós-global, característico da Nova Economia das 

Iniciativas Locais de Zaoual (2006), apresenta uma abordagem crítica às intervenções que 

afirmam promover o Desenvolvimento Local (DL) mediante critérios capitalistas que estão em 

fase de declínio, refletidas nas crises fiscais e de crescimento das economias nacionais, estaduais 

e municipais ao redor do mundo. Dada a diversidade de práticas que o universo local produz, 

os modelos economicistas acabam por perder de vista o homem e a sua complexidade. 

Considerando que em comunidades de pequeno porte a presença do Estado e as 

estruturas de mercado são mais precárias do que em médios e grandes municípios, Zaoual 

(2006) ressalta a dinâmica informal de micro atividades exercidas pela população local que não 

é acomodada pelo mercado nem se encaixa no modelo econômico formal. Nesse sentido, a 

Teoria dos Sítios Simbólicos de Pertencimento de Zaoual (2006) descontrói aspectos 

fundamentais das teorias de modernização, expondo as fragilidades dos modelos de 

desenvolvimento convencionais.  
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Nas comunidades de pequeno porte, a implementação de políticas públicas é precária. 

Segundo a classificação de tipos de localidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), a nomenclatura “povoado1” é a mais adequada ao perfil de comunidades dessa 

dimensão. Em boa parte dos povoados não há coleta e tratamento de esgoto, nem disposição 

adequada de resíduos sólidos, os serviços são escassos, faltam equipamentos do tipo público, o 

que reduz o potencial de qualidade de vida dos moradores. Essa deficiência do aparelho do 

Estado reverbera em baixos índices de desenvolvimento humano, incluindo elevadas taxas de 

analfabetismo, altos índices de mortandade infantil, assim como esvaziamento da população 

que migra para a sede do município ou outros lugares (ZAPPAROLI, 2008).  

Entretanto, esta não é uma realidade exclusiva apenas das comunidades em municípios 

de pequeno porte. Devido ao êxodo rural, o processo de favelização e a falta de infraestrutura 

urbana desencadearam extrema desigualdade social nas metrópoles e em médias e grandes 

cidades. Segundo a classificação do IBGE (2010), decorrente do último censo, a classificação 

de porte dos municípios conforme sua população, considera pequeno I, municípios de até 

20.000 habitantes; pequeno II, entre 20.001 a 50.000 habitantes; médio de 50.001 a 100.000 

habitantes; grande entre 100.001 a 900.000 habitantes e metrópole acima de 900.000 habitantes.   

Dentre as tentativas de particularizar as demandas locais e diminuir tais deficiências, 

Zapparoli (2008) destaca a política territorial, iniciada por volta dos anos 2000 em nível federal, 

com os Territórios da Cidadania, e os Territórios de Identidade, em nível estadual, na Bahia. 

Um dos objetivos da estratégia territorial é tornar mais nítida a realidade dos grupos sociais, 

das atividades econômicas e das instituições de cada localidade procurando facilitar o 

planejamento de ações governamentais para o desenvolvimento das Regiões. Nesse sentido, 

dimensões menores, como os povoados e comunidades em municípios de pequeno porte 

facilitariam ainda mais o diagnóstico e planejamento local.  

Historicamente, as primeiras tentativas de modelos tradicionais para o desenvolvimento 

em menor escala foram originadas de países desenvolvidos, cuja infraestrutura consolidada 

permitiu avanços de base econômica. Os Distritos Marshallianos na região do centro e nordeste 

da Itália, chamada de Terceira Itália, caracterizaram-se pelo crescimento de pequenas firmas 

por meio das vantagens aglomerativas (BECATTINI, 1994). Influenciados pelo sucesso 

                                                 
1 Localidade que possui pelo menos 1 (um) estabelecimento comercial de bens de consumo frequente e 2 (dois) 

dos seguintes serviços ou equipamentos: 1 (um) estabelecimento de ensino de 1º grau em funcionamento regular, 

1 (um) posto de saúde com atendimento regular e 1 (um) templo religioso de qualquer credo. Corresponde a um 

aglomerado sem caráter privado ou empresarial ou que não está vinculado a um único proprietário do solo, cujos 

moradores exercem atividades econômicas quer primárias, terciárias ou, mesmo secundárias, na própria localidade 

ou fora dela (IBGE, 1998). 
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italiano, França e os Estados Unidos da América reproduziram o modelo adaptando-o e 

adotaram as nomenclaturas de Sistemas Industriais e Clusters, respectivamente. As reproduções 

francesa e americana enfatizaram as vocações econômicas locais que obtiveram êxito, 

relacionando o produto ao território e prerrogativas dessa relação, o que revolucionou a temática 

em todo mundo (ARAÚJO, 1999).  

Em países da América Latina a reprodução dos modelos tradicionais ainda encontra 

grande dificuldade, sendo observados poucos casos de sucesso. Isso porque as ações seguem 

uma lógica de desdobramento/reprodução de políticas públicas federais. A frustação é, em 

grande parte, atribuída às carências locais, falta de infraestrutura e gestão pública deficiente que 

impedem resultados satisfatórios. Sobre esse aspecto, Ortega (2008) ressalta que não há como 

desenvolver um território deprimido sem a (mínima) presença do Estado para intervir nas 

demandas básicas a fim de enfrentar a desigualdade social que retarda o desenvolvimento.  

Essa prerrogativa se enquadra para qualquer nível de gestão, seja federal, estadual, e 

municipal, porém Ortega (2008) destaca o município rural ou município de pequeno porte I e 

II, de acordo a classificação do IBGE (2010), como a escala que mais sofre as consequências 

da pobreza (baixo grau de desenvolvimento rural) – território deprimido –  e cuja estratégia de 

desenvolvimento deve ser pautada no combate à desigualdade. Diante desse cenário, justifica-

se a delimitação espacial do tema pesquisado, associado à experiência pessoal da pesquisadora, 

em sua participação como bolsista do Escritório de Projetos e Consultoria Econômica (EPEC), 

projeto de extensão da UESC em 2016, ao observar que povoados, como Pedras de Una, 

localizado no município de Una-BA, permanecem na precariedade e pobreza apesar da 

intervenção estatal e da sociedade civil por meio de projetos ou ações direcionadas.  

Importa salientar que o estudo não se trata de uma pesquisa de campo, porém busca 

ressaltar a importância de se pensar teorias e modelos econômicos que atendam às necessidades 

das menores escalas, em especial as comunidades de pequeno porte, na tentativa de efetivar o 

desenvolvimento. Considerando tais aspectos, quais são os limites das teorias de DL de base 

econômica que impedem a obtenção de resultados positivos e sustentáveis para os povoados do 

Brasil? Será que o Brasil, assim como os países do Sul, precisa de outro tipo de abordagem de 

DL que não apenas atenda à base econômica de reprodução?  

Pressupõe-se que os esforços devem ser voltados para uma intervenção que respeite a 

identidade local e que incentive a coesão sociocultural e dinâmicas informais. Bem como, 

investir em pesquisas científicas, acadêmicas, a fim de compreender o fenômeno do 

desenvolvimento para esses países e traçar caminhos alternativos, particularizados para as 

zonas rural e urbana, diante das características próprias a cada território. 
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A presente dissertação tem como objetivo geral analisar as principais abordagens do 

Desenvolvimento Local (DL) através da perspectiva teórico-comparativa quanto à ênfase 

econômica e impactos para a população, usando como base a teoria dos Sítios Simbólicos de 

Pertencimento, de Zaoual (2006). Desdobrando o objetivo geral, tem-se os seguintes objetivos 

específicos:  

 

a) Discutir a natureza das teorias de DL em relação ao potencial dos modelos construídos 

pelas visões positiva e crítica; 

b) Descrever a Teoria dos Sítios Simbólicos de Pertencimento;  

c) Categorizar as especificidades de cada visão sobre o DL; 

d) Comparar a estrutura analítica das visões positiva, crítica e da teoria dos Sítios 

Simbólicos de Pertencimento;  

 

Para abordar o problema apresentado as teorias foram divididas em dois tipos: i) positivo 

e ii) crítico. Os pensadores que veem no DL um modelo positivo e com potencial para o 

desenvolvimento e os críticos da dimensão local e abordagem das potencialidades. Das teorias 

positivas, destacam-se Polo, Distrito Industrial, Cluster, APL e SPIL, Cadeia Produtiva 

(PORTER, 1999; CASSIOLATO; LASTRES, 2003a; 2003b). E das teorias críticas, os olhares 

de Brandão (2004, 2007), Nunes (1996), Oliveira (2001), Fischer (2002, 2012) e Dowbor 

(1995, 2007). A teoria dos Sítios de Zaoual (2006) será apresentada separadamente por ser a 

teoria base do estudo e por se adequar em aspectos positivos e críticos simultaneamente.  

A escolha da teoria base levou em consideração o fato de dar voz a um pensador 

contracorrente, não usual, originário de um país periférico, que assim como o Brasil enfrenta 

problemas de origens semelhantes; com propriedade para auferir sobre o tema. Hassan Zaoual 

(1950-2011) que nasceu em Rabat, capital do Marrocos, doutor em Economia, recebeu prêmios 

científicos como a láurea do Instituto das Nações Unidas para a Formação e Pesquisa, entre 

outros. Zaoaul escreveu textos em coautoria com Amartya Sen, premiado com o Nobel de 

Economia em 1998 (ZAOUAL, 2006). 

Na obra Nova Economia das Iniciativas Locais, Zaoual reúne vários ensaios, 

comunicações apresentadas em seminários internacionais e artigos publicados e atualizados 

para o livro que reflete sobre o pensamento local-global. Ainda que Zaoual (2006) aponte que 

a teoria dos Sítios pode ser aplicada em ampla escala, bem como para organizações, o enfoque 

teórico demonstra adequar-se com maior integridade a espaços de menor escala, como as 

comunidades de pequeno porte. Assim, o estudo seguirá esse prisma analítico, buscando 
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compreender o DL e identificar experiências que reforçam que o processo de desenvolvimento 

pode funcionar melhor de baixo para cima, de uma escala menor para uma maior.  

A discussão da teoria de Zaoual pretende resultar em uma importante contribuição 

acadêmica e científica. Outrossim, considera-se que a análise comparativa das teorias de DL 

contribuirá para compreender as defasagens dos modelos atualmente postos às comunidades 

dos municípios de pequeno porte, assim como um possível caminho para um modelo de 

integração entre os atores sociais em busca do bem coletivo. A pesquisa também deve contribuir 

para um maior entendimento conceitual, possibilitando ampliar as discussões sobre os estudos 

relacionados ao desdobramento de políticas públicas derivadas de teorias e modelos de 

desenvolvimento que enfocam a dimensão antropológica e cultural aos povoados.   

O trabalho se enquadra na linha de pesquisa “Estado, Sociedade e Mercado”, porém 

busca dialogar com a outra linha “Desenvolvimento Regional”, a fim de gerar maior 

interdisciplinaridade ao tema. A dissertação está organizada em 5 seções. A primeira seção 

apresenta o tema, contextualizado a problemática e os objetivos da pesquisa. Na segunda seção 

“Noções Gerais de Desenvolvimento”, a fundamentação teórica é apresentada, ressaltando a 

delimitação da escala local na análise do desenvolvimento.  

A terceira seção se refere à metodologia e foi subdividida em procedimentos 

metodológicos, que apontou a definição da pesquisa em relação ao objetivo, à natureza, à 

técnica de coleta e análise dos dados; e em processo analítico, que apresentou as etapas das 

análises de conteúdo e as categorias respectivas a cada visão teórica. Os resultados e discussões 

foram distribuídos na seção “Desenvolvimento Local: Análise e Discussões” que congrega as 

análises categóricas da visão positiva, crítica e da teoria dos Sítios, de forma particular e uma 

comparação entre tais perspectivas teóricas. Por último, nas considerações finais há uma 

recapitulação dos conceitos básicos, resposta ao problema e aos objetivos de pesquisa, as 

conclusões do estudo, bem como sugestões para trabalhos futuros.
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2 NOÇÕES GERAIS DE DESENVOLVIMENTO  

 

Até o século XX, desenvolvimento era associado apenas à questão econômica, que por 

muito tempo ignorou as necessidades básicas e equidade social em detrimento da acumulação 

de capital. Essa visão tinha no crescimento econômico um sinônimo. Então, na década de 1990, 

começam a ser incorporadas outras dimensões, consolidando-se como um marco desse período 

a criação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no âmbito dos indicadores de 

desenvolvimento por Amartya Sen e Mahbub ul Haq (UNDP, 1992). 

O IDH surge da discussão sobre as consequências de um desenvolvimento pautado 

apenas na esfera econômica que só alargava a disparidade entre as nações, tomando por foco 

abordar o desenvolvimento na sua perspectiva social. Por isso, o índice contempla, além do 

Produto Interno Bruto per capita, questões básicas como longevidade e educação, assim pode-

se inquerir, ainda que superficialmente, sobre o grau de desenvolvimento econômico e 

qualidade de vida dos países (UNDP, 1992). 

Segundo Mendes (2006, p.88), a nova proposta do conceito de desenvolvimento se 

fundamentou em “[...] rediscutir qualidade de vida, não pelo processo de acumulação e sim pela 

oportunidade de realização do ser humano na integralidade de sua personalidade existencial”. 

Era preciso enxergar o desenvolvimento dos cidadãos para que, no vislumbre total das partes, 

o país alcançasse um nível socioeconômico cada vez menos desigual. Inclusive, Caron (2003) 

atribui escalas ao processo de desenvolvimento, primeiro o indivíduo, depois a sociedade, em 

seguida a comunidade e, por fim, a nação.  

O processo de desenvolvimento envolve-se em constantes mudanças e instabilidade 

propícias do ser humano, mas também da ineficácia de gestões públicas anteriores, cultura 

tradicional, dívidas externas, modelos adotados não condizentes à realidade local (CARON, 

2003). Atribui-se ao desenvolvimento todas as ramificações oriundas da vida em sociedade e a 

importância de combater as fraquezas de dado local para fomentar uma evolução entre escalas: 

indivíduo, sociedade, comunidade, nação.
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A noção de desenvolvimento se expandiu para além das demandas sociais e incluiu os 

aspectos ambientais e de direitos humanos. De acordo Sen (2010), o desenvolvimento 

corresponde à busca pela eliminação de privações de liberdade, que limitam as escolhas e as 

oportunidades das pessoas exercerem sua função social de agente. Sen (2010) destaca o 

desenvolvimento como um processo (Figura 1) diretamente ligado ao alargamento das 

liberdades humanas, que se estabelece na ideia de que a ação livre e sustentada é o motor do 

desenvolvimento. 

 

Figura 1 –  Processo de desenvolvimento: modelo esquemático 

 

Fonte: Elaboração própria com base nas ideias defendidas por Sen (2010). 

 

Através do alargamento das liberdades humanas o desenvolvimento encontra seu fim e 

meio em se tratando da expansão de potencialidades das pessoas tendo em vista levarem a vida 

que dão valor que, conforme Sen (2010), são o papel constitutivo e papel instrumental. O papel 

constitutivo ressalta a importância das liberdades concretas para o enriquecimento da vida 

humana e que se consolidam nas liberdades individuais. Isto é, participação política, direitos à 

educação básica e assistência médica que contribuem para o desenvolvimento, mas também são 

cruciais para o fortalecimento. 

Enquanto o papel instrumental destaca as diferentes espécies de liberdade que legitima 

o desenvolvimento na sociedade. De modo que “[...] os fins e os meios do desenvolvimento 

exigem que a perspectiva da liberdade seja colocada no centro do palco [...]” (SEN, 2010, p. 

77). Nesse sentido, ressalta-se o papel central da liberdade no processo de desenvolvimento 
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pontuando duas razões: a avaliação, em uma espécie de controle social a fim de garantir os 

direitos; e a eficácia, que se realiza mediante a livre condição de agente das pessoas.  

Sobre esse aspecto, Sen (2010) destaca que o termo agente deve ser entendido na sua 

forma mais antiga e “grandiosa”, ou seja, um indivíduo que interfere na situação e ocasiona 

transformação, cujas ações refletem os próprios valores e objetivos. Essa postura deve ser 

buscada de modo individual por todos os que compõem a sociedade, reforçando a importância 

da participação nas dimensões “[...] econômicas, sociais e políticas (interagindo no mercado e 

até mesmo envolvendo-se, direta ou indiretamente, em atividades individuais ou conjuntas na 

esfera política ou em outras esferas)” (SEN, 2000, p. 33). 

Destaca-se ainda que o exercício da liberdade é mediado por valores e interações sociais, 

discussões políticas que formam a visão de mundo do indivíduo, impactando diretamente a 

maneira de sua intervenção no convívio social. Sen (2010) lembra que normas comuns 

influenciam características sociais de escolha individual, mas que quando somadas determinam 

inclusive as políticas assistenciais, sociais e econômicas, como “a igualdade entre os sexos, a 

natureza dos cuidados dispensados aos filhos, o tamanho da família e os padrões de 

fecundidade, o tratamento do meio ambiente e muitas outras” (p.23). 

Tendo em vista que a liberdade é fundamental ao processo de desenvolvimento, pois a 

qualidade do progresso será, proporcionalmente, refletida no aumento da liberdade, na ação 

livre das pessoas que está ligada aos poderes sociais e condições básicas de saúde, educação, 

moradia, entre outros. Sen (2010) apresenta cinco espécies de liberdade: i) liberdades políticas; 

ii) dispositivos econômicos; iii) oportunidades sociais; iv) garantias de transparência e v) 

previdência social. 

 

O que as pessoas conseguem positivamente realizar é influenciado por oportunidades 

econômicas, liberdades políticas, poderes sociais e por condições habilitadoras como 

boa saúde, educação básica e incentivo e aperfeiçoamento de iniciativas. As 

disposições institucionais que proporcionam essas oportunidades são ainda 

influenciadas pelo exercício de liberdades das pessoas, mediante a liberdade para 

participar da escolha social e da tomada de decisões públicas que impelem o progresso 

dessas oportunidades (SEN, 2010, p.18). 

 

Perspectivar o desenvolvimento como liberdade envolve dar atenção à eliminação de 

fontes de restrição, falhas na liberdade concreta, consequência da imensa desigualdade no 

mundo que intensifica a pobreza. Como também dar atenção às capacidades das pessoas 

mediante as potencialidades individuais, pois segundo Sen (2010, p. 10) “[...] para combater os 

problemas que enfrentamos, temos de considerar a liberdade individual um comprometimento 

social”. 
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Frente a essa noção de desenvolvimento, Sen (2010) reafirma a necessidade de adoção 

de disposições sociais, na forma de custeio público, como um relevante instrumento para o 

alargamento das liberdades que deve ser adotado independentemente do crescimento 

econômico. Por exemplo, a expansão da educação básica e do sistema de saúde são disposições 

que devem ser prioridade constante da agenda pública, pois reduzem mortalidade, 

vulnerabilidades sociais, ampliam a expectativa e qualidade de vida. 

 

É preciso ir das prioridades à provisão dos serviços sociais que ampliam as liberdades 

instrumentais. O processo conduzido pelo custeio público é uma receita para a rápida 

realização de uma qualidade de vida melhor, e isso tem grande importância para as 

políticas, mas permanece em excelente argumento para passar-se daí a realizações 

mais amplas que incluem o crescimento econômico e a elevação das características 

clássicas da qualidade de vida (SEN, 2010, p. 71-72).  

 

Essa construção normativa é considerada em alta relevância por inibir o conceito de 

desenvolvimento apenas à redução da pobreza ou assistencialismo, e ressaltar que a principal 

ligação deve ser a promoção de vida digna e oportunidade ao cidadão para exercer seu 

desempenho social em todas as áreas possíveis. Entretanto, para o agente colaborar para o 

desenvolvimento econômico e ser beneficiado por ele, faz-se salutar a efetiva participação 

popular em uma construção equilibrada na apropriação dos direitos que promovam a liberdade 

(SEN, 2010). 

Até mesmo porque “[...] nenhuma sociedade pode operar como sociedade a menos que 

conceda aos seus membros posição e função social, e a menos que o poder social decisivo seja 

um poder legítimo”, conforme Drucker (2001, p.18). Inicialmente, é preciso fundamentar a base 

da vida em sociedade que acontece progressivamente, uma construção social que molda as 

características locais, para depois estabelecer suas instituições e oficializar as relações dos 

grupos de interesse. Aspectos que ressaltam a complexidade do desenvolvimento para as 

nações, por isso deve ser visto como um processo multifacetado de intensa transformação 

estrutural, resultado das interações sociais, dos grupos de interesse que formam a sociedade 

(FURTADO, 1992; SACHS, 2004; BRANDÃO, 2007). 

O exercício da democracia aparece como como um tipo de liberdade (direitos civis e 

políticos) que, por mais que não tenha impacto econômico direto, sua ausência pode ser 

irreversível ou condicionante para um estado estacionário em que as oportunidades são 

escassas. Quando uma nação chega nesse nível de desenvolvimento, Bresser-Pereira (2008) 

atribui o status de “progresso total da sociedade” resultante de um avanço equilibrado de cinco 

objetivos: bem-estar, segurança, liberdade, justiça social e proteção do ambiente.  
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Andion (2003) destaca três conceitos-chave que caracterizam a compreensão de 

desenvolvimento na atualidade: a sustentabilidade, que origina o termo desenvolvimento 

sustentável; o território, base da noção de desenvolvimento local; a participação cidadã, por 

meio da inclusão da sociedade civil como parte ativa do processo de desenvolvimento baseado 

em valores sociais, políticos, culturais e ambientais. Dentre os conceitos-chave, a escala 

territorial teve aderência mais rápida refletida na elaboração de ações, metas, propostas e 

planejamento nos níveis de governo. 

O processo desenvolvimentista passa a incluir o compartilhamento das 

responsabilidades entre Estado, mercado e sociedade civil, através do envolvimento das partes 

a fim de que os resultados atinjam o objetivo comum a todos. Alguns autores preferem atribuir 

a este fenômeno a nomenclatura de “capital social” (PUTNAM, 2002; D’ARAÚJO, 2003; 

MOTTA, 2007). A expressão remonta aos benefícios advindos do alto nível de confiança e 

cooperação de uma sociedade que é canalizado para a produção de bens coletivos. Ou seja, a 

comunidade se torna autora do seu próprio bem-estar social; de dependente do Estado, passa a 

ser participante das ações e fiscalizadora do que o poder público executa (PUTNAM, 1995). 

A comunidade se torna agente de desenvolvimento e se estrutura para concentrar forças, 

agir em conjunto, ser a comunidade de cidadãos, ciente do poder que lhe é outorgado. Diante 

desta concepção a organização social ganha importância e se fortalece por meio de instrumentos 

que a comunidade dispõe e adquiriu como consequência do esforço de capital social. Ocampo 

(2003) ressalta a necessidade de abrir novas oportunidades para que a participação da sociedade 

civil seja ativa e intervenha até mesmo nas crises do Estado.  

Martinelli e Joyal (2004) sintetizam que o desenvolvimento só pode ser considerado 

real, efetivo se estiver amparado sob três dimensões: humano, social e sustentável, pois se deve 

buscar melhorar a vida das pessoas e da sociedade (desenvolvimento humano), na realidade 

presente (desenvolvimento social) e para as pessoas que viverão futuramente (desenvolvimento 

sustentável). Torna-se possível concluir que a recente abordagem de desenvolvimento converge 

para o mesmo pensamento normativo, ainda que cada autor ressalte aspectos distintos ou os 

abordem sob perspectivas diferentes.  

E ainda que distintas nomenclaturas e adjetivos sejam criados, tais como: humano, 

econômico, sustentável, social, como liberdade, integrado; em suma, o significado de 

desenvolvimento aponta para a construção social, econômica e política de modo sustentável 

para que os seus resultados sejam consequências contínuas e progressivas. Assim, a nação 

alcançaria níveis de igualdade maiores e participação social efetiva. 
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O tópico seguinte apresentará uma breve contextualização sobre a mudança do enfoque 

regional para o territorial na Economia e a particularidade do pensamento que enfatiza o 

desenvolvimento local. E, assim, detalhar a importância do nível local para o desenvolvimento 

e como se estabelece as relações institucionais entre Estado, mercado e sociedade civil, com 

ênfase nas características econômicas, sociais, culturais e ambientais.  

 

2.1 Desenvolvimento Local 

 

Originário da Geografia Econômica, o termo Desenvolvimento Local se destaca em 

relação ao desenvolvimento econômico por tratar de uma amplitude menor: o território. Este 

ganha o protagonismo de “sujeito do desenvolvimento”, conforme Cunha (2008, p. 56). Tal 

abordagem logo se expandiu pelo mundo Pós-Segunda Guerra Mundial, tendo em vista que a 

teoria buscava promover o desenvolvimento nos territórios devastados. Processo contrário ao 

que o Estado recorria anteriormente, sob o caráter centralizado, tecnicista e planificado 

objetivando o crescimento econômico de algumas regiões. 

As primeiras menções ao Desenvolvimento Local iniciaram na França, em decorrência 

das leis de descentralização, firmadas em 1981, cujo objetivo era o combate às desigualdades 

socioeconômicas através da regionalização progressiva. A nova proposta de gestão pública foi 

baseada nas descentralizações institucional (regionalização política) e funcional 

(regionalização administrativa) que instituíram um modelo federalista autônomo (LOPES, 

2012).  

Os resultados positivos advindos dessas iniciativas reforçaram a difusão do termo 

Desenvolvimento Local, primeiramente na Europa, por meio da influência do país na Comissão 

Europeia, depois em todo o mundo. O ponto de partida para a adesão do termo pelo mundo foi 

compreender o DL como um processo progressivo. Não há como lograr bons resultados sem 

reformas, continuidade de políticas, gestão eficiente, sem esquecer da abordagem territorial que 

direciona ações estratégicas e institui um novo paradigma para o planejamento de políticas 

públicas (LOPES, 2012).  

Isto é, um ambiente político e social benéfico, com participação social, acesso às 

liberdades e governança forte, que favorece resultados exitosos tendo em vista o 

desenvolvimento em nível local, pois se torna fruto da mobilização de todos os atores, da 

comunidade (CASTELS; BORJA, 1996; BUARQUE, 1999). Logo, DL se configura como um 

“[...] processo de mudança centrado numa comunidade que parte da constatação de que há 
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necessidades por satisfazer [...] uma lógica de participação, cidadania e democracia” (AMARO, 

2000, p. 48).  

Dentre as definições de Desenvolvimento Local, Buarque (1999, p. 9) faz uma síntese 

interessante e o conceitua como sendo 

 
[...] um processo endógeno registrado em pequenas unidades territoriais e 

agrupamentos humanos capaz de promover o dinamismo econômico e a melhoria da 

qualidade de vida da população. Representa uma singular transformação nas bases 

econômicas e na organizacional social em nível local, resultante da mobilização das 

energias da sociedade, explorando as suas capacidades e potencialidades específicas. 

Para ser um processo consistente e sustentável, o desenvolvimento deve elevar as 

oportunidades sociais e a viabilidade e competitividade da economia local, 

aumentando a renda e as formas de riqueza, ao mesmo tempo em que assegura a 

conservação dos recursos naturais.  

 

Vale destacar que o local não deve ser visto apenas como mais uma dimensão do 

desenvolvimento, e sim como o locus privilegiado em que ocorre o desenvolvimento, pois o 

espaço é “[...] formado por relações sociais passadas, [...] remodelado por múltiplas iniciativas 

dos atores que buscam tirar partido de um espaço humano dado, mas fazendo isso, transformam 

este espaço, modificando o campo de força”, de acordo Lipietz e Benko (2000, p. 13). 

Reforçando a premissa de que o território personifica o desenvolvimento que deve observar as 

particularidades locais, bem como o contexto histórico para construir a estratégia de ação.  

Levando em consideração que o “desenvolvimento do indivíduo, da sociedade, da 

comunidade e de uma nação é um processo de evolução e de mudanças contínuas, de 

instabilidade, de ansiedades, de busca permanente de uma nova maneira de ser”, conforme 

Caron (2003, p. 37). Sendo assim, o DL abrange a complexidade dos seus stakeholders e do 

ambiente interno, bem como da dinâmica política e econômica de escalas externas. Sobretudo, 

o desafio de conceber uma sociedade civil organizada capaz de intervir e, junto ao Estado e 

mercado, tornar-se parte ativa no processo.   

Nesse sentido, foram estabelecidas políticas de territorialização a fim de valorizar as 

economias locais e a governança sendo vista como “resultado da interdependência crescente 

entre redes de atores públicos e privados”, conforme Ruivo, Francisco e Gomes (2011, p. 17). 

Através da execução bem planejada, a França conseguiu alcançar mudanças notórias ao longo 

de aproximadamente 25 anos, desde a desburocratização, a divisão territorial (Estado, Região, 

Departamentos, Municípios e Comunas) até uma governança moderna. 

Apesar da diversidade de conceitos, quando se trata de DL algumas palavras-chave 

sempre aparecem e reforçam a vertente contemporânea, centrada na mobilização cívica, 

descentralização, democracia, comunidade, atores, identidade, ativos locais (REIS, 1998). 
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Nesse sentido, Albagli (1999, p. 181) compreende o local como “[...] uma noção relacional, 

remetendo aos seguintes principais aspectos: a) tamanho/dimensão, associando-se ao conceito 

de escala; b) diferenciação/especificidade; c) grau de autonomia; d) nível de análise e de 

complexidade, os quais vêm sendo postos em cheque no momento atual [...]”.  

Por sua vez, Lopes (2012) ressalta cinco elementos gerais imprescindíveis ao 

Desenvolvimento Local: a) base territorial definida, b) comunidade local, c) participação 

popular, d) política bottom-up, e) intervenção integrada e interdisciplinar. O desenvolvimento 

em nível local precisa de uma base territorial bem definida, fundamentada em critérios 

identitários, valores de pertencimento e dinâmica local para que o planejamento estratégico e 

formulação de políticas sejam, localmente eficientes.  

O segundo elemento é a comunidade local, fator subordinado à definição da base 

territorial, que se configura como o centro das ações, a arena onde as relações sociais se 

fortalecem e/ou entram em conflito, forte caráter antropológico. Diante da complexidade da 

interação social, surge o terceiro elemento participação popular. No local, o exercício da 

cidadania e controle social são valorizados como mecanismo de cooperação a fortalecer o 

espírito coletivo e preconizar a responsabilidade individual de cada cidadão (LOPES, 2012). 

Inclusive, Caron (2003, p. 43) ressalta que sustentabilidade do desenvolvimento local é 

“[...] dada pelo desenvolvimento do ser humano que possibilita a constante inovação e 

renovação do processo de desenvolvimento econômico, social, cultural, político e 

institucional”. Por isso a importância de combater as privações liberdades, tão enfatizadas por 

Sen (2010), para garantir ao cidadão as condições básicas para atuar ativamente no cenário 

social posto.   

Percebe-se que o fator determinante ao desenvolvimento local ultrapassa o objetivo final 

e se centraliza na participação da comunidade e sociedade civil. Entretanto, para que isso 

ocorra, exige-se da população uma postura de agente do desenvolvimento por meio do controle 

social a fim de que o Estado reflita ações de governo que atendam às necessidades locais e 

promovam o desenvolvimento. Destacam-se, portanto, a função social e o poder social, “O 

primeiro estabelece a estrutura básica da vida social: o objetivo e o significado da sociedade. O 

último molda o espaço dentro da estrutura: torna a sociedade concreta e cria suas instituições”, 

segundo Drucker (2001, p. 18). 

Há um dualismo próprio da sociedade entre sua função e poder que só fazem sentido 

juntos, pois um complementa o outro, e desagregados, tornam-se inoperantes. Enquanto a 

função é a razão de ser do coletivo, o poder transfere sua legitimidade às decisões que constroem 

o ambiente. De modo que essa organização promove benefícios ao próprio local aumentando a 
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“capacidade de adaptação do sistema às mudanças do ambiente”, bem como expande a 

“capacidade de empoderamento do território/instituição”, segundo Arns (2002, p. 8).  

A essa postura, Paula (2008, p. 8) nomeia de protagonismo social porque o cidadão deve 

se comportar como sujeito do desenvolvimento aliado ao “[...] crescimento dos níveis de 

iniciativa, de protagonismo, de capacidade de fazer acontecer, ou seja, atitude proativa e cultura 

empreendedora, aquilo que se convencionou chamar de ‘capital empresarial’ ”. O cidadão passa 

a ser “agente ativo e passivo do desenvolvimento [...], enquanto célula básica de uma 

sociedade” (CARON, 2003, p. 37).  

Segundo Andion (2003), a gestão e a participação cidadãs no desenvolvimento 

transformam-no em processo de construção coletiva, resultante de tomada de decisões baseadas 

em juízos de valor. Por isso, Wolfe (1976) prefere o termo “desenvolvimento centrado em 

valores” para abordar a importância das decisões que priorizam a igualdade e dignidade 

humana, a sustentabilidade local, o mercado, a cooperação, a competitividade, entre outros, 

como consequência do debate entre todos os atores e em ajuste às demandas fixadas pelo 

mercado global. 

 

A autêntica participação criadora — que intensifica a consciência dos participantes 

quanto a valores, temas e possibilidades de fazer opções, influenciando o conteúdo do 

desenvolvimento, gerando novos meios de fazer as coisas e, além disso, protegendo o 

direito dos participantes a uma porção equitativa dos frutos do desenvolvimento — 

pode demonstrar-se afinal um requisito mais que essencial a um estilo de 

desenvolvimento que aumente a capacidade da sociedade para funcionar a longo prazo 

em prol do bem-estar de seus membros (WOLFE, 1976, p.32).  

 

De modo que as esferas sociais (Estado, mercado e sociedade civil organizada) quando 

integrada e participativa detém o poder para direcionar o rumo político e econômico do 

desenvolvimento a partir de valores sociais, culturais, ecológicos, ambientais, territoriais e 

políticos, concebendo coletivamente o local. Assim, a mobilização e a organização dos atores 

sociais se apresentam como pilares fundamentais ao processo de desenvolvimento na gestão de 

recursos e competências e do reforço da cooperação (ANDION, 2003).   

O quarto elemento se refere à configuração de como as ações de desenvolvimento 

devem ser abordadas, uma intervenção integrada e interdisciplinar, perante a dinâmica local 

que inclui as questões ambientais, econômicos, sociais, culturais, setoriais. Dessa forma, a 

elaboração do planejamento deve ser não somente estratégica, mas também participativa, 

resultado na formulação de políticas públicas do tipo bottom-up, que unifique os objetivos dos 

grupos sociais, empresas/instituições privadas e administração pública (LOPES, 2012).  
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Sobre esse aspecto Stamer et al. (1997) apontam que a integração depende da 

competitividade criada por quatro fatores interdependentes no território: a competitividade no 

nível da empresa, o entrelaçamento entre as empresas; o entrelaçamento entre as empresas e as 

instituições de suporte; e a ação conjunta do Estado, das empresas e de outros atores que 

contribuem para a coesão do tecido institucional. Considerando ainda que o comportamento 

colaborativo e de cooperação ressignificam as relações sociais e culturais do local.  

Martins (2002) nomeia tal engajamento de “cultura de desenvolvimento” que apresenta 

a mesma ideia de Paula (2008) de que o território precisa estar integrado, ciente de que todos 

participam do processo. Sob essa vertente, Buarque (1999, p. 11) aponta que o desenvolvimento 

“representa uma singular transformação nas bases econômicas e na organização social em nível 

local, resultante da mobilização das energias da sociedade, explorando suas capacidades e 

potencialidades específicas [...]”.  

Até mesmo porque os agentes públicos e privados devem possuir clareza de objetivos e 

metas estratégicas tomando por base os ativos do lugar para consolidar as fortalezas e superar 

os pontos fracos. Inclusive Buarque (1999) reitera que o DL deve ser um processo sustentável 

que engloba o meio ambiente, o social e o econômico. Dessa forma, haveria melhor distribuição 

da riqueza, conservação dos recursos naturais e vantagens competitivas.  

Nóvoa et al. (1992) definem quatro características nominais e autoexplicativas que 

resumem a temática. A primeira característica é a “primazia do particular e do específico” que 

se refere ao reconhecimento de que cada comunidade possui potencialidades e problemas 

específicos, e que por isso o desenvolvimento deve ser construído como uma política bottom-

up. A segunda característica é a “predominância da ação e da auto-organização dos atores 

locais” baseada na valorização dos atores enquanto agentes que se integram ao processo por 

meio de estratégias autogeridas e que impulsionam a dinâmica dos empreendimentos e projetos. 

A terceira característica é a “tônica na valorização dos recursos qualitativos locais” 

através da qualificação profissional, P&D e inovação. Para tanto, Nóvoa et al. (1992) reforçam 

a importância das universidades e centros de pesquisa em promover o espírito inovador entre 

os empreendedores locais e no fortalecimento da comunicação entre os atores. A quarta 

característica é a “perspectiva do desenvolvimento como um processo participado e negociado” 

que defende a ideia do compartilhamento do poder central para os níveis local e regional, de 

modo que haja a cooperação contratual entre os parceiros locais em torno de projetos comuns. 

Em face disso, Muls (2008) apresenta duas relações principais: as econômicas de tipo 

aparelho e as sociais de tipo rede (Quadro 1). As fontes ligadas à relação econômica são: 

administração pública, sistema financeiro, sistema de formação e serviços privados. Enquanto 
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as fontes da relação social se constituem em: empresariado rede de empresas, organismos e 

instituições profissionais, e redes familiares e sociais.  

 

Quadro 1 – Os atores e suas relações no Desenvolvimento Local 

 Fontes 

econômicas 

ou sociais da 

relação 

Tipos de atores 

Ação social ou 

econômica 

(substâncias ou 

fluxo que circula) 

Exemplos Tipo de ação 

Relações 

econômicas do 

tipo aparelho 

(redes 

institucionais) 

Administração 

pública 

Organismos 

públicos e 

empreendedores 

Sinergia com a 

pesquisa e 

desenvolvimento; 

impulso à 

inovação 

Administrações 

públicas 

(prefeituras, 

estados e 

união) 

Procedural 

Sistema 

financeiro 

Bancos 

cooperativas de 

crédito 

Financiamento do 

capital de risco; 

fluxos contábeis e 

financeiros 

Bancos 

estaduais de 

desenvolviment

o ou privados 

Procedural 

Sistema de 

formação 

Centros de 

treinamento, 

universidades e 

escolas técnicas 

Adaptação e 

multiplicação das 

qualificações 

SENAI, 

SENAC, 

SEBRAE etc. 

Procedural 

Serviços 

privados 

Organismos 

profissionais 

Consultorias e 

assessorias 

Associação e 

federações 
Procedural 

Relações 

sociais do tipo 

rede (formais e 

informais) 

Empresariado 

rede de 

empresas 

Indivíduo 

(empreendedor) 

Fluxos não 

mercantis, 

informais e que 

escapam à análise 

econômica 

Redes 

profissionais 

Estratégias 

de 

valorização 

de recursos, 

territoriais 

Organismos e 

instituições 

profissionais 

Associações 

profissionais, 

sindicatos 

Circulação de 

informações 

Associações de 

classe comuns 

Comparti-

lhamento de 

valores 

Redes 

familiares e 

sociais 

Situação coletiva 

feita de conexão 

e de atores 

Cultivo de 

normas, 

procedimento e 

hábitos de 

cooperação 

Família, 

parentesco e 

vizinhança 

Pertencimen-

to à mesma 

comunidade 

Fonte: Adaptado de Muls (2008).  

 

Muls (2008) usa o termo relações econômicas “de tipo aparelho” para ressaltar as 

relações formais institucionalizadas entre o empreendedor e com organismos do sistema 

político-administrativo local que realizam funções burocráticas e administrativas de regulação. 

Uma das fontes é a Administração pública que é formada por organismos públicos da 

Administração direta – refere-se à prestação de serviços públicos diretamente pelo próprio 

Estado – e Administração indireta, quando tais serviços são concessionados a empresas 

constituídas ou não com participação acionária do Estado, podendo ser: autarquias, fundações 

públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista.  

Uma segunda fonte é o Sistema financeiro cujos atores são os bancos e cooperativas de 

crédito (e bancos cooperativos) que financiam negócios e projetos tendo em vista promover o 
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desenvolvimento econômico local. Segundo Pinheiro (2007), a característica que diferencia as 

cooperativas de crédito das demais instituições financeiras é o fato de seus clientes participarem 

do capital institucional da cooperativa, tornando-se "associados". Outra fonte da relação 

econômica são os Serviços privados concebidos por organismos profissionais que atuam através 

de consultorias e assessorias, a exemplo de associações e federações. 

Mais uma fonte econômica apontada por Muls (2008) é o Sistema de formação técnica 

e gerencial promovido por centros de treinamento, universidades e escolas técnica com o 

objetivo de atuar diretamente na capacitação da mão de obra, podendo abranger adaptação e 

multiplicação de qualificações de funcionários e gestores. As principais instituições no cenário 

nacional são SENAI, SENAC, SEBRAE, entre outras, que realizam diagnósticos para a 

concepção de treinamentos e cursos adequados às demandas do território.  

Em se tratando das relações sociais, Muls (2008) congrega o conjunto de relações 

pessoais e informais, próprias da cultura local, que aperfeiçoam a rede institucional. 

Reforçando-se, portanto, os benefícios ligados à territorialidade: cooperação entre firmas 

próximas geograficamente, solidariedade familiar, capital social. A primeira fonte é o 

Empresariado, rede de empresas cujo ator é o próprio empresário que busca maior 

expressividade aliando-se a outros.  

A segunda fonte, Organismos e instituições profissionais, refere-se às associações 

profissionais e sindicatos formados por empreendedores locais que juntos compartilham 

informações e conhecimento para dinamizar a economia. E, a terceira e última fonte social é 

constituída pelas Redes familiares e sociais estruturada por uma situação coletiva feita de 

conexão e de atores com grau de parentesco, vizinhança ou amizade. Nessa rede ocorre o 

reforço de hábitos, procedimentos e valores familiares e, consequentemente, sociais (MULS, 

2008). 

Observa-se que as responsabilidades individuais dos atores locais estão interligadas, 

formando um sistema, mas não são um fim em si mesmas. Muls (2008, p. 11) ressalta que “[...] 

a apreciação da dinâmica local de um território combina procedimentos e estratégias. As 

relações de tipo aparelho definem procedimentos (modo de ação procedural) que estruturam os 

respectivos papéis dos aparelhos através de funções macroeconômicas”.  

Um sinal de alerta para não estreitar a visão holística da dimensão desenvolvimento. 

Nota-se a necessidade de difundir que o desenvolvimento não depende apenas da organização 

dos atores locais, mas da harmonização das engrenagens às demandas políticas e econômicas 

em nível global. Nesse sentido, Santos (2012, p. 36) reitera que 
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[...] o desenvolvimento local necessita negociação e interação entre os atores locais. 

Dessa forma, a noção de ator se conecta à noção de desenvolvimento, mas cabe 

ressaltar que somente a ideia de articulação dos atores locais não determina o 

desenvolvimento. O desenvolvimento territorial pode, inclusive, ser uma opção de 

busca de abandonar a passividade e iniciar um esforço no sentido de aproveitar os 

recursos disponíveis e emprega-los na geração de emprego e riqueza nas localidades. 

 

Os resultados provenientes da relação econômica, sejam da administração pública, 

iniciativa privada, formação técnica e/ou das finanças, impactarão diretamente as relações 

sociais formais e informais, e vice-versa. Por isso, há a necessidade de uma política específica 

que consolide esses atores estruturantes do desenvolvimento local, ou seja, um aparato 

institucional, conjuntural necessário para a boa execução das ações.  

É preciso conceber o DL como um processo que, necessariamente, congrega todas estas 

dimensões e que rediscute a melhoria da qualidade de vida do cidadão, sua dignidade enquanto 

ser humano (MENDES, 2006). De modo que a instituição parcerias entre as esferas pública e 

privada no estabelecimento de planos de ação e metas, assim como o controle social possa 

facilitar o acompanhamento e evolução da política proposta.  Sobre esse aspecto Arns (2002, p. 

8) reitera que 

 

[...] a dimensão institucional do desenvolvimento passa a ganhar relevância no 

exercício do novo paradigma de desenvolvimento humano sustentável. Trata-se do 

desenvolvimento e/ou mudanças institucionais das organizações do governo, da 

sociedade civil e dos agentes produtivos, buscando a construção de novas formas de 

articulação entre essas esferas. 

 

O Desenvolvimento Local, portanto, refere-se ao desenvolvimento que prioriza aplicar 

todas essas premissas em uma escala menor: o local, o ambiente endógeno que pode ser 

interpretado desde uma comunidade, assentamento, município até microrregiões homogêneas 

de porte reduzido, conforme Buarque (1999). Ou de acordo Albagli, (1999, p. 181) “[...] uma 

localidade (cidade, bairro, rua), região ou nação, constituindo, em qualquer dos casos, um 

“subespaço” ou um subconjunto espacial, e envolvendo algum modo de delimitação ou recorte 

territorial, o que se expressa em termos econômicos, políticos e culturais”.  

A delimitação do espaço local não deve significar o isolamento para outras escalas 

regional, nacional, global; pelo contrário, “as regiões mais competitivas são aquelas que 

conseguem se inserir na dinâmica economia global, mantendo seus laços reciprocitários” 

(ANDION, 2003, p. 1045). Nesse sentido, Albagli, (1999) define global como um contexto que 

diz respeito à inexistência de limites internos, diferenciando internacional, que se refere a 

relações entre nações, e multinacional, que trata de atividades ocorridas em ou que envolvem 

mais de uma nação.   
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O desafio está em controlar as varáveis endógenas diante das exógenas e fortalecer o 

mercado local, tornando-o diligente e vantajoso competitivamente. Nesse sentido, Pecqueur 

(2000) enfatiza que o local só pode produzir vantagens advindas da aglomeração e das redes se 

as ações forem abertas ao mundo exterior, sinalizando que a interação com o global reforça as 

relações de proximidade, solidificadas pelo capital social e valores territoriais.  

Até mesmo porque “o capital é global, mas a produção é local. O sonho e a existência 

são universais, mas o espaço físico da vida é temporal e territorial”, Caron (2003, p. 36). Logo, 

a articulação entre os atores e o fortalecimento das relações da economia local proporcionam a 

capacidade competitiva de inserção aos mercados nacional e internacional, considerando que o 

desenvolvimento em nível local é parte integrante da produção capitalista global. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Procedimentos metodológicos  

 

A escolha dos procedimentos metodológicos deste trabalho levou em consideração a 

classificação proposta por Oliveira (2011) quanto ao objetivo e à natureza da pesquisa. No que 

se refere às técnicas, adotou-se a classificação, também proposta pelo autor, quanto à técnica 

de coleta de dados e quanto à análise dos dados. 

Em relação ao objetivo, a pesquisa adotou a vertente descritiva cuja finalidade foi 

descrever os modelos de desenvolvimento voltados à escala local, buscando compreender 

melhor as características que tendem impulsionar o processo, bem como as falhas e 

particularidades que o dificultam. Segundo Gil (2008) além de descrever as características de 

determinada população ou fenômeno, a pesquisa descritiva pode descobrir a existência de 

associações entre variáveis e até mesmo determinar a natureza dessa relação.  

No estudo, a busca por relações se baseou nas variáveis relacionadas à estrutura e 

instrumentos públicos, ao local e à teoria por meio da análise das potencialidades econômicas, 

questões sociais, culturais e políticas, identificando os elementos que se igualam às condições 

necessárias apontadas pela Teoria dos “Sítios Simbólicos de Pertencimento” para o fomento 

das comunidades de pequeno porte. Além de apontar os principais entraves que dificultam o 

processo desenvolvimentista, as incertezas e ameaças do presente que precisam ser entendidas 

e traduzidas para a população e para os gestores públicos de uma forma mais completa. 

Em se tratando da natureza da pesquisa, classifica-se em qualitativa de abordagem 

normativa já que a investigação tratou de especificar a situação-problema sob um viés 

específico, apresentando a origem do Desenvolvimento Local e respectivos modelos, tendo 

como base a Teoria do Sítio sob o olhar das comunidades de pequeno porte, tentando intuir as 

consequências (OLIVEIRA, 2011). Dessa forma, os dados foram analisados dedutivamente, 

interpretando o fenômeno e a atribuição de significado ao tema proposto. 
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No que diz respeito à técnica de coleta de dados, a pesquisa utilizou a pesquisa 

bibliográfica que consiste no levantamento de dados secundários em livros, teses, dissertações, 

artigos científicos, em busca de contribuições relativas às teorias e modelos de 

Desenvolvimento Local (LAKATOS; MARCONI, 2001). Priorizou-se a utilização de autores 

nacionais para corroborar à análise das visões positiva e, principalmente, crítica, por considerar 

a aplicação do tema mais condizente às comunidades de pequeno porte dos países do Sul. Gil 

(2008, p. 50) destaca que “embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de 

trabalho desta natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes 

bibliográficas”, assim como esta. A principal vantagem da pesquisa bibliográfica é conferir ao 

investigador a cobertura mais ampla dos fenômenos, caso pesquisasse o assunto diretamente.  

A técnica de análise de dados adotada foi a análise de conteúdo, característico do modelo 

aberto, no qual as categorias tomam forma no decorrer do processo analítico (LAVILLE; 

DIONNE, 1999). Tal análise congrega técnicas de análise das comunicações que visam “[...] 

obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo de mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens [...]” (BARDIN, 1977, 

p. 30). Isto é, a análise de conteúdo foca em mensagens, em uma estrutura categorial-temática 

e em alcançar o objetivo analítico propriamente dito, de manipular a mensagem tendo em vista 

inferir considerações sobre determinada realidade.  

 

3.2 Processo Analítico 

 

Por meio da análise de conteúdo, busca-se compreender o conteúdo estudado de forma 

mais aprofundada, eliminando as incertezas, relacionando termos que possuam o mesmo 

significado ou extraindo conteúdos por trás da mensagem. Nesse sentido, a pesquisa adota a 

função heurística que, segundo Bardin (1977), aumenta a prospecção à descoberta, 

enriquecendo a tentativa exploratória, pois a análise de conteúdo traz à tona o que não está 

evidente ou que não se apresenta tão claro à primeira vista na mensagem que se estuda, 

buscando outros significados inerentes à mensagem.  

De acordo, Oliveira (2011) as etapas da análise de conteúdo são: i) definir unidades de 

análises (palavra, sentença, tema); ii) definir as categorias; iii) codificar o texto; iv) sistematizar 

os dados; e v) interpretar os dados. Para o estudo, foram definidas previamente a unidades de 

análise por tema na visão positiva, visão crítica e na teoria dos Sítios, em seguida a definição 
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de categorias, que totalizaram nove, para cada agrupamento. Então as teorias foram codificadas 

e sistematizadas referentes ao agrupamento específico e por fim, interpretadas e expostas nos 

respectivos quadros analíticos.  

Segundo Alvarenga Neto, Barbosa e Cedon (2006, p. 71), categoria se refere a: 

 
Um conceito que abrange elementos com características comuns ou que se relacionam 

entre si e são empregadas para estabelecer classificações. A intenção ao se estabelecer 

categorias é a de agrupar elementos, ideias e expressões em torno de conceitos capazes 

de sintetizar a análise meticulosa dos estudos de caso selecionados. 

 

A categoria é um conceito indicado pelos dados da pesquisa, utilizada para interpretá-

los; não são os dados propriamente ditos. Nesse processo de análise, a categoria é descrita com 

base em suas respectivas propriedades ou características para alcançar o seu papel de explicar 

determinado fato ou situação observada. Por isso, as três perspectivas do Desenvolvimento 

Local foram sumarizadas em categorias por considerar ser este o melhor caminho para a análise 

qualitativa do tema proposto.  

Diante da reincidência de ideias e termos similares na visão positiva do DL, foram 

estabelecidas nove categorias direcionadas para análise das teorias aglomerativas (Quadro 2). 

Cada categoria estabelecida recebeu uma definição, tendo em vista uniformizar o entendimento 

da expressão utilizada.  

 

Quadro 2 – Definição das categorias de análise da visão positiva do Desenvolvimento Local 

Categoria Definição 

Competitividade 
Capacidade de uma (grupo de) organização cumprir sua missão, com mais êxito 

que outras organizações competidoras. 

Concentração geográfica 
Processo ou efeito de concentrar/associar empresas localmente distribuídas em 

uma área delimitada. 

Cooperação 

Ação conjunta para uma finalidade; uma relação baseada entre indivíduos 

(organizações) que utilizam métodos consensuais, organizando-se em grupos 

que cooperam internamente e, ao mesmo tempo, competem com outros grupos. 

Infraestrutura física 
Instalações necessárias ao pleno desenvolvimento das atividades 

produtivas/comerciais. 

Inovação 
Processo agregador de atividades técnicas, concepção, desenvolvimento e gestão 

que resulta na comercialização de novos ou melhores produtos e/ou processos. 

Porte empresarial 1 Microempresa e empresas de pequeno porte. 

Porte empresarial 2 Empresas de médio e de grande porte. 

Qualificação profissional  
Recurso humano com capacitação e habilidades específicas para executar as 

atribuições requeridas. 

Recursos tecnológicos 
Recursos tangíveis ou intangíveis ligados à Tecnologia de Informação que 

ajudam a desenvolver as operações cotidianas da empresa. 

Fonte: Elaboração própria com base em Cassiolato e Lastres (2003a) e Porter (1999). 
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Importa destacar que a definição das categorias da visão positiva adota uma linha mais 

mercadológica, com conceitos associados às áreas temáticas da Ciência Econômica e 

Administrativa, devido ao próprio enfoque teórico, por isso, as categorias em cada modelo 

(Cluster, APL, SPIL, Pólo, Distrito Industrial, Cadeia Produtiva) foram identificadas mediante 

os respectivos conceitos. A identificação dos modelos mais próximos, com maior semelhança 

de categorias, bem como os que mais se distinguiram, seguiram um critério pré-estabelecido 

para sofisticar essa diferenciação entre modelos e, ao mesmo tempo, ressaltar a pluralidade de 

cada categoria.  

A classificação das categorias da visão crítica levou em consideração os principais 

conceitos que remontam à noção de desenvolvimento em nível local, e estabeleceu nove classes 

analíticas: assimetria participativa, autonomia, bem comum, difusão do conhecimento, 

fragilidade localista, inclusão produtiva, ineficiência do Estado, poder compartilhado e 

valorização cidadã, conforme Quadro 3.  

 

Quadro 3 – Definição das categorias de análise da visão crítica do Desenvolvimento Local 

Categoria Definição 

Assimetria participativa Falta de igualdade na participação da gestão social entre os atores. 

Autonomia 
Intensidade com que as administrações locais, dentro de determinado território, 

podem intervir na problemática planejada. 

Bem comum Bem-estar social alcançado através da prática republicana. 

Difusão do conhecimento 
Informação disseminada entre os grupos sociais na linguagem propícia enquanto 

ferramenta para a transformação da sociedade. 

Fragilidade localista 
Ideia que ressalta a insuficiência do local quando posto como independente e 

autônomo.  

Inclusão produtiva 
Oportunizar ocupação e renda para a população com o estímulo ao aumento da 

produção no campo e inclusão no mercado de trabalho na cidade. 

Ineficiência do Estado 
Precariedade na gestão, acompanhamento e exigência de ações cuja 

responsabilidade recai sobre o poder público. 

Poder compartilhado Articulação entre os múltiplos níveis de poder individual e social. 

Valorização cidadã Relevância da participação do cidadão nos processos sociais. 

Fonte: Elaboração própria com base em Tenório et al. (2008). 

 

Vale ressaltar que o processo analítico das categorias críticas não seguiu o mesmo 

procedimento do utilizado na visão positiva. Desta vez, cada categoria foi associada 

automaticamente a todas as vertentes teóricas dos pensadores apresentados – Dowbor (1995, 
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2007); Nunes (1996); Oliveira (2001); Fischer (2002, 2012); Brandão (2004, 2007). Partindo 

do pressuposto de que todos os críticos abordavam a temática categórica, buscou-se então 

demonstrar as diferenças ou semelhanças conceituais de cada teórico por meio da interpretação 

dos dados resumidos no Quadro 6. 

A classificação das categorias para análise de conteúdo da Teoria dos Sítios Simbólicos 

de Pertencimento considerou as principais especificidades e princípios teóricos de Zaoual 

(2006). Dessa forma, as nove categorias concebidas foram: concorrência, cooperação, 

diversidade, elo social, ética, flexibilidade localista, identidade coletiva, pluralismo e senso de 

pertencimento, definidas no Quadro 4.  

 

Quadro 4 – Definição das categorias de análise da Teoria dos Sítios  

Categoria Definição 

Concorrência Processo conflituoso que faz crescer o campo das incertezas no comportamento. 

Cooperação Interação fundamentada na relação de confiança entre indivíduos ou grupos. 

Diversidade 
Características dos atores em relação as suas experiências de vida no território, dada 

a multiplicidade de indivíduos que o constituem. 

Elo social 
Laços familiares, de amizade, conhecimento, de ensino que ultrapassam a 

informalidade. 

Ética Conduta social que norteia o homo situs. 

Flexibilidade localista 
Conceito de “sítio” é flexível e pode ser aplicado em múltiplas escalas e 

organização. 

Identidade coletiva 
Diferencial que um coletivo compartilha devido a certos laços culturais e 

emocionais. 

Pluralismo 
Multiplicidade de atores (poder público, mercado e sociedade civil) no processo de 

governança local. 

Senso de pertencimento 
Crença subjetiva derivada de uma origem comum que une diferentes indivíduos por 

meio da valorização de símbolos, anseios etc. 

Fonte: Elaboração própria com base em Zaoual (2006). 

 

Diferentemente das dinâmicas anteriores, a análise categórica da Teoria dos Sítios 

Simbólicos de Pertencimento utilizou a fundamentação de cada categoria com base nos 

conceitos trazidos por Zaoual (2006) e diante dessa interpretação, foram definidos preceitos. 

Isto é, as recomendações, normas associadas às definições categóricas propostas neste estudo, 

com base nos pilares da abordagem dos sítios.  

Somente após esses três momentos analíticos (visões positiva, crítica e da Teoria dos 

Sítios Simbólicos de Pertencimento), proveu-se substância para traçar uma comparação entre 
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as perspectivas. Levando em consideração verificar o enfoque econômico dos modelos de 

Desenvolvimento Local na corrente positiva, crítica e na teoria dos Sítios por meio das 

divergências, similitudes e o aperfeiçoamento de determinados conceitos para identificar as 

debilidades que reforçam a desigualdade econômica ao redor do mundo  

O processo de análise considerou necessário estabelecer o mesmo critério para a 

comparação, já que em momentos anteriores a análise individual de cada perspectiva já havia 

sido explorada. Por isso, a análise tomou por base a definição de oito importantes categorias de 

síntese, distribuídas na coluna características teóricas (Quadro 8): eixo da teoria, espaço, 

natureza da teoria, nível de governança local, importância do poder público, caráter das 

relações, papel do gestor/empreendedor e palavras-chave; sendo as 3 primeiras categorias 

retiradas de Capello (2011) e aplicadas a essa análise.  
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4 DESENVOLVIMENTO LOCAL: ANÁLISE E DISCUSSÕES 

  

 

A análise da corrente teórica Desenvolvimento Local foi realizada sob dois olhares: o 

positivo e o crítico. As teorias apresentadas na vertente positiva derivam da Economia 

Neoclássica, enquanto as teorias críticas são sustentadas pela Economia Heterodoxa. Dentre as 

duas visões, a Teoria dos “Sítios Simbólicos de Pertencimento” que criticamente apresenta um 

paradigma holístico sobre o tema. Cada abordagem, assim como sua respectiva análise 

categórica, será apresentada separadamente.  

Ressalta-se que as teorias apresentadas nessa seção nas visões crítica e positiva colocam 

muita ênfase no perfil econômico dos atores locais, ao contrário das teorias mais recente, como 

a Teoria dos Sítios Simbólicos de Pertencimento, que têm condicionado o fracasso ou não 

concretização integral do DL a esse enfoque econômico. Haja vista que o ser humano vive em 

sociedade desenvolvendo diversos papeis que influenciam e dinamizam o progresso da 

comunidade.  

A referência ao “perfil econômico” busca destacar o fato do desenvolvimento aplicado 

aos países subdesenvolvidos falharem ao tentar alcançar crescimento econômico sem 

maturação de outras necessidades essenciais à sustentabilidade de qualquer sociedade, 

baseando-se em exemplos bem-sucedidos de realidades distintas, dos países do Norte. Ou seja, 

um território deficiente em saúde, educação, renda, infraestrutura precária, sem acesso à energia 

ou água potável deve buscar, primeiramente, consolidar essas bases para então alcançar o perfil 

econômico. 

 

4.1 Visão Positiva 

 

A corrente positivista do Desenvolvimento Local enfatiza a questão da aglomeração de 

atividades como um fator de localização que agrega novas atividades, gerando crescimento e 

desenvolvimento para a comunidade. Segundo Buarque (1999, p. 11), um aglomerado se 

caracteriza em  “pequenas unidades territoriais e agrupamentos humanos capaz de promover o
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dinamismo econômico e a melhoria da qualidade de vida da população [...]”. 

Considerada positiva porque valoriza as potencialidades locais como capazes de gerar 

desenvolvimento a uma região/território por meio da participação social e forte planejamento 

de políticas públicas para efetivar mudanças necessárias, aliadas a outros aspectos intersetoriais. 

O conjunto das teorias da Economia Regional com ênfase nos fatores de aglomeração tem 

inspiração marshalliana e keynesiana surgidas a partir da década de 1950, especialmente ligadas 

ao desenvolvimento de espaços subnacionais (MONASTERIO; CAVALCANTE, 2011). 

As obras que mais se destacaram e fundamentam a corrente foram: “Note sur la notion 

de pôle de croissance” de Perroux em 1955, “Economic Theory and Under-Developed Regions” 

de Myrdal, 1957, “The Strategy of Ecomic Development” de Hirschman em 1958 e “Location 

Theory and Regional Economic Growth” de North em 1959. A teoria de Perroux surgiu após 

análise da situação francesa de desigualdade e pela influência Schumpeteriana das inovações 

na dinâmica capitalista; ficou popularmente conhecida como a teoria dos polos de crescimento, 

em que uma ou mais indústrias motrizes exerciam um papel dominante sobre as movidas 

(MONASTERIO; CAVALCANTE, 2011).  

Perroux trabalhou com a ideia de que as economias nacionais se compõem de ‘zonas 

ativas’, ou seja, polos capazes de dinamizar setores relacionados; e de ‘zonas passivas’, cujo 

dinamismo decorre de condições externas. Nos polos de crescimento “[...] determinadas 

atividades econômicas dominantes [...] têm a capacidade de alavancar a expansão de outros 

conjuntos de atividades em determinadas regiões”. Já o polo de desenvolvimento, tem a 

capacidade de engendrar uma mudança qualitativa nas estruturas econômicas e sociais 

(CASSIOLATO; LASTRES, 2003a, p. 21).  

Outro aspecto teórico importante destacado por Perroux é a tipologia de polarização 

vinculadas à forma como as indústrias motrizes provocariam o desenvolvimento regional/local 

em: i) técnica; ii) econômica; iii) psicológica; e iv) geográfica. A polarização técnica refere-se 

aos efeitos de encadeamento da indústria motriz e das movidas; a econômica, refere-se à 

geração de renda e empregos; a psicológica, aos efeitos de confiança dos investidores após a 

instalação da indústria motriz; e a polarização geográfica, à ocupação do espaço urbano 

decorrentes do polo industrial (MONASTERIO; CAVALCANTE, 2011). 

A teoria de Myrdal, denominada de Causação Circular e Acumulativa, reforça a 

dinâmica desigual das relações humanas e apresenta a disparidade como causação circular e 

acumulativa, ou seja, as regiões ricas tendem a se tornar mais ricas e as regiões pobres, mais 

pobres; o autor avalia a desigualdade como um problema (DINIZ, 2001). Dessa forma, “o jogo 
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das forças de mercado opera no sentido da desigualdade” e impacta todas as relações sociais 

(MYRDAL, 1957, p. 39). 

Para Myrdal, ainda que o setor público participe do modelo de desenvolvimento, não se 

torna possível reverter a divergência tão facilmente, podendo auferir maior robustez à 

tendência. Uma vez que a região desenvolvida reforça seu status cada vez mais por meio de 

investimentos públicos (educação, saúde, infraestrutura) e privados, enquanto a região 

subdesenvolvida tem de buscar atrair investimentos, em uma disputa desigual, e ao mesmo 

tempo conter a insatisfação da população local que acaba aderindo ao êxodo (MYRDAL, 1957; 

MONASTERIO; CAVALCANTE, 2011).   

Por sua vez, Hirschman e a teoria dos encadeamentos encararam a desigualdade como 

uma necessidade ou quase um requisito do processo de desenvolvimento, porém o autor 

também identificou efeitos positivos (trickle-down) e negativos (polarization). Afinal, as 

regiões mais desenvolvidas atraem capital e trabalho qualificado das regiões atrasadas, 

realimentando a desigualdade (HIRSCHMAN, 1958).   

Um aspecto ressaltado por Hirschman é o desequilíbrio, sequência de desajustes 

intrínsecos ao processo de crescimento econômico para as regiões periféricas, sendo 

considerados momentos inevitáveis na economia. Cabe aos países/regiões/locais 

subdesenvolvidos reagir de forma planejada e estrategicamente a fim de potencializar seus 

recursos. Ou seja, Hirschman revela otimismo, pois os efeitos trickle-down teriam maior 

alcance e as desigualdades, amenizadas (HIRSCHMAN, 1958; MONASTERIO; 

CAVALCANTE, 2011). 

Enquanto isso, North previu o desenvolvimento regional através de uma base 

exportadora, ou seja, uma atividade de exportação baseada em fatores próprios do local, cujos 

efeitos econômicos são indiretos (DINIZ, 2001). Semelhantemente à indústria motriz, a 

atividade de exportação induz a criação de atividades de suporte que atendem às demandas 

industriais e serviços relacionados ao produto de exportação. De modo que, “ [...] a 

diversificação setorial para North é o resultado do sucesso das atividades de base e não o 

resultado do esgotamento do setor primário” (MONASTERIO; CAVALCANTE, 2011, p. 72). 

Tais teorias focadas nos conceitos de aglomeração se utilizaram dos modelos 

matemáticos para inserir aspectos menos tangíveis, como instituições e capital social às 

discussões sobre desenvolvimento local/regional. A partir daí a disciplina de Economia 

Regional adota um caráter interdisciplinar sob a ótica das firmas, buscando na aglomeração de 

atividades um fator de localização de novas atividades. 
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O debate sobre os tipos de aglomerações e como se diferenciam é vasto e não há um 

consenso que unifica as respectivas definições. As formas de aglomerados produtivos surgiram 

como mecanismo de minimizar os problemas de desigualdade inter-regional. Apesar dos 

povoados, geralmente, não concentrarem aglomerados industriais formados por médias e 

grandes empresas, existem aglomerados e cadeias produtivas que estão sendo fomentados, 

principalmente, em povoados rurais com base na agricultura (familiar) e pecuária. 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento por meio da Secretaria de 

Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo promove a estruturação da atividade 

produtiva em povoados, distritos e comunidades rurais utilizando a Indicação Geográfica ou 

simplesmente IG, para diferenciar os produtos produzidos nesses territórios e adotar esse caráter 

de singularidade, uma vantagem competitiva para o agronegócio (BRASIL, 2017).  

 

O registro de Indicação Geográfica (IG) é conferido a produtos ou serviços que são 

característicos do seu local de origem, o que lhes atribui reputação, valor intrínseco e 

identidade própria, além de os distinguir em relação aos seus similares disponíveis no 

mercado. São produtos que apresentam uma qualidade única em função de recursos 

naturais como solo, vegetação, clima e saber fazer (know-how ou savoir-faire). O 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI é a instituição que concede o 

registro e emite o certificado (BRASIL, 2017). 

 

O apoio aos produtores rurais engloba o suporte técnico aos processos de obtenção de 

registro de IG, juntamente à Coordenação de Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários 

(CIG), órgão da Secretaria de Mobilidade Social, do Produtor Rural e do Cooperativismo 

(SMC). De modo que o registro confere um selo de qualidade ao produto ou serviço que 

possibilita maiores oportunidades para alavancar o negócio para o cenário internacional, por 

meio de políticas públicas específicas (BRASIL, 2017). 

Além disso, ainda que o povoado não possua um aglomerado produtivo e que apenas a 

sede do município concentre, a economia e o desempenho social do povoado estarão 

diretamente associados ao aglomerado, já que essas políticas de atração são a forma mais 

elementar de garantir emprego à população rural e urbana sem qualificação profissional. 

Instrumento utilizado pelas prefeituras dos municípios brasileiros, de pequeno a grande porte, 

caracteriza-se por ser uma estratégia focada apenas no viés econômico e que desconsidera a 

qualidade de vida da população (DINIZ, 2001; ANDION, 2003; CUNHA, 2008).     

Desse modo, foram definidos os principais tipos de aglomeração, segundo Porter (1999) 

e Cassiolato e Lastres (2003a; 2003b), que representam a visão positiva do DL, focada no 

fomento ao empreendedorismo, ou seja, pautada na dimensão econômica. A conceituação dos 

tipos de aglomerações produtivas seguirá a ordem: a) Distrito Industrial; b) Polo; c) Cluster; d) 
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Arranjo Produtivo Local – APL; e) Sistema Produtivo e Inovativo Local – SPIL; e f) Cadeia 

Produtiva. 

 

a) Distrito Industrial 

 

A origem do termo distrito industrial baseia-se nos estudos de Marshall, no século XIX, 

nas atividades têxteis e metal mecânica da Alemanha, Inglaterra e França, mas principalmente 

pela dinâmica empresarial de uma região da Itália, conhecida como “Terceira Itália”, segundo 

Araújo (1999). A influência de Marshall é tamanha que os distritos industriais também são 

chamados de “distritos marshallianos”. Essa aglomeração se caracteriza por “alto grau de 

especialização e forte divisão de trabalho; acesso à mão de obra qualificada; existência de 

fornecedores locais de insumos e bens intermediários; sistemas de comercialização e de troca 

de informações entre os agentes” (CASSIOLATO; LASTRES, 2003a, p. 13).  

Inclusive, Becattini (1994, p. 40) ressalta a importância da inter-relação entre o 

empresariado e da população, pois “no distrito, ao contrário do que se passa em outros tipos de 

ambientes, como, por exemplo, as cidades industriais, tende a haver uma osmose perfeita entre 

comunidade local e empresas”. Becattini (1994) acrescentou ao conceito aspectos 

socioculturais, levando em consideração a história do território, ampliando a caracterização 

essencialmente econômicas provenientes das externalidades geradas pela divisão de trabalho e 

do modelo econômico adotado. 

Considerando que tais condições repassam às empresas a necessidade da obtenção de 

ganhos de escala, redução de custos, principalmente, para as pequenas firmas, tornando a noção 

de conglomerado ainda mais oportuna para esses fins. E aqui está uma condição importante, 

porque os distritos são formados por pequenas empresas, lógico que essas podem crescer, mas 

no ponto de partida, são pequenos empreendimentos, segundo Araújo (1999). Uma condição 

que se adequa à realidade presente das comunidades em municípios de pequeno porte.  

Outro aspecto interessante é a existência de duas condições que parecem contraditórias, 

mas que são essenciais ao sucesso do distrito: a cooperação e a competitividade, porque “as 

empresas competem acirradamente no campo da eficiência e da inovação em produtos, mas 

cooperam nos serviços administrativos, na aquisição de matérias-primas, no financiamento e 

na pesquisa” (PUTNAM, 2002, p.169).  

O distrito que apresenta um vasto conglomerado de indústrias ao redor da indústria 

dominante pode assumir configurações distintas. Entretanto, o conceito tem sofrido distorções 

porque o distrito industrial está sendo compreendido como mecanismo apenas de crescimento 
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econômico (ARAÚJO, 1999). Fato atribuído aos métodos pelos quais os governos municipais 

têm investido por meio da atração exógena de indústrias seja pela isenção fiscal, subsídios, 

infraestrutura, mecanismo que enfraquece o fundamento do DL e se distancia da proposta inicial 

dos distritos marshallianos.  

Esse problema pode ser vislumbrado quando um município, por exemplo, não busca na 

sua própria especialidade produtiva promover DL, mas atrair empresas de um mesmo setor, 

sem planejamento participativo e estratégico. Os investimentos externos desse tipo são 

temporários, sem resultados a longo prazo, uma característica marcante em países do Sul, até 

mesmo porque o próprio processo de colonização se adequa a esses parâmetros de exploração 

de determinado território e seu povo.   

Por esse motivo, a regra que condiz ao objetivo do distrito industrial, ressaltado pela 

FIEP (2013), considera que esse tipo de aglomerado deve ser fruto de um planejamento 

destinado a elevar a industrialização em todos os níveis, respeitando a logística e infraestrutura. 

Desse modo, formas predatórias de estabelecimento de distritos industriais seriam reduzidas na 

prática de atração de investimentos, levando em conta as firmas enquanto parte do processo de 

desenvolvimento e não como um fim em si mesmas, ou seja, a solução mágica que resolverá 

todos os problemas do município.   

Devido à dinâmica global, atualmente, nota-se que os novos distritos englobam também 

empresas de médio e grande porte, uma característica que ampliou a condição inicial 

diferenciadora de um distrito: ser formado por pequenas empresas. E que, segundo alguns 

autores, tem proliferado a opção deste aglomerado como estratégia de desenvolvimento para 

municípios e estados em muitos países periféricos, como no Brasil, sob a promessa de melhoria 

socioeconômica e crescimento do território (CASSIOLATO; LASTRES, 2003a; FIEP, 2013). 

 

b) Polo 

 

A definição de polo industrial é similar à de parque industrial, e para Cassiolato e Lastres 

(2003a, p. 21) são sinônimos, “[...] grandes áreas com infraestrutura necessária para unidades 

produtivas que realizam atividades de baixa ou grande escala”. Por exemplo, nos polos 

tecnológicos, “são oferecidos serviços que facilitam a obtenção de recursos tecnológicos e 

humanos de alto nível, acesso a centros de investigações, bibliotecas e serviços de 

documentação especializada e de contratação de projetos tecnológicos”.  

Há ainda outra interligação importante, a diferenciação entre polo e zona industrial, já 

que a zona se refere à “área reservada para fins industriais, assegurada por instrumentos 
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jurídicos, como a Lei de Uso do Solo ou o Plano Diretor do Município; sem garantir, porém, 

uma efetiva atração das indústrias” (FIEP, 2013, p. 6). O papel da zona é garantir um território 

planejado para a instalação das empresas e o polo congrega os principais serviços para a 

produção das atividades de um determinado setor, quer sejam industriais ou empresariais. De 

modo que o processo de urbanização e industrialização está intimamente ligado com a noção 

de polo, de centro e periferia, de economias e deseconomias de aglomeração. Exatamente ligado 

à utilização desse instrumento na tomada de decisões dos gestores públicos, no planejamento 

da agenda pública. 

Nesse processo, ressalta-se o surgimento de deseconomias de aglomeração nos centros 

urbanos das grandes cidades que se manifestam pelo encarecimento do fator trabalho, aumento 

dos preços dos terrenos ou aluguéis, falta de espaço para expansão das empresas, poluição e 

congestionamento urbano, que impulsionam a relocalização das firmas para a periferia, 

anteriormente situadas nas regiões metropolitanas, e a busca de incentivos fiscais e mão de obra 

mais barata. Prática mais comum para setores operacionais que precisam de muito espaço e que 

utilizam capital humano menos qualificado e em grande escala. No caso de serviços mais 

especializados, como atividades tecnológicas, essa mudança não compensa, por isso 

permanecem situadas nos principais centros (FIEP, 2013). 

Perroux (1955) traz grande contribuição ao tema por ressaltar as noções de polos de 

crescimento e os polos de desenvolvimento ao planejamento regional. Como o próprio título 

sugere os polos de crescimento reforçam a questão econômica, estritamente, mas os polos de 

desenvolvimento visam o crescimento econômico associado as demais dimensões importantes 

para a vida em sociedade. Enquanto os polos de crescimento são engrenagens necessárias a uma 

atividade econômica que se desenvolve por meio de investimento exógeno e condições 

externas; os polos de desenvolvimento são zonas ativas que conseguem dinamizar o processo 

econômico local gerando desenvolvimento para a comunidade e o mercado.  

O polo de crescimento tem uma forte identificação geográfica, porque é fruto das 

economias de aglomeração geradas pelos complexos industriais, liderados pelas indústrias 

motrizes. Para se tornar um polo de desenvolvimento, a principal motivação do conglomerado 

deve ser pautada em provocar transformações estruturais e expandir o produto e o emprego no 

meio em que está inserido. Tendo em vista que o processo econômico não é igual em todas as 

regiões, nem tampouco o sistema político, faz-se necessário adaptações regionais para fomentar 

crescimento ou desenvolvimento advindos através dos polos (PERROUX, 1955; 

CASSIOLATO; LASTRES, 2003a). 
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c) Cluster 

 

O conceito de cluster ganhou destaque a partir da teoria da Competitividade Nacional 

de Michael Porter (1999, p. 209), associada à tradição anglo-americana, que atribuiu papel de 

destaque aos aglomerados produtivos como “concentrações geográficas de empresas inter-

relacionadas, fornecedores especializados, prestadores de serviços, empresas em setores 

correlatos e outras instituições específicas [...], que competem, mas também cooperam entre 

si”. Diante dos estudos de Porter (1999) o termo se popularizou, bem como sua aplicação, 

demonstrando melhores resultados aos implementadores que respeitam os pilares da 

atratividade, marketing, produtividade e gestão. 

Uma formulação de aglomerado refinado, com finalidades definidas e características 

próprias, abrigando não somente grupos industriais, mas também as empresas prestadoras de 

serviços e até mesmo universidades. O cluster se diferencia das aglomerações já estabelecidas 

como um modelo consistente de crescimento localizado. Sobre esse aspecto, Suzigan et al 

(2002, p. 3) ressalta que um cluster diferencia-se de um distrito industrial no sentido de que este 

“embora possa conter formas de ação conjunta deliberada, ordinariamente não caracteriza como 

aglomeração de fabricantes especializados e seus agentes. Isto restringe o escopo das economias 

externas e limita o alcance da eficiência coletiva”.  

Os clusters cooperam entre si e com outros agentes também especializados, tais como: 

centros de P&D, fornecedores, agentes transportadores, agentes comerciais, entre outros, e 

assim se beneficiam de economias externas, derivadas não só da produção, mas também de 

atividades de distribuição, marketing, compras, serviços de manutenção etc. Tais atividades 

são, em alguns casos, resultado de ações conjuntas decididas por um acordo entre produtores, 

fornecedores e outros agentes especializados, que fortalece os parâmetros de eficiência coletiva 

(SUZIGAN et al, 2002). Por eficiência coletiva compreende o fato da  

 

[...] redução de custos de produção e transação em virtude da consolidação de 

economias de especialização e de diversos tipos de externalidades em escala local. A 

consolidação desses arranjos facilita a realização de ações conjuntas e coordenadas 

entre os agentes, baseadas no intercâmbio de informações e no fortalecimento de laços 

cooperativos entre os agentes. Estes arranjos estimulam a circulação de informações 

e o desenvolvimento de uma capacitação comercial e mercadológica que facilita a 

antecipação de tendências de comportamento do mercado, viabilizando a rápida 

introdução de novos produtos em virtude destas tendências. A geração de ganhos 

competitivos para os membros desses arranjos decorre também do aprofundamento 

de processos de aprendizado em escala local que facilitam a difusão de inovações 

tecnológicas e organizacionais (GALETI, 2007, p. 55). 
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Por esse motivo, Galeti (2007) define cluster como um grupo de empresas altamente 

concentradas do ponto de vista geográfico, de um mesmo setor e que compartilham valores e 

conhecimentos importantes sendo interligados por um mix de competição e cooperação. Araújo 

(1999, p. 8) segue a mesma linha de pensamento, enfatizando que a intensa relação entre as 

firmas pode “ocorrer através de subcontratação, de complementaridade e cooperação. Cada 

firma poderá se especializar em um setor ou etapa do processo de produção, de divisão de 

máquinas e equipamentos caros entre as firmas”. 

Geralmente, os clusters que optam pela cooperação são formados por pequenas 

empresas, onde não há hierarquização, dividem equipamentos, compartilham mais e atribuem 

maior valor ao produto. Porém, alguns clusters preferem a subcontratação, descentralizando o 

processo da produção para pequenas empresas. Esse tipo de aglomeração é formado por grandes 

empresas que são beneficiadas com a especialização flexível e o controle do cluster, pois podem 

se preocupar com o que, essencialmente, importa, ao invés de se ocupar com o trabalho menos 

competitivo (ARAÚJO, 1999). 

Na maioria dos casos, a competição é mais valorizada do que a cooperação, segundo 

Cassiolato e Lastres (2003a). Em muitos clusters, a motivação principal da cooperação não 

ocorre por causa das ligações de identidade socioculturais, mas pelos custos econômicos 

atribuídos ao fato de não cooperar. Nesse sentido, as associações setoriais possuem destaque 

no incentivo à cooperação, mediando conflitos contratuais e encorajando a relação entre as 

firmas líderes e subcontratadores qualificados, e de amenizar as tensões interfirmas. Quanto 

maior a intensidade nas ligações e comunicações entre as instituições, produtores e demais 

participantes do cluster, maior será a eficiência na resolução dos problemas. 

Importa destacar que não necessariamente as empresas estarão próximas umas das 

outras, inclusive, Porter (1999, p. 211) diferencia o cluster pela dinâmica da questão do espaço 

ao afirmar que o “escopo geográfico varia de uma única cidade ou estado para todo um país ou 

mesmo uma rede de países vizinhos”. Nos casos de clusters formado por pequenas empresas, 

elas terão que se fixar em um mesmo território, mas nos clusters das grandes empresas, não 

possuirão essa obrigatoriedade.  

Araújo (1999, p. 51) considera que “[...] nos clusters, as barreiras à entrada também são 

baixas, pois a entrada de uma nova firma pode beneficiar a todos”, já que este atua por meio de 

cadeias produtivas. Outro aspecto é que o cluster não se fundamenta na contribuição de outros 

atores, principalmente da esfera pública, para desenvolver suas funções; existe certa 

independência do cluster em relação a políticas muito específicas. Há também uma 

preocupação com a inovação nesse tipo de aglomerado, porém de modo mais simplificado. 
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d) Arranjo Produtivo Local 

 

Segundo Cassiolato e Lastres (2003b, p. 27), os APLs são “aglomerações territoriais de 

agentes econômicos, políticos e sociais, que têm foco em um conjunto específico de atividades 

econômicas e que apresentam vínculos entre si”. Os arranjos se caracterizam por serem 

compostos, geralmente, por micro e pequenas empresas, situadas em uma região e que atuam 

no mesmo setor ou cadeia produtiva, aliado a participação do Estado, mercado e sociedade civil 

para a conjectura de um ambiente competitivo e de cooperação, propício ao desenvolvimento.  

Nesse sentido, Teixeira, Guerra e Araújo (2011, p. 242) ressaltam a importância do 

poder público em assumir o papel “catalisador e mediador” no processo. Talvez, essa seja a 

principal diferença quanto aos demais tipos de aglomerados porque o Estado e a sociedade civil 

participam de forma ativa no arranjo por meio de políticas públicas que garantem apoio técnico, 

científico, empresarial e financeiro. Há ainda a conotação de que APL foi o termo adotado no 

Brasil para substituir a palavra inglesa cluster, de acordo Teixeira, Guerra e Araújo (2011), ou 

como um tipo de cluster.  

Sobre esse aspecto os autores destacam a incipiência das relações entre as firmas e o 

baixo nível de capital social nos APLs brasileiros, com ressalvas às experiências na Região Sul 

e Sudeste. Atribui-se a falta de consolidação dos princípios ao tentar replicar a experiência dos 

distritos da Terceira Itália. Nesse sentido, são considerados fatores limitantes para os casos do 

Norte e Nordeste: a capacidade empresarial insuficiente, limitação na capacidade para inovar, 

na maioria das vezes, comportamento conservador dos empresários, o ambiente institucional e 

macroeconômico volátil e estruturalmente limitante (TEIXEIRA; GUERRA; ARAÚJO, 2011). 

Os Arranjos Produtivos Locais se caracterizam pela especialização produtiva e alto 

vínculo de articulação, cooperação, governança baseada em liderança/coordenação centralizada 

ou descentralizada, o capital social que está relacionado ao nível de confiança existente entre 

os atores e a busca pela inovação e competitividade. Outra característica importante nesse tipo 

de aglomerado produtivo é a dimensão territorial bem definida que exige a concentração 

especial das empresas partícipes (BORIN, 2006).  

Segundo esse conceito, um APL inclui desde fornecedores especializados, 

universidades, associações de classe, instituições governamentais até outras organizações para 

fornecimento de educação, conhecimento e apoio técnico às empresas locais. Isto é, quando 

todo um conjunto de elementos se estabelece, instala-se e modifica qualitativamente o 

aglomerado com serviços e atividades de apoio especializados, de modo a criar uma rede.  
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e) Sistema Produtivo e Inovativo Local 

 

Essa terminologia é ainda mais recente e, por isso existem poucas conceituações 

constituídas com clareza, já que na maioria das vezes SPIL é confundido com Arranjo Produtivo 

Local. Inclusive, a definição de Cassiolato e Lastres (2003a, p. 4) esclarecem essa confusão, 

pois apresenta o SPIL como um tipo de APL, ao afirmarem que os Sistemas Produtivos e 

Inovativos Locais “[...] arranjos produtivos em que interdependência, articulação e vínculos 

consistentes resultam em interação, cooperação e aprendizagem, com potencial de gerar o 

incremento da capacidade inovativa endógena, da competitividade e do desenvolvimento 

local”.  

Os Sistemas Produtivos e Inovativos Locais ou Sistemas Locais de Inovação são 

aglomerados “[...] localizados, caracterizados por intensas interações de fabricantes com 

fornecedores e instituições de pesquisa, bem como pela presença de conhecimentos tácitos e 

específicos de natureza local, que levam a um processo de aprendizado coletivo e a capacitação 

inovativa”, segundo Galeti (2007, p. 52). Sob a perspectiva que o conhecimento é gerado e 

transmitido com mais eficiência por meio da proximidade, estabelece-se a condição das 

atividades inovativas se aglomerarem geograficamente. 

Borin (2006), por sua vez, considera o SPIL como um estágio mais evoluído de 

organização, que se caracteriza pela existência de fortes relações interfirmas, interdependência 

e um sistema forte de governança que coordena as ações dos agentes envolvidos,  

 

[...] ou seja, há um acúmulo de capital social, em que se criam condições para um 

sistema próprio de governança, de acomodação dos conflitos e de realização ações 

cooperativas, por meio de regimes e instituições formais e informais. Há tendência de 

fidelidade entre fornecedores e clientes, ao estimular-se a especialização de empresas 

em determinados elos de produção e facilitar-se, assim, a competitividade das firmas 

e do próprio [sistema produtivo local] (BORIN, 2006, p. 47). 

 

Segundo a Rede de Pesquisa em Sistemas e Arranjos Produtivos e Inovativos Locais – 

Redesist (2005), o sistema zela pela inovação e engloba empresas e instituições de portes 

diferentes, além dos clientes, cooperativas, associações, pesquisa, desenvolvimento e 

engenharia, financiamento. De modo que a principal característica que diferencia os Arranjos 

Produtivos Locais dos Sistemas Produtivos e Inovativos Locais é a fraca articulação entre os 

autores, pois os SPILs encaram a articulação como um sistema complexo, várias redes que 

juntas fazem a diferença e ganha força para alcançar resultados mais robustos.  
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Suzigan et al (2002) ressaltam que os SPIL podem ter variadas caracterizações mediante 

a história, evolução, organização institucional, contextos socioculturais nos quais se inserem: a 

estrutura produtiva, a organização industrial, as formas de governança, a logística, o 

associativismo, a cooperação entre firmas e agentes, as formas de aprendizado e grau de 

disseminação do conhecimento especializado local. Por isso, a tarefa de definir tais sistemas 

não se isenta de controvérsias dado a sua complexidade. 

Ainda assim, os autores concebem a conceituação de SPIL como “[...] empresas líderes 

operando redes de pequenas empresas terceirizadas, redes autônomas de pequenas empresas, 

estruturas dominadas por grandes empresas externas de comercialização, predominância de 

alguma forma de governança pública ou privada [...] local” (SUZIGAN et al, 2002, p. 3). Em 

relação ao ajuntamento de empresas, o SPIL admite firmas de porte diversos, mas a maior parte 

é formada por pequenas empresas produtoras de um mesmo tipo de produto ou integrante da 

cadeia produtiva.  

 

f) Cadeia Produtiva 

 

O termo Cadeia Produtiva se refere ao processo detalhado de diversas 

atividades/funções até o alcance do bem/serviço final, por isso importa destacar que não é um 

tipo de aglomeração, porém uma característica essencial para o estabelecimento de muitas. 

Segundo Cassiolato e Lastres (2003a, p. 8), Cadeia Produtiva é o “encadeamento de atividades 

econômicas pelas quais passam e vão sendo transformados e transferidos os diversos insumos, 

incluindo desde as matérias-primas, máquinas e equipamentos, produtos intermediários até os 

finais, sua distribuição e comercialização [...]”.  

A cadeia produtiva engrena um sistema complexo que permite visualizar as atividades 

de forma integral, identificar as debilidades e potencialidades, bem como gargalos, 

possibilitando conhecer os fatores condicionantes de competitividade em cada segmento e 

incentivar cooperação técnica. Há ainda aglomerados que preferem utilizar cadeias produtivas 

curtas com o objetivo de aumentar a margem de lucro, oferecer produtos com melhor qualidade, 

beneficiando a relação entre produtor e consumidor, podendo ou não atribuir um preço mais 

acessível ao produto ou serviço final (VILELA, 1999).  

Vilela (1999) ressalta que as principais vantagens da cadeia produtiva curta advindas 

através da relação direta entre produtor e consumidor são: a criação de novos canais de vendas 

para o produtor; redução do transporte e das embalagens, consequentemente, menores danos 

ambientais, o aumento do fluxo econômico local. Dessa forma, cresce a possibilidade dos 
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produtores e fabricantes locais se desenvolverem quanto à inovação diante do constante fluxo 

de capital e difusão de conhecimento local entre os participantes da cadeia. 

Importa destacar a diversidade de processos e atividades requeridas para a consolidação 

de uma cadeia produtiva. Nesse sentido, a visão clássica de Ray Goldberg trouxe grande 

contribuição teórica ao criar o termo agribusiness2, diante da necessidade de tratar os problemas 

agrícolas sob um enfoque sistêmico e não mais estático (agricultura). Para tanto, utilizando uma 

linguagem simples e objetiva, Ray Goldberg estabeleceu uma cadeia da produção agrícola 

dividida em “o que vem antes da porteira das fazendas”, “o que se passa dentro das fazendas” 

e “o depois da porteira” (MEGIDO; XAVIER, 1998).  

A primeira etapa que corresponde ao “antes da porteira” se refere aos insumos e serviços 

indispensáveis à produção rural, como a pesquisa científica, a extensão rural, os fertilizantes, 

defensivos, as máquinas e equipamentos, o crédito, o seguro rural, entre outros. A segunda 

etapa “dentro das fazendas” diz respeito ao que ocorre na unidade agrícola produtiva, a 

transformação do insumo em produto (o plantio, os tratos culturais e a colheita, tudo sob gestão 

vigorosa de recursos gerenciais e humanos) e a terceira, “depois da porteira” engloba o 

transporte da produção, sua armazenagem, embalagem, distribuição e comércio interno ou 

externo (MEGIDO; XAVIER, 1998).   

Todos os processos são importantes e interdependentes, mas tanto o primeiro quanto o 

terceiro dependem intensamente do segundo, que além do plantio cabe administrar a área 

comercial, cumprir a legislação ambiental, fiscal, tributária e trabalhista, entre outros. Nessa 

perspectiva, Vilela (1999, p.43) corrobora que a estrutura da cadeia tem agregado outras 

empresas ligadas ao setor de serviços, tanto os voltados a produção, no caso a terceirização, 

quanto aos de pessoas, tipo personalizado; e a logística, no que se refere a distribuição. De 

modo que  

  

Esse processo de alongamento da cadeia vem acompanhado de um processo de 

agregação de valor ao produto [...]. Assim, muitos produtos chegam, muitas vezes, à 

mesa do consumidor com um preço até 500% superior ao pago ao produtor. O que é 

novo neste processo é que a apropriação destas margens ocorre no elo da 

intermediação (logística, distribuição, marketing, comercialização), momento do 

processo em que devem ser concentrados os esforços para a compreensão dos seus 

mecanismos de funcionamento, de forma a situar os diversos agentes, com suas 

respectivas importâncias, na relação produção-consumo agroalimentar (VILELA, 

1999, p.44-45). 

 

                                                 
2 O termo agribusiness significa agronegócio em português. 
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Ou seja, há um grande entrave à equidade nas relações entre os atores locais da cadeia 

produtiva. Essa disparidade realça a desigualdade social na precificação das etapas, em que as 

etapas finais são supervalorizadas em detrimentos das anteriores. Desconsideram-se toda 

análise e investimentos precificáveis ou não que envolvem o primeiro e, principalmente, o 

segundo momento da produção. Segundo Megido e Xavier (1998), uma cadeia produtiva só é 

eficiente, seu produto final só será competitivo em termos de preço e qualidade, se a distribuição 

da renda no seu interior for equilibrada, de modo que todos os elos sejam remunerados 

adequadamente. Para isto, a renda do agricultor é essencial, e isto não tem acontecido.  

Os aspectos que confirmam a existência de uma cadeia produtiva são: divisão de 

trabalho, especialização produtiva, relações interindustriais expressas em matrizes insumo-

produto, distribuição e comercialização de bens e serviços. Devido à complexidade das 

articulações, a Cadeia Produtiva não se restringe a um mesmo local, até mesmo porque a 

globalização permite essa interação em diversas escalas, ou seja, os atores envolvidos se 

articulam de forma interdependente (CASSIOLATO; LASTRES, 2003a). 

A partir dessa breve conceituação dos tipos de aglomeração, foi possível observar 

similaridades e diferenças. O aglomerado produtivo que mais se difere dos demais é o polo 

industrial que está relacionada à infraestrutura necessária à execução do processo produtivo e 

ao planejamento territorial do lugar onde um distrito industrial ou cluster (de vertente 

cooperativa) estará situado, por exemplo. Outra descoberta foi em relação ao porte das 

empresas. Nos distritos industriais originais, as empresas são de pequeno porte, entretanto o 

conceito atual engloba micro, pequenas, médias e grandes empresas, concentradas em um 

território delimitado.  

Assim como os APLs que também são formados por pequenos empreendimentos, em 

sua grande maioria, que estão concentrados geograficamente. Por sua vez, os clusters podem 

ser de pequenas empresas (cooperação) possuindo alta concentração territorial ou de grandes 

empresas (subcontratação) sem a exigência de se localizarem na mesma região. Assim, os 

clusters admitem originar-se de grandes empresas, diferentemente dos distritos e dos arranjos 

produtivos locais. Ao tempo em que, nos três tipos de aglomerados (distritos, APLs e clusters), 

observa-se uma similaridade na busca pela competitividade e cooperação, em alguns casos, 

acrescenta-se a inovação, principalmente nos APLs e nos clusters.  

Há um destaque para a participação da comunidade nos distritos industriais e da 

comunidade e Estado (políticas públicas específicas) nos APLs. Há também a questão histórica 

e sociocultural que se destaca para os APLs, SPILs e clusters. Mas, em relação à independência 
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e maturidade da gestão e governança local, os clusters e os Sistemas Produtivos e Inovativos 

Locais se destacam. 

Dentre as características mencionadas, a comum a todos os aglomerados é a questão da 

vantagem competitiva por estarem dispostas em aglomerações de empresas e objetivarem a 

economia de escala, redução de custos, mão de obra especializada. Até mesmo nos polos é 

possível observar a competitividade por meio da concentração geográfica, ainda que sua função 

se limite à infraestrutura necessária ao desenvolvimento das atividades produtivas, conforme já 

mencionado anteriormente. 

 

4.1.1 Análise Categórica   

 

A associação entre categorias e teorias aglomerativas obedeceu a seguinte 

esquematização: com base no conceito de cada teoria, buscou-se uma sentença correspondente 

à categoria pré-estabelecida (Quadro 5).  A teoria dos Distritos Industriais admitiu seis 

categorias: concentração geográfica, competitividade, cooperação, qualificação profissional, 

porte empresarial 1 e 2. Nesse método, uma sentença pode atender a mais de uma categoria, 

como ocorreu com “conglomerado de indústrias ao redor da indústria dominante” relacionadas 

a concentração geográfica, porte empresarial 1 e 2. 

A teoria dos Polos reuniu cinco categorias: concentração geográfica, infraestrutura 

física, porte empresarial 1, porte empresarial 2 e recursos tecnológicos. Destacando-se a 

categoria infraestrutura física por ter sido classificada apenas para essa teoria, considerada 

condição necessária para os polos de crescimento. Por sua vez, a teoria do Cluster admitiu sete 

categorias: concentração geográfica, competitividade, cooperação, inovação, porte empresarial 

1 e 2, e qualificação profissional. Devido a concepção recente, observa-se rigor quanto à 

especialização das atividades e uma teorização holística que refletiu grande receptividade 

quantitativa das categorias (sete de nove). 

As categorias relacionadas a teoria APL foram concentração geográfica, 

competitividade, cooperação, porte empresarial 1, porte empresarial 2 e qualificação 

profissional. Vale destacar que as categorias do APL foram as mesmas definidas para os 

Distritos Industriais, diferenciando apenas pela não necessidade de haver uma empresa motriz 

cercada de várias movidas. O APL se destaca por adotar um caráter mais social, há um apelo 

para a cooperação, estrategicamente participativo pautado em boa articulação e governança.  
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Quadro 5 – Categorias de análise das teorias aglomerativas, visão positiva do Desenvolvimento Local 

Teoria Teoria Base Conceito Categoria Sentença 

Distrito 

Industrial 

Princípios de 

economia – 

Marshall 

(1890) 

“Conglomerado de indústrias ao redor da indústria 

dominante com alto grau de especialização e forte divisão 

de trabalho; acesso à mão de obra qualificada; existência de 

fornecedores locais de insumos e bens intermediários; 

sistemas de comercialização e de troca de informações entre 

os agentes” (CASSIOLATO; LASTRES, 2003a, p. 13). 

Concentração geográfica “Conglomerado de indústrias ao redor da indústria dominante [...]” 

Competitividade “[...] fornecedores locais [...]”; “[...] sistemas de comercialização [...]” 

Cooperação “[...] troca de informações entre os agentes [...]” 

Porte empresarial 1 e 2 “[...] indústrias (movidas) ao redor da indústria dominante (motriz) [...]” 

Qualificação profissional “[...] alto grau de especialização e [...] mão de obra qualificada [...]” 

Polos 

Polos de 

Crescimento 

– Perroux 

(1955) 

“Grandes áreas com infraestrutura necessária para unidades 

produtivas que realizam atividades de baixa ou grande 

escala [...] são oferecidos serviços que facilitam a obtenção 

de recursos tecnológicos e humanos de alto nível” 

(CASSIOLATO; LASTRES, 2003a, p. 21). 

Concentração geográfica “Grandes áreas com infraestrutura necessária [...]” 

Infraestrutura física “Grandes áreas com infraestrutura necessária [...]”  

Porte empresarial 1 e 2 “[...] unidades produtivas que realizam atividades de [...] escala [...]” 

Recursos tecnológicos “[...] oferecidos serviços que facilitam a obtenção de recursos tecnológicos” 

Cluster 

Competitivid

ade Nacional 

– Porter 

(1990) 

São “concentrações geográficas de empresas inter-

relacionadas, fornecedores especializados, prestadores de 

serviços, empresas em setores correlatos e outras 

instituições específicas (universidades, órgãos de 

normatização e associações comerciais), que competem, 

mas também cooperam entre si” (PORTER, 1999, p. 209). 

Concentração geográfica “concentrações geográficas de empresas inter-relacionadas [...]” 

Competitividade “empresas [...] e outras instituições específicas que competem [...]” 

Cooperação “[...] mas também cooperam entre si [...]” 

Inovação Buscam investimento e parceria com institutos de pesquisa “universidades” 

Porte empresarial 1 e 2 “[...]  empresas em setores correlatos e outras instituições específicas [...]” 

Qualificação profissional  “[...] empresas em setores correlatos” altamente especializadas 

APL Cluster 

“Aglomerações territoriais de agentes econômicos, 

políticos e sociais, que têm foco em um conjunto específico 

de atividades econômicas e que apresentam vínculos entre 

si” (CASSIOLATO; LASTRES, 2003b, p. 27). 

Concentração geográfica “Aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais [...]” 

Competitividade “[...] que apresentam vínculos entre si” 

Cooperação “[...] que apresentam vínculos entre si” 

Porte empresarial 1 e 2 “[...] agentes econômicos, políticos e sociais [...]” 

Qualificação profissional “[...] que têm foco em um conjunto específico de atividades econômicas [...]” 

 SPIL APL 

São “tipos de arranjos produtivos em que interdependência, 

articulação e vínculos consistentes resultam em interação, 

cooperação e aprendizagem, com potencial de gerar o 

incremento da capacidade inovativa endógena, da 

competitividade e do desenvolvimento local” 

(CASSIOLATO; LASTRES, 2003a, p. 4). 

Concentração geográfica “tipos de arranjos produtivos [...]” 

Competitividade “[...]  potencial de gerar o incremento [...] da competitividade” 

Cooperação “[...] resultam em interação, cooperação e aprendizagem [...]” 

Inovação “[...]  incremento da capacidade inovativa endógena [...]” 

Porte empresarial 1 e 2 “tipos de arranjos produtivos [...] articulação e vínculos consistentes [...]” 

Qualidade profissional “[...] capacidade inovativa endógena [...]” 

Recursos tecnológicos “[...] incremento da capacidade inovativa endógena, da competitividade [...]” 

Cadeia 

Produtiva 

Modelo 

Supply 

Chain 

Management  

“Encadeamento de atividades econômicas pelas quais 

passam e vão sendo transformados e transferidos os 

diversos insumos, incluindo desde as matérias-primas [...] 

até os finais, sua distribuição e comercialização” 

(CASSIOLATO; LASTRES, 2003a, p. 8). 

Cooperação “Encadeamento de atividades desde as matérias-primas [...] até os finais” 

Porte empresarial 1 e 2 “Encadeamento de atividades econômicas [...]” 

Qualificação profissional “[...] produtos intermediários até os finais, sua distribuição e comercialização” 

Recursos tecnológicos “[...] passam e vão sendo transformados e transferidos os diversos insumos” 

Fonte: Elaboração própria com base em Cassiolato e Lastres (2003a); Porter (1999).
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A linha teórica Sistema Produtivo e Inovativo Local foi categorizada em: concentração 

geográfica, competitividade, cooperação, inovação, porte empresarial 1, porte empresarial 2, 

qualidade profissional e recursos tecnológicos, superando a teoria do Cluster em termos 

quantitativos com oito das nove. O SPIL se difere do APL, principalmente por priorizar a 

interação, aprendizado constante e aperfeiçoamento da inovação. Finalmente, as categorias da 

Cadeia Produtiva foram cooperação, porte empresarial 1 e 2, qualificação profissional e 

recursos tecnológicos. A teoria ainda destaca o encadeamento das atividades, o processo 

produtivo especializado e interdependente que exigem recursos tecnológicos tangíveis ou não. 

Vale destacar que a categoria concentração geográfica esteve presente em cinco de seis 

teorias, reforçando a importância da dimensão espacial para a concretização da atividade 

econômica, conforme aponta Lipietz (1983, p. 22), pois “o espaço socioeconômico concreto 

apresenta-se [...] como um produto, um reflexo da articulação das relações sociais, quer como 

espaço concreto já dado, como uma injunção (contrainte) objetiva que se impõe ao 

desenvolvimento dessas relações sociais”. 

Lipietz (1983) aponta que o fortalecimento das relações entre empresas e instituições 

são influenciadas pela proximidade em que se situam e que a composição do território é 

construída como resultado da cesta de bens, do foco e política econômica, dos interesses dos 

grupos. Mais uma vez, ratifica-se a relevância do local na abordagem positiva do 

desenvolvimento dos municípios, comunidades de pequeno porte, bairros que enfatizam as 

potencialidades oriundas da aglomeração concentrada em dado espaço.  

Entretanto, a teoria da Cadeia Produtiva não restringe suas atividades a uma esfera 

determinada. Por contar com uma engrenagem complexa, interligada e dependente de processos 

desde a confecção do produto ou serviço até sua comercialização, cujas algumas etapas são 

terceirizadas em mercados internacionais, principalmente a China. Ou seja, ainda que haja o 

apelo da visão positiva à valorização do local, a dualidade local-global impacta e pode tornar 

os aglomerados mais competitivos. 

Sob essa perspectiva, a visão positiva do Desenvolvimento Local reitera o papel do 

espaço e afirma que a economia globalizada funciona melhor se as atividades econômicas locais 

forem bem estruturadas com jurisdição geograficamente definida. Conforme aponta Lins (2012, 

p. 31), as “[...] instituições políticas e de negócios, exibindo base territorial em escala de país 

ou de região, influenciam o desempenho das organizações corporativas de alcance global e 

também o funcionamento dos mercados”. 

A categoria competitividade foi relacionada a quatro teorias, exceto a dos Polos de 

Crescimento e Cadeia Produtiva. A competitividade nos Distritos Industriais, Cluster, APL e 
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SPIL é um conceito semelhante baseado nas vantagens competitivas elencadas por Porter 

(1990), configuração que originou a concepção de Cluster. Porter (1989) apresenta o modelo 

Diamante (Figura 2) estruturado em quatro critérios: i) condições dos fatores, ii) condições da 

demanda, iii) indústria correlata de apoio e iv) estratégia, estrutura e rivalidade da empresa.  

A análise de cada critério pode ser usada para identificar contínuas tentativas da empresa 

ou grupo em melhorar seu desempenho, fortalecendo sua própria competitividade, além de 

apontar as condições determinantes que especializam dada atividade produtiva em um 

território. As “condições de fatores” se referem aos fatores condicionantes da vantagem 

competitiva de uma nação quanto à oferta de insumos que uma empresa dispõe e que a torna 

mais forte numa competição comercial, como o mecanismo de gestão japonês just in time que 

transformou um antigo entrave competitivo em uma vantagem sustentável e de difícil imitação 

(PORTER, 1990).  

 

Figura 2 - Determinantes da Vantagem Competitiva Nacional 

 

Fonte: Elaboração própria com base em Porter (1989). 

 

As “condições de demanda” apresentam a importância da demanda interna para o 

conhecimento das necessidades dos compradores. Através da demanda interna são apontadas 

mudanças e necessidade de inovação, melhorias que impactam também os concorrentes locais 

e, consequentemente, elevam a competição, além de facilitar a participação em mercados 

globais. No ponto “indústrias correlatas de apoio” do diamante são incentivadas a cooperação 

e o capital social a fim de qualificar o intercâmbio de informações, tecnologia e habilidade entre 

a empresa, o setor, seus fornecedores e compradores (PORTER, 1990).  
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O critério “estratégia, estrutura e rivalidade das empresas” é uma vantagem competitiva 

que reflete a influência que a empresa tem sobre onde está inserida considerando as práticas 

gerenciais, as formas de organização e metas, benefícios advindos da rivalidade entre as 

empresas. Para o alcance dessa vantagem, os demais vértices do diamante precisam funcionar 

bem, em harmonia, ou seja, o modelo diamante é um sistema em que o efeito de um 

determinante é dependente do comportamento de outro (PORTER, 1990). 

Além desses critérios, o modelo Diamante apresenta duas outras variáveis que 

influenciam o sistema: o acaso, que são as oportunidades e fogem do controle das empresas, e 

o governo, que dependendo da maneira como age pode influenciar positivamente ou 

negativamente o sistema. Por isso, as teorias aglomerativas, com a categoria competitividade, 

também congregam a categoria cooperação, pois as empresas e instituições se perpetuam 

através do equilíbrio entre capital social e estratégia competitiva.  

A categoria cooperação se destaca por ser intangível, complexa, porém de fundamental 

importância para o desempenho sustentável de todos os atores envolvidos no processo 

aglomerativo. Nesse sentido, Cohen e Prusak, (2001, p. 4) ressaltam que o que torna a 

cooperação possível no ambiente de redes de empresas é “o stock de ligações ativas entre as 

pessoas: a confiança, os entendimentos mútuos e os valores partilhados que unem os membros 

humanos de uma rede e comunidades [...]”.  

Segundo Schmitz e Nadvi (1999), a cooperação pode ser encontrada nos distritos 

industriais em três níveis: i) cooperação vertical - relação com fornecedores, clientes ou 

empresas subcontratadas; ii) cooperação horizontal - relação com concorrentes diretos ou 

empresas do mesmo setor; e iii) cooperação multilateral - interação com associações locais, 

universidades, institutos de pesquisa, entre outros. Dessa forma, as relações são compreendidas 

como redes sociais, no sentido de interações constantes na busca por objetivos comuns no 

âmbito interno ou externo ao próprio aglomerado. 

Para consolidação efetiva do capital social, Coleman (1988) apresenta duas 

características que devem nortear as redes sociais: i) fechamento e ii) estabilidade. O 

fechamento se refere a um grau de confiança que facilita a criação de normas tendo em vista 

internalizar, fechar a rede em prol da coletividade. Enquanto a estabilidade assegura que a rede 

não se desfaça, que não haja dissensões. Assim, fechamento e estabilidade despontam como 

diferenciais competitivos para um nível de confiança relativamente forte. 

Essas relações de confiança entre as pessoas/empresas geram também aprendizado, 

conhecimento e inovação que consolidam o capital social. Segundo Cassiolato e Lastres 

(2003a) os benefícios do capital social vão desde o fortalecimento do poder de compra até 
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divisão dos riscos e custos para explorar novas oportunidades. Já Balestrin e Vargas (2004) 

destacam sete potenciais benefícios da cooperação: aprendizagem coletiva, economia de escala, 

poder de barganha, ampliação de mercado, economias de escopo e de especialização, redução 

dos custos de transação, facilitação do processo de inovação. 

Tal tipologia de cooperação é vislumbrada nas aglomerações como base para alcançar 

competitividade, inovação, qualificação profissional e recursos tecnológicos. Dentre as teorias 

analisadas, cinco foram relacionados à cooperação como um fator determinante, vislumbrada 

por meio da confiança, mecanismos de governança, capital social e articulação entre os 

envolvidos, exceto a teoria Polos, focada no capital físico (prédio, infraestrutura, máquinas). 

A categoria infraestrutura física foi associada exclusivamente à teoria de Polos por 

congregar as externalidades, concentradas em uma área delimitada, como necessárias ao 

desenvolvimento das atividades produtivas, ou seja, energia, transporte, comunicações, acesso 

a rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, sistemas de esgoto e abastecimento de água. Sendo 

que as demais teorias aglomerativas não estabelecem que todas as empresas estejam 

necessariamente situadas em uma área específica (bairro, quadra, entre outros). Isto é, a 

configuração adotada pelos Polos constitui a mais básica forma de aglomerado que se une para 

compartilhar de um sistema de infraestruturas de suporte ao comércio e à indústria a fim de 

especializar as empresas de determinado ramo de atividade, seja no contexto local ou regional. 

No entanto, a montagem da infraestrutura básica à acumulação industrial possui custos 

elevados e alto grau de indivisibilidade. Sanfelici (2016, p. 627) ressalta a cooperação atuante 

entre as empresas como dimensão histórica de rateio dos custos e busca de investimentos 

externos como “[...] um dos impulsos primordiais para aglutinar as firmas em torno de polos de 

urbanização intensiva, e isto de maneira tanto mais exacerbada quanto mais limitados eram os 

recursos para investimento no ambiente construído”. Novamente, reitera-se o papel da 

cooperação na constituição das relações entre os stakeholders em nível vertical, horizontal e 

multilateral. 

Quanto à categoria inovação, apenas as teorias Cluster e Sistemas Produtivos e 

Inovativos Locais foram relacionadas, devido ao procedimento metodológico de atribuir 

categoria somente a uma sentença do conceito teórico. Ainda que algumas das teorias indiquem 

incentivar a inovação, não a estabelece como pilar do processo agregador de atividades técnicas, 

concepção e gestão. Enquanto em ambas teorias, observa-se a inovação como importante 

elemento da estratégia de diferenciação em que os mecanismos da cooperação apresentam grau 

elevado de confiança das redes (PORTER, 1990).  
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De acordo Yam et al (2011) as firmas devem focar em desenvolver sete capacidades 

responsáveis para obter inovação: capacidade de P&D, capacidade de alocação de recursos, 

capacidade de aprendizagem, capacidade de fabricação, capacidade de organização, capacidade 

de marketing e capacidade de planejamento estratégico. Vale ressaltar que as sete capacidades 

se relacionam entre si e são complementares para que as firmas executem constantemente a 

inovação nos níveis operacional, tático e institucional. 

A capacidade de P&D é desenvolvida com o estímulo sistêmico em investimentos para 

melhoria dos processos e produtos a fim de criar valor para o cliente e para a organização. A 

capacidade de alocação de recursos consiste no alinhamento estratégico em integrar os recursos 

tangíveis (como o financeiro) e intangíveis (como o capital intelectual) indispensáveis ao 

alcance dos objetivos. A capacidade de aprendizagem prima pela obtenção de informações e 

conhecimento para fortalecer a gestão organizacional. A capacidade de fabricação procura 

aperfeiçoar os processos e a capacidade de marketing, incentivar o consumo do produto/serviço 

sob os pilares da qualidade, preço, promoção e fidelização dos clientes diretos e indiretos. 

A capacidade de organização e capacidade de planejamento estratégico andam juntas e 

o desafio consiste na empresa equilibrar os objetivos individuais aos coletivos em uma via de 

reciprocidade, haja vista que conhecer os ambientes interno e externo facilita o posicionamento 

estratégico. Segundo Maximiliano (2006), o planejamento estratégico deve ser entendido como 

um processo cíclico através do monitoramento, do controle e dos ajustes na análise da empresa, 

dessa forma a empresa ou grupo consegue transformar a estratégia em ação e os riscos em 

oportunidades.  

Com relação às categorias porte empresarial 1 e 2, a definição da categoria considerou 

a classificação do SEBRAE (2013) que estabelece o porte do estabelecimento em função do 

número de pessoas ocupadas e depende do setor de industrial ou de comércio e serviços. Na 

indústria até 19 pessoas ocupadas, microempresa; de 20 a 99, pequena empresa; de 100 a 499, 

média empresa; 500 ou mais, grande empresa. No setor de comércio e serviços até 9 pessoas 

ocupadas, microempresa; de 10 a 49, pequena empresa; de 50 a 99 pessoas ocupadas, média 

empresa e a partir de 100 pessoas ocupadas, grande empresa (SEBRAE, 2013). 

Logo, a categoria porte empresarial 1 incluiu microempresa e empresas de pequeno 

porte, e porte empresarial 2 englobou as empresas de médio porte e de grande porte. Interessante 

notar que todas as teorias assumiram as duas categorias, ou seja, os tipos de aglomerados 

analisados são fundamentados em redes empresarias e institucionais dinâmicas e diversificadas. 

As relações de confiança e capital social advindas da cooperação entre as firmas impacta 

diretamente as vantagens competitivas. 
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A categoria qualificação profissional está presente em todos os aglomerados exceto na 

teoria dos Polos e se relaciona ao fato das empresas possuírem capital humano qualificado para 

executar todas os processos organizacionais de liderança, produção, gerenciamento e controle. 

Dessa forma, cada empresa buscará congregar funcionários com qualificações e habilidades 

específicas que orienta o crescimento da empresa, o profissional e os investimentos em 

treinamentos e educação colaboram que garantem confiança dos associados. 

As empresas reunidas em aglomerados possuem a vantagem de aperfeiçoar a formação 

profissional dos funcionários/colaboradores através de parcerias com institutos de capacitação, 

cursos e treinamento, como é o caso do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas cuja abrangência é nacional. Nesse sentido, a proximidade desses institutos facilita o 

acesso à negociação das empresas e a adesão dos funcionários que não precisam se deslocar 

para outra cidade. Ademais, o benefício mais importante é a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas que encontram na educação, treinamento e capacitações uma forma de ampliar a renda 

por ter a experiência profissional valorizada. 

A categoria recursos tecnológicos foi relacionada apenas aos Polos, Cadeia Produtiva e 

Sistema Produtivo e Inovativo Local. Essa categoria depende, em grande grau, do poder 

público, pois apesar de já ser incluída na agenda das políticas industriais e tecnológicas, ainda 

são incipientes em países subdesenvolvidos. A partir das políticas públicas, o acesso aos 

recursos tecnológicos tende a ser facilitado para os aglomerados, principalmente para as firmas 

do porte empresarial 1, já que o governo passa a ser um intermediário.  

Ressalta-se, inclusive, a intervenção estatal para que os demais tipos de aglomerados 

também sejam beneficiados pela popularização dos recursos tecnológicos e difusão do 

conhecimento não apenas para os níveis gerenciais, mas também para os técnicos e produtores. 

Nesse sentido, tecnologia e mercado precisam ser ideias incluídas nos planos diretores, e 

executados em nível local, nas comunidades de pequeno porte, tendo em vista o dinamismo e 

abertura comercial das fronteiras da tecnologia e da gestão econômico-financeira da produção. 

Em uma busca pelo pleno realizar do conhecimento em busca da sustentabilidade. 

Portanto, é preciso romper a fronteira tecnológica para ter acesso aos benefícios, 

construindo um caminho se fortalece com qualificação profissional, cooperação, investimento 

em P&D, concentração geográfica, competitividade. Dessa forma, ocorre o desenvolvimento 

científico e tecnológico tão esperado pelas empresas que visam expandir suas atividades aos 

mercados externos, sejam interestaduais, nacional ou internacionais.   
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4.2 Visão Crítica  

 

Apesar das importantes contribuições das escolas alemã, americana, francesa, entre 

outras, existem diversas variáveis que ainda precisam ser analisadas na Ciência 

Regional/Economia Regional, por se tratar de uma disciplina relativamente nova. É importante 

vislumbrar as forças centrípetas e centrífugas sob um olhar mais crítico. Inclusive, Ávila (2003, 

p. 15) alerta que “o significado desta expressão [Desenvolvimento Local] ainda é objeto de 

contínua análise e discussão, em virtude de sua ainda muito curta trajetória histórica [...]”.   

 

a) Sob a perspectiva de Dowbor (1995, 2007)  

 

Dowbor (2007) apresenta o Desenvolvimento Local no Brasil como deficitária e aponta 

a necessidade de um processo de reorganização da sociedade, pois existem muitos problemas 

que circundam a discussão: polarização entre ricos e pobres, os desafios ambientais, a ausência 

ou ineficiência do Estado, o acesso à tecnologia, baixa coesão entre sistemas de integração, 

entre outros. Dowbor (1995, p. 2) atribui à globalização uma nova hierarquização dos espaços, 

de acordo as diversas atividades produtivas, “como formação de blocos, fragilização do Estado-

nação, surgimento de espaços subnacionais fracionados de diversas formas, [...] reforço do 

papel das cidades, e uma gradual reconstituição dos espaços comunitários desarticulados por 

um século e meio de capitalismo”.   

De modo que a transformação dos novos espaços estabelece novas dimensões para a 

inclusão do indivíduo no processo de reprodução social, exigindo deste nível avançado de 

integração. Essas mudanças consequentemente ordenam sistemas mais democráticos para gerir 

a complexidade e diferenciação do local que se baseia em ajustes frequentes das políticas, da 

estrutura central de poder, da participação popular. Dowbor (1995, p. 8) conclui que  

 

A implicação prática deste raciocínio, é que se torna essencial a readequação de como 

se hierarquizam os diversos espaços institucionais. Neste sentido, por exemplo, o 

nível central de decisão do país tem de se preocupar com a coerência das grandes 

infraestruturas econômicas, com os equilíbrios macroeconômicos, com as 

desigualdades regionais, com a inserção do país na economia mundial, com os eixos 

tecnológicos de longo prazo. Problemas mais específicos terão de ser transferidos para 

espaços de decisão mais próximos do cidadão. 

 

Como consequência, a cidade passa a ter maior autonomia para lidar com os problemas 

locais, seguindo cada vez mais “a tendência natural para as cidades assumirem gradualmente 

boa parte dos encargos antigamente de competência dos governos centrais” (DOWBOR, 1995, 
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p. 8-9).  Influenciando, a economia regional a ordem da atividade produtiva que se diversifica 

e fortalece devido à descentralização dos serviços públicos, antes localizados apenas na capital 

ou regiões metropolitanas. 

Outro aspecto relevante que corrobora para a nova hierarquização dos espaços é a 

decadência do processo de urbanização das metrópoles através da industrialização que 

modificou o espaço rural. No entanto apresenta graves sinais de desaceleração, redução da 

oferta de emprego e problemas socioambientais que impulsionam as empresas para menores 

regiões. Assim, cidades médias assumem um centro em menor escala, mudando apenas o 

contexto nacional da reprodução econômica das metrópoles que, por sua vez, precisam redefinir 

seu espaço (DOWBOR, 1995). 

Nesse contexto, importa destacar a necessidade de articular os espaços em toda a esfera 

nacional e subnacional, bem como global, mas também integrar o “rural e urbano”, ressaltando 

que a dinâmica da gestão participativa local depende do ajuste entre todas as dimensões. 

Dowbor (1995), inclusive, ressalta que o espaço urbano não pode ser desassociado do rural 

porque derivou dele e ainda se mantem dependente da sua base produtiva. Dowbor (2007) 

também chama a atenção para o processo de inclusão produtiva das menores escalas, como um 

dos meios possíveis para buscar mudança na abordagem do desenvolvimento.  

Em relação à participação social, Dowbor (1995) salienta que esta é um fruto da 

cidadania e que sua ausência em um ambiente dito democrático implica em problemas 

enraizados e não combatidos com eficiência. A base da sociedade, os mais pobres, precisa além 

de ser assistida por políticas assistenciais, possuir o suporte adequado que lhe possibilite acessar 

os meios produtivos, o conhecimento, as tecnologias organizacionais. O fortalecimento do 

capital social na comunidade, entre os cidadãos que passam a participar ativamente da dinâmica 

socioeconômica, figura-se como elo necessário nesse processo (DOWBOR, 1995, 2007). 

Sob o enfoque das tecnologias organizacionais e capital social, Dowbor (2007) ressalta 

a necessidade de novas fontes de intermediação de crédito para apoiar os micro e pequenos 

empresários (formadores do circuito inferior); democratização do conhecimento aos pequenos 

produtores; transparência acessível para todos os níveis por meio de sistemas básicos de 

informação para a comunidade. Para tanto, os pequenos produtores precisam se organizar em 

cooperativas, buscar financiamento coletivo em agências financiadoras, para que o crédito se 

torne uma alavanca para o capital social.  

Dowbor (2007) estabelece uma eficiente crítica à dificuldade de acesso das novas 

tecnologias e instrumentos de inovação aos pequenos produtores, que posterga ou até mesmo 

inibe o desenvolvimento local das comunidades. Logo, torna-se imprescindível a criação de 
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uma política de difusão e fomento de novas tecnologias, além de uma política de financiamento 

e uma política de informação, inclusive nas bases comuns curriculares nas escolas, segundo o 

autor. 

Importa destacar que o autor não se exime da “dependência” que o local tem do global, 

afinal as iniciativas locais isoladas não são suficientes, entretanto quando sólidas iniciativas são 

fomentadas, resultantes de uma comunidade participativa e democratizada, a dinâmica global é 

fortemente beneficiada. O autor salienta que as tais mudanças estão intimamente ligadas ao 

rompimento da visão tradicional de participação social apenas entre Estado e empresa, público 

versus privado, para uma visão contemporânea, participativa que envolve todos os atores locais: 

empresários, cooperativas e associações, instituições de ensino, universidades. Resgatando a 

dimensão comunitária e dando voz às ideias de espaço articulado (DOWBOR, 1995). 

 

b) Sob a perspectiva de Nunes (1996)  

 

Na mesma vertente, Nunes (1996) tece duras críticas à imposição de um 

desenvolvimento pautado na descentralização, poder local e democratização em escalas de 

gestão subnacionais.  

 

O papel das unidades subnacionais como parte da ordem política tem sido 

sistematicamente subestimado. As consequências disto se fazem sentir na enorme 

Babel que constituem os escritos sobre municípios e regiões e, sobretudo, na 

facilidade com que a maioria dos analistas – teóricos e práticos – aceitam como 

verdades os refrãos da moda. E o presente está povoado de slogans convergentes, 

ditados pelo desespero de uma esquerda sem perspectivas e pela euforia – se não 

irracional, de má-fé – de uma direita neoliberal que já se depara com “as duras réplicas 

da história”. A valorização do poder local e da descentralização é o problemático 

consenso atual (NUNES, 1996, p. 32).  

 

Atribui-se aos teóricos e práticos da temática, os formuladores de políticas (policy 

makers) a grande irresponsabilidade de aceitar como verdade os “refrãos da moda” e reproduzi-

los aos municípios e regiões sem um filtro. Uma espécie de problema que todas as partes do 

jogo político transferem ao poder local para que este seja solucionado. Assim, a democratização 

é expandida e os representantes da sociedade nos eixos do Poder Executivo, isentos da 

responsabilidade primária (NUNES, 1996). 

Diante do cenário complexo, Nunes (1996) apresenta três fragilidades relacionadas à 

temática do desenvolvimento local. A primeira se refere à dificuldade de distribuir igualmente 

o poder para todos os atores da comunidade no processo, já que existe a tendência de perpetuar 

padrões antecessores de poder. Observa-se que a intervenção mais incisiva do Estado em um 
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território, geralmente ocorre em decorrência da pressão popular, a exemplo da Campanha dos 

Direitos Civis nos Estados Unidos entre os anos de 1950 e 1960, em que a Federação empregou 

seu poder contra as autoridades e sociedades locais racistas (NUNES, 1996).  

Percebe-se que não há o incentivo à apropriação do poder local, mas de recursos de 

poder à coletividade. Essa diferença ressalta que o combate a uma sociedade oligárquica 

liderada por elites dominadoras, patriarcalismo e forças tradicionais em nível municipal, torna-

se ainda mais complicado porque as relações de poder são mantidas e, na maioria dos casos, 

legitimadas democraticamente pelo voto popular. Comportamento cultural que Nunes (1996) 

considera desastroso. 

Mais especificamente, o autor nomeia o “clientelismo” como um mal local e alerta que 

sua existência não é uma realidade apenas em países pobres ou em desenvolvimento. Para 

Nunes (1996, p. 33) “esta recorrência deveria conduzir à suspeita de que se está diante de um 

fenômeno, se não constitutivo do governo representativo em geral, ao menos de formas 

específicas deste”. Porém, ao Estado convém torna-lo invisível e se notado, encara-se como um 

fato eventual, “o finado [que] ainda respira... e influencia decisões” (NUNES, 1996, p. 34). 

Para tanto, o autor faz menção à Teoria do Estado que enxerga os poderes locais como 

inimigos e concebem um lugar subordinado para os municípios, como níveis meramente 

administrativos. Por isso, as políticas de desenvolvimento no Brasil de municípios e unidades 

federativas são tão dependentes dos projetos nacionais. Nesse sentido, Nunes (1996, p. 33) 

sinaliza que “carece-se, portanto, [...] de uma teoria que ilumine o papel das práticas políticas 

locais na construção da ordem”. Ou seja, a ausência de políticas públicas concebidas em nível 

local resulta em problemas socioeconômicos e culturais que a reforçam a necessária 

territorialização do poder político. Nesse sentido, a segunda fragilidade se origina na falta de 

suporte à resolução dos conflitos locais decorrentes da desigual distribuição do poder entre os 

atores.  

Segundo Nunes (1996, p. 34) isso decorre porque o Estado se fundamenta em uma 

contradição em que o 

 

[...] poder político real lança-se num movimento de afirmação de um desenvolvimento 

desigual e assimétrico que privilegia certos setores da sociedade e certas localidades 

em detrimento de outros. Paralelamente, cria condições de mobilização social 

crescente, fazendo comparecerem, com cada vez mais força, reivindicações de 

“direitos iguais” por parte das camadas marginalizadas.  

 

A contradição entre a manutenção da desigualdade econômica e igualização social cria 

tensões que ultrapassam dimensões de tempo e espaço, porém Nunes (1996) ressalta que nessa 
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arena as forças do desenvolvimento desigual levam vantagem, portanto o desenvolvimento 

local, economia solidária e cooperação são temas embrionários, até mesmo utópicos. E quando 

se fala no combate das desigualdades socioeconômicas, mesmo nos discursos, “ainda que a 

intenção seja favorecer a população via a criação de empregos, a tematização é refeita, levando-

se em conta, prioritariamente, as necessidades do capital” (NUNES, 1996, p. 36). 

A terceira fragilidade consiste nos conflitos posteriores ao processo local, o embate entre 

a dinâmica local e a global. Nota-se que as fragilidades estão interligadas e recaem sobre o 

mesmo problema: o desajuste dos atores locais. De acordo Nunes (1996, p. 35-36), 

 

O problema assume uma dupla dimensão: uma quantitativa, referente à desigualdade 

na distribuição de recursos de poder entre as empresas, o Estado e seus cidadãos; outra 

qualitativa, de explicitação mais recente, que diz respeito aos limites territoriais da 

jurisdição estatal versus a ação globalizada do capital. As duas dimensões relativizam 

a soberania dos Estados nacionais, sendo que a segunda se destaca pela possibilidade 

de alocação de capitais, produtivos ou especulativos, entre fronteiras e conforme 

decisões exclusivas de seus gestores, transforma os Estados, de reguladores, em 

competidores entre seus semelhantes.  

 

Observa-se mais uma vez a relativização do Estado ao se eximir de funções elementares 

ou até mesmo alterar sua atribuição. Nunes (1996) confere às vias estatais a dificuldade de 

tramitação política dos conflitos distributivos que expandiu a democratização em escala global. 

De forma que as demandas locais não são resolvidas, mas camufladas pela pseudo esperança 

que empresas multinacionais promovem quando se instalam no município “vencedor” após 

longa guerra de incentivos fiscais   “contemplando muito mais os interesses da empresa do que 

qualquer racionalidade produzida pelas instituições políticas” (NUNES, 1996, p. 36). 

 

c) Sob a perspectiva de Oliveira (2001)  

 

A proposta de Oliveira (2001) concebe o desenvolvimento focado na cidadania em que 

o desenvolvimento local é apenas um dos aspectos. Nesse sentido, compreender o 

desenvolvimento local como correspondência em âmbitos mais restritos à noção de 

desenvolvimento humano trabalhado pela ONU, é uma relação interessante que se aproxima do 

pretendido, mas não é, ainda, suficiente porque  

 

Faltam-lhe algumas dimensões decisivas. A primeira diz respeito, seguindo a trilha 

do conceito do subdesenvolvimento, à sua especificidade histórica, isto é, o não-

desenvolvimento local é um subdesenvolvimento no sentido forte de que ele é peculiar 

à periferia do capitalismo. Isto tem consequências teóricas e práticas. A primeira é 

que o desenvolvimento local não será o elo numa cadeia de desenvolvimento total; a 

segunda é que ou é concebido como alternativa ou reproduzirá a forma estrutural. A 
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outra dimensão é a da cidadania, a qual, por sua vez, não é passível de ser mensurada 

a não ser por procedimentos tautológicos, que consistem em atribuir-se pontos àquilo 

que se quer medir [...]. Ela é irredutível à quantificação. Embora o bem-estar e uma 

alta qualidade de vida devam ser direitos dos cidadãos, não se deve colocar tais 

direitos como sinônimos de cidadania, pois esse economicismo pagaria o preço de 

desconsiderar como cidadãos os que não têm meios materiais de bem-estar e 

qualidade de vida (OLIVEIRA, 2001, p. 11-12). 

 

O autor descontrói a ideia de que o desenvolvimento local é um caminho para o 

desenvolvimento em sua totalidade, ao tempo em que esclarece a impossibilidade de 

compreender cidadania como sinônimo de bem-estar e qualidade de vida (direitos dos 

cidadãos). Desse ponto de partida, a noção de desenvolvimento local deve ser vista como âncora 

na cidadania, caso contrário será apenas uma concepção restrita “fadada ao fracasso” 

(OLIVEIRA, 2001, p. 13). 

Desse modo, é a noção de cidadania que deve orientar a tentativa de mensurar os 

processos e estoques de bem-estar e qualidade de vida ao indivíduo enquanto ser autônomo, 

crítico e reflexivo. Nessa concepção, afasta-se a visão de indivíduo-massa; há uma valorização 

em torno da pluralidade que envolve o coletivo formado pelos cidadãos e os consequentes 

conflitos dessa relação (OLIVEIRA, 2001).  

Oliveira (2001) aponta que um dos passos para alcançar o desenvolvimento em nível 

local se estabelece por meio do rompimento do pensamento neoliberal de que cidadania 

significa ausência de conflitos ou paz social. Até mesmo porque negar os desajustes entre os 

grupos socais e respectivos objetivos individuais condena o território a permanecer na condição 

de subdesenvolvimento. Ou seja, o desenvolvimento deve buscar soluções para a complexidade 

que envolve cada sociedade, ao invés de fechar-se à realidade.  

Outro aspecto importante perpassa o reducionismo da sociedade civil ao 

desenvolvimento local como uma relação apaziguada que requer simples ajustes. Seguindo a 

vertente gramsciana, Oliveira (2001, p. 22) ressalta que “a sociedade civil não se reduz 

simplesmente ao conjunto de atores privados [...]. Gramsci dá ao conceito uma carga de 

negatividade que não pode ser desconhecida, no sentido de sublinhar decisivamente que a 

sociedade civil é o lugar do conflito pela hegemonia”.  

Oliveira (2001) se baseia em três argumentos centrais que reforçam a imprecisão da 

abordagem romantizada do desenvolvimento local. Primeiramente porque existe uma barreira 

da administração pública, da gestão, uma certa incompetência que impede que a continuidade 

de projetos universalizantes de desenvolvimento. Na maioria das vezes, o Estado repassa seu 

compromisso a terceiros e reforça essa ideia. O segundo argumento é o não debate sobre a 

essência do capitalismo, da acumulação da riqueza, do lucro, enfim, questões que reforçam a 
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desigualdade. O terceiro argumento apresenta o desenvolvimento local como catalizador das 

consequências do capitalismo que fragmenta, desregulamenta e fragiliza o Estado.  

O capitalismo se ratifica e interfere negativamente a visão de desenvolvimento nos 

países subdesenvolvidos, ainda mais se inquerir a esfera local à análise. Nesse sentido, Oliveira 

(2001) alerta que a formulação de modelos pragmáticos que prometem resolver os problemas 

de forma unificada para qualquer território, como uma receita de bolo, resvalam em ineficácia, 

mais especificamente, na negligência de desconsiderar as particularidades políticas, 

econômicas e culturais que constituem o lugar, seu entorno e os elos com as escalas maiores. 

Portanto, a polissemia do desenvolvimento sinaliza que apenas a ligação produzida pela 

cidadania redefine simultaneamente os campos da “reforma administrativa do aparelho do 

Estado municipal, no caso, e a iniciativa de um grupo local de produção cultural [...]” 

(OLIVEIRA, 2001, p. 13). Tornando possível fomentar o desenvolvimento em nível local de 

modo a garantir a melhoria de vida dos indivíduos e combate às privações de liberdade, em um 

movimento realista de enfrentamento à deficiência do Estado e da complexidade da ligação 

entre o local e o global.  

 

d) Sob a perspectiva de Fischer (2002, 2012)  

 

Por sua vez, Fischer (2002) reitera a questão social e da mudança que deve começar 

individualmente para depois se fortalecer no coletivo. Sendo assim, a autora prefere usar a 

nomenclatura social, pois “desenvolvimento local ou é desenvolvimento social ou não é 

desenvolvimento” (FISCHER, 2002, p. 9). Então, Fischer estabelece cinco proposições com 

base em um processo das ações e paradoxos fundamentais à promoção do desenvolvimento 

social. 

A primeira proposição valoriza a gestão como um processo de mediação entre os 

múltiplos níveis de poder individual e social. Segundo Fischer (2002), o indivíduo e, por 

consequência, a comunidade precisa romper o protagonismo de um líder carismático que 

estabelece uma relação de dependência e apelo emocional quanto à continuidade de projetos 

que fomentam o desenvolvimento. As pessoas devem se posicionar com uma concepção 

comunitária de desenvolvimento social, participativa. 

 

A gestão do desenvolvimento social é um processo de mediação que articula múltiplos 

níveis de poder individual e social. Sendo um processo social envolvendo negociação 

de significados sobre O QUE deve ser feito, PORQUE e PARA QUEM, a gestão não 

é uma função exercida apenas por um gestor, mas por um coletivo que pode atuar em 

grau maior ou menor de simetria/assimetria e delegação; o que traz uma carga 
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potencial de conflito de interesses entre atores envolvidos e entre escalas de poder 

(FISCHER, 2002, p. 9). 

 

Observa-se que essa proposição destaca a articulação entre os atores sociais e os 

conflitos advindos dessa aproximação. Ao mesmo tempo, Fischer (2002) atribui à falta de 

competência dos gestores e aos líderes carismáticos, a fragilidade dos processos de 

desenvolvimento social, aspectos menos fiscalizados na dimensão local, nas instituições 

municipais reforçadas pelo patriarcalismo e nepotismo. 

A segunda proposição avalia a cooperação e a competição como duas pautas 

contraditórias, porém interdependentes e necessárias entre si; e enfatiza o desafio do poder 

compartilhado nas estruturas sociais. Segundo Fischer (2002, p. 10), devem ser encarados como 

projetos de resistência e contra dependência, como “[...] experiências de rupturas e de 

construção de novos paradigmas do agir social, e, como tal, ‘organizações de aprendizagem’ da 

gestão do desenvolvimento”.  

A terceira proposição de Fischer (2002) ressalta a importância dos valores e ética de 

responsabilidade na gestão do desenvolvimento caracterizados por fluidez, agilidade e 

inovação, eficácia, do poder legitimamente conquistado, entre outros. Tendo em vista que 

compartilhar poder, construir organizações, estratégias e estruturas eticamente relacionais e 

eficazes é uma tarefa difícil no contexto das comunidades constituídas por diversos atores, a 

autora ressalta a indispensabilidade de uma governança atuante que 

 

Como quaisquer outras organizações, devem mapear necessidades, delinear 

estratégias consequentes, desenvolver planos, gerir recursos escassos ou não, gerir 

pessoas comunicar-se e difundir resultados, construindo a identidade e preservando a 

imagem da organização. Prestar contas à sociedade, avaliar processos e resultados e 

regular ações são também tarefas essenciais do gestor eficaz. No caso de organizações 

de desenvolvimento social, a eficácia é função de efetividade social, isto é, da 

legitimidade conquistada (FISCHER, 2002, p. 10). 

 

 

A quarta proposição chama a atenção para a gestão do desenvolvimento social como 

uma gestão de redes que tem que enfrentar a complexidade da esfera sistêmica da vida em 

comunidade. Haja vista que as relações institucionais são “afetadas por estilos de pessoas e 

comportamento, pela história do gestor, pela capacidade de interação e por toda subjetividade 

presente nas relações humanas” (FISCHER, 2002, p. 10).  

A quinta proposição ressalta os aspectos culturais cujo desenvolvimento perpassa pela 

gestão social do simbólico, do valorativo das culturas e da construção de identidade locais 

(FISCHER, 2002).  Portanto, as cinco proposições apontam que a gestão do desenvolvimento 
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é a gestão da sociedade e que não deve se limitar a um molde determinado, mas sim atender às 

complexidades específicas do local.  

Em outro momento, Fischer (2012) discute a promoção do desenvolvimento via 

planejamento localizado em fatias de territórios ou esforços localizados. Entretanto, mantém a 

noção de gestão social do desenvolvimento e as proposições aprimoradas em quatro assertivas. 

A participação social por meio da gestão promove desenvolvimento territorial, voltado para a 

integração de vários locais. A autora reafirma em várias oportunidades que o desenvolvimento 

local não se faz sozinho e que é preciso aprimorar processos, consolidar instituições, firmar 

tempos e territorialidades. 

Além de promover a qualificação dos gestores envolvidos nos projetos de 

desenvolvimento, incentivando-os a gerir criativamente as organizações e interorganizações, 

potencializar espaços de aprendizagem, e difundir socialmente os conhecimentos produzidos. 

Nesse sentido, Fischer (2012, p. 118) elenca 6 competências inerentes ao perfil do gestor social, 

resumidas em: 

 

1. Capacidade de elaborar e gerir projetos de intervenção e mudanças em contextos 

socioterritoriais de diferentes escalas de poder [...], incluindo etapas de planejamento 

e avaliação de processos, de resultados e de impactos;  

2. Capacidade de elaborar diagnóstico, valendo-se do conhecimento de instrumentos 

institucionais e tecnológicos e de recursos metodológicos [...], integrando-os e 

articulando-os de acordo com as características do contexto de intervenção;  

3. Capacidade de sistematizar práticas de desenvolvimento e gestão social, 

reconhecendo instrumentos e saberes (lições e ensinamentos) relacionados a elas;  

4. Capacidade de gerir criativamente organizações e interorganizações em diferentes 

dimensões de tempo e espaço, do micro local ao transnacional;  

5. Capacidade de potencializar espaços de aprendizagem, por meio do engajamento 

nas oportunidades oferecidas pelo curso e na busca ativa para estabelecer relações 

com pessoas e organizações envolvidas em práticas relacionadas a sua área de 

atuação;  

6. Capacidade de difundir socialmente os conhecimentos produzidos ao longo do 

curso.  
 

Para Fischer (2012) é preciso seguir um itinerário de formação profissional que abrange 

os três pilares acadêmicos: ensino, pesquisa e extensão; fundamentais para que um gestor social 

seja capaz de cumprir suas funções básicas com qualidade em uma construção coletiva de outros 

atores sociais e instituições. Afinal, a gestão do desenvolvimento social é um processo de 

mediação que envolve múltiplos níveis de poder individual e social, que se promovida por 

agentes “competentes” tende a lograr resultados sustentáveis.  
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e) Sob a perspectiva de Brandão (2004, 2007) 

 

Brandão (2004) evidencia as consequências desastrosas que o pensamento localista 

exagerado pode causar, principalmente, em países subdesenvolvidos com democracias ainda 

incipientes, pois não se pode negligenciar a complexidade das hierarquias de geração e 

apropriação da riqueza nas diversas escalas e os instrumentos das políticas. Isto é, “países 

desiguais como o Brasil não se podem dar ao luxo de pôr em prática ideias que não conjugam 

estratégias para todas suas partes diferenciadas e não ‘coesionam’ o enorme território” 

(BRANDÃO, 2004, p. 73). 

Brandão (2007) chama atenção para o fato do “localismo” ser posto no debate do 

desenvolvimento tendo em vista solucionar as falhas de mercado advindos do processo de 

internacionalização que agravou a desigualdade socioeconômica nos países subdesenvolvidos; 

ou seja, é repassado ao local a competência de solucionar entraves superiores ao seu poder de 

decisão. Como resultado, políticas de desenvolvimento em todo o mundo têm ganhado 

crescente roupagem territorial em escala (micro, meso e macro) regional. No entanto, dada a 

dinâmica econômica universal,  

 

A crescente internacionalização dos circuitos econômicos, financeiros e tecnológicos 

do capital mundializado [...], debilita os centros nacionais de decisão e comando sobre 

os destinos de qualquer espaço nacional. No caso específico dos países [...] desiguais 

[...] essa situação se revela ainda mais dramática, ensejando um processo de 

agudização das marcas do subdesenvolvimento (BRANDÃO, 2007, p. 36). 

 

Para o autor, a determinação do desenvolvimento no cenário capitalista toma por base a 

divisão social do trabalho e esse aspecto perpassa por todos os processos, em todas as escalas, 

não havendo como delimitar o desenvolvimento somente em nível local (BRANDÃO, 2007). 

Caso contrário, bastaria apenas o território apostar na publicidade e propaganda para dinamizar 

sua potencialidade local para auferir retornos socioeconômicos solucionadores dos problemas. 

Ou seja, a visão exagerada do localismo imprimiu uma abordagem trivial ao desenvolvimento 

(ORTEGA; SILVA, 2011). 

Por exemplo, a “banalização de definições como “capital social”, redes, “economia 

solidária e popular”; o abuso de toda a sorte de “empreendedorismos” [...], a crença em que 

formatos institucionais ideais [...] criaram uma cortina de fumaça nas abordagens do tema” 

(BRANDÃO, 2007, p. 38). Essa ideia ganhou “poder ilimitado” nas discussões teóricas, 

distorcendo a ação dos atores locais em prol do controle e participação social, enquanto 

responsáveis pelo desenvolvimento.  
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Segundo Brandão (2007), o Estado se exime de suas funções nesse contexto da 

“aprendizagem coletiva” e os conflitos locais são minimizados, cabendo à cooperação e 

solidariedade dos atores locais estruturar um ambiente favorável. De modo que os conflitos 

locais são ignorados, bem como as relações de poder e hegemonia, ainda imperantes nos 

territórios cuja acumulação de capital ocorre em bases de oligopólio (BRANDÃO, 2004; 

ORTEGA; SILVA, 2011).  

   

A ação púbica deve prover externalidades positivas, desobstruir entraves 

microeconômicos e institucionais, regular e, sobretudo, desregular a fim de garantir o 

marco jurídico e o sistema normativo, atuando sobre as falhas do mercado. [...] Posto 

o perfil virtuoso desse “tecido socioprodutivo” localizado, tudo passaria a depender 

da força comunitária da cooperação, da “eficiência coletiva” e das vontades e dos 

fatores endógenos ao entorno territorial que tenham construído numa atmosfera 

sinérgica (BRANDÃO, 2007, p. 49).  

 

Brandão (2007) considera que o tema deve ser estudado à luz de 4 categorias analíticas: 

homogeneização, integração, polarização e hegemonia, para mensurar a complexidade que 

envolve as demandas capitalismo no território brasileiro, as desigualdades regionais, as 

políticas estatais, a economia urbana e a integração do mercado nacional. Assim e reatualizados 

mediante as demandas do mercado capitalista. Tais conceitos devem ser manejados de modo 

muito individual, pois cada situação terá determinação distintas.  

A homogeneização é caracterizada pela uniformização das condições para a reprodução 

do capital que decorre em espaços unificados que reforçam sua presença. Tendo em vista que 

o capital é homogeneizador, minimiza a distância espacial para a comercialização, e abarcador 

que sofre as consequências naturais do seu caráter progressivo. Brandão (2007) revela cuidado 

no tratamento da dimensão “espacial” do capitalismo, já que, geralmente, otimiza as 

desigualdades sociais e econômicas.  

Por sua vez, a integração é marcada pela coerção concorrencial que visa a geração de 

maior profundidade e extensão na acumulação. Todo esse aparato conceitual é importante para 

se abordar a problemática regional e urbana, com relação à coerção concorrencial imposta a 

todos os capitais e suas frações. Até mesmo porque a integração promove a união entre os 

espaços e estruturas produtivas que envolve intensos conflitos frente a divisão social do trabalho 

(BRANDÃO, 2007).   

 

A integração é sempre um processo contínuo e de difícil reversão, que exerce 

influência complexa e contraditória sobre as regiões aderentes, que serão engolfadas 

em adaptações recíprocas, com intensidades e naturezas diversas, destacando-se, 

evidentemente, a potência do vetor ‘centro dinâmico’ - ‘periferia’, embora nunca 

possa ser encarada como unidirecional (BRANDÃO, 2007, p.76). 
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O processo de integração estabelece a readequação das estruturas produtivas às 

demandas do capital, refletindo tanto para o aumento das potencialidades quanto das 

vulnerabilidades regionais/locais. Essa categoria ressalta o fato de que uma matriz produtiva 

densa e integrada não se concentrar apenas em um território, por isso a integração da periferia 

com o centro é reforçada. Brandão (2007) recomenda o estudo do papel polarizador do centro. 

Quanto à polarização do desenvolvimento capitalista, enquanto a integração traz uma 

noção de enquadramento, a polarização remonta à hierarquia. Ou seja, caracteriza-se por 

reforçar a relação centro-periferia e todas as nuances que envolvem o processo de dominação. 

Segundo Brandão (2007), isso ocorre porque o desenvolvimento de fatores produtivos gera 

polaridades, estabelecendo novos arranjos em várias escalas. Logo, a polarização procede “da 

heterogeneidade estrutural e da própria cumulatividade e das forças aglomerativas presentes no 

espaço geográfico capitalista” (BRANDÃO, 2007, p.82). 

Com relação à hegemonia, Brandão (2007) define como um processo de coerção e 

consentimento ativo, resultado da desigualdade. No Brasil, o autor apresenta como hipótese que 

a chave para se analisar as questões regionais urbana/rural se encontra na hegemonia política 

do bloco de poder nas diversas frações do mercado mercantil para auferir melhores condições 

de desenvolvimento. A função da hegemonia perpassa pela regulação das contradições, 

contenção dos conflitos, resultantes das categorias analíticas anteriores (BRANDÃO, 2004). 

A nova visão surge em contraposição à visão cega que o avanço da temática do 

Desenvolvimento Local acabou desencadeando. Muitas vezes, o tema é abordado sobre um 

aspecto romantizado que ignora a realidade externa, ou seja, o local como subordinado ao 

global. As teorias localistas tendem a idealizar o sucesso das intervenções como se "dependendo 

de sua vontade de auto impulso" apenas, segundo Brandão (2007, p. 39). 

De acordo Brandão (2007) não se é dada a devida importância às escalas intermediárias 

entre o local e o global, e isso pode mascarar a complexidade do processo de desenvolvimento 

que necessita de uma articulação em todos os níveis. Em resposta às abordagens excessivamente 

localistas, o autor sugere que deve ser construída uma política nacional de desenvolvimento 

através de políticas públicas e ações estratégicas a serem implementadas por meio de uma 

integração das demais escalas (BRANDÃO, 2004). 

Por meio de um novo pacto federativo entre os níveis de governo, Brandão (2007, p. 

209) orienta "articular horizontalmente os atores institucionais de uma mesma região e integrar 

verticalmente as diferentes escalas político-administrativas". Assim, o desafio da política 

pública será combatido com sucesso nos programas nacionais de desenvolvimento 

descentralizado, porém de forma coordenada, a fim de promover todos os benefícios esperados. 
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Para o autor, esse deve ser o caminho a ser traçado para a construção de um projeto de nação 

baseado em uma política pública nacional de desenvolvimento.  

Em suma, Dowbor (1995; 2007) enfatiza a participação social e a inclusão produtiva; 

Nunes (1996) concentra as críticas ao Estado e à formulação das políticas públicas sem 

participação da população. Oliveira (2001) destaca a cidadania e esclarece que sua autonomia 

se fortalece em meio aos conflitos sociais. Por sua vez, Fischer (2002, 2012) ressalta a dimensão 

social e a importância da garantia dos direitos e deveres do indivíduo, visando uma sociedade 

sustentável. E, Brandão (2004, 2007) reforça as noções de integração, como aspecto que deve 

nortear as decisões entre os atores, inibindo a banalização do conceito de paz social.  

 

4.2.1 Análise categórica  

 

A análise das categorias: assimetria participativa, autonomia, bem comum, difusão do 

conhecimento, fragilidade localista, inclusão produtiva, ineficiência do estado, poder 

compartilhado e valorização cidadã (Quadro 6) foram definidas a partir da discussão sobre a 

abordagem crítica do desenvolvimento local no tópico anterior. Dessa forma, cada categoria 

será apresentada na perspectiva dos autores, buscando similitudes ou diferenças em cada visão. 

O Quadro 6 contém o conjunto de categorias e autores selecionados para a análise. 

Posteriormente, cada categoria e autor são comentados para especificar melhor o seu conteúdo 

e importância para a análise comparativa que é apresentada ao final desta seção. 

A categoria assimetria participativa parte do pressuposto que o processo de 

desenvolvimento congrega desigualmente a participação dos atores, dado a complexidade das 

construções sociais e do jogo de interesse entre os grupos, entidades. Há um consenso entre 

todos os teóricos (DOWBOR, 1995; NUNES, 1996; OLIVEIRA, 2001; FISCHER, 2002; 

BRANDÃO, 2004) de que existe uma falha estrutural, um path dependence (dependência de 

trajetória) em nível histórico ou cultural que dificulta uma simetria nas relações ou ainda 

perpetua comportamentos de dominantes e dominados. 

Especificamente, Dowbor (1995) destaca as políticas globais desajustadas e o 

reducionismo das decisões centralizadas. Para o autor, o próprio conceito da grande estrutura 

central de poder precisa ser reavaliado, pois as mudanças exigem ajustes. Dowbor (1995) 

também desaprova a obscuridade na visão de luta de classes nos tempos atuais, afinal a 

sociedade moderna é heterogênea, mas falta-lhe tratar os conflitos oriundos dessa complexidade 

de forma adequada, condizente à realidade local. 
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Quadro 6 – Categorias de análise dos pensadores, visão crítica do Desenvolvimento Local 

                                                                                                                                   (continua) 

Categoria 
Autor 

Dowbor  Nunes Oliveira Fischer  Brandão 

Assimetria 

participativa 

“A sociedade 

moderna é 

constituída por 

um tecido 

complexo e 

extremamente 

diferenciado de 

atores sociais” 

(1995, p. 8) 

“[...] 

desigualdade 

na distribuição 

de recursos de 

poder entre as 

empresas, o 

Estado e seus 

cidadãos” 

(1996, p. 35) 

“[...] a forma 

democrática 

representativa é 

insuficiente para 

dar conta da 

profunda 

separação entre 

governantes e 

governados” 

(2001, p. 14) 

“As 

dificuldades de 

articulação 

governo + 

governo, 

governo + 

sociedade e 

sociedade + 

sociedade não 

são triviais” 

(2002, p. 8) 

“Todos os atores 

sociais, 

econômicos e 

políticos estão 

cada vez mais 

plasmados, 

‘diluídos’(subsu

midos) [...]” 

(2004, p. 58) 

Autonomia 

“Problemas 

mais específicos 

terão de ser 

transferidos para 

espaços de 

decisão mais 

próximos do 

cidadão” (1995, 

p. 8). 

“das ‘culturas 

locais’ que [...] 

buscam 

autonomia, 

inclusive 

conquistando 

posições no 

poder local” 

(1996, p. 36) 

“refere-se ao 

indivíduo 

autônomo, 

crítico e 

reflexivo, [...] 

uma aquisição 

por meio do 

conflito.” (2001, 

p. 13) 

“cidadãos, 

recuperando a 

iniciativa e a 

autonomia na 

gestão do bem 

comum” 

(2002, p. 6) 

“ter capacidade 

de resposta e 

impugnação às 

forças políticas 

que querem a 

perenização do 

subdesenvolvim

ento” (2004, p. 

61) 

Bem comum 

“[...] e tornou-se 

cada vez mais 

difícil identificar 

bem-estar 

humano com o 

bem-estar da 

economia” 

(1995, p.  2) 

“[...] vontade e 

força humana, 

através da qual 

os indivíduos 

se habilitam a 

tomar decisões 

sobre o futuro 

comum” 

(1996, p. 38) 

“[...] o bem-estar 

e uma alta 

qualidade de 

vida devam ser 

direitos dos 

cidadãos” (2001, 

p.12) 

 

“a qualidade 

de vida inclui, 

além de renda, 

saúde e 

educação 

maior 

participação na 

vida pública” 

(2002, p. 7) 

“[...] um projeto 

de maior 

competitividade 

sistêmica, 

justiça social e 

ambiental e de 

avanço das 

estratégias” 

(2004, p. 62) 

Difusão do 

conhecimento 

“sistemas 

modernos de 

comunicação 

mudam 

radicalmente o 

conceito de 

isolamento da 

pequena cidade” 

(1995, p. 14) 

“[...] formação 

do cidadão 

ativo que 

conhece os 

mecanismos 

do governo por 

seu 

intermédio” 

(1996, p. 33) 

“passos da 

microeletrônica, 

abandonando 

toda pretensão 

de totalidade, 

que é substituída 

pelas redes 

informacionais” 

(2001, p. 17) 

“comunicar-se 

e difundir 

resultados, 

construindo a 

identidade e 

preservando a 

imagem da 

organização” 

(2002, p. 10) 

“empreender a 

interpretação 

científica sob a 

ótica da 

pluralidade das 

frações de 

classes sociais 

[...]” (2004, p. 

60) 

Fragilidade 

localista 

“os espaços do 

desenvolvimen-

to se 

diferenciaram e 

se rearticulam 

[...] é a 

totalidade 

representando 

um sistema mais 

complexo” 

(1995, p. 4) 

“natureza dos 

vínculos entre 

o local, o 

regional, o 

nacional e o 

global, 

permeados 

matricialmente 

em suas 

esferas” (1996, 

p. 38) 

“O desenvolvi-

mento local [...] 

comporta tantas 

quantas sejam as 

dimensões em 

que se exerce a 

cidadania [...]” 

(2001, p. 13). 

“[desenvolvim

ento durável] 

um processo 

global e 

integrado, que 

concilie 

objetivos 

econômicos, 

sociais e 

ambientais” 

(2002, p. 6) 

“O desafio é 

discriminar e 

hierarquizar os 

fatores 

endógenos e 

exógenos 

determinantes, 

condicionantes 

ou coadjuvantes 

dos processos” 

(2004, p. 62) 
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Quadro 6 – Categorias de análise dos pensadores, visão crítica do Desenvolvimento Local 

(conclusão)  

Categoria 
Autor 

Dowbor Nunes Oliveira Fischer Brandão 

Inclusão 

produtiva 

“[...] é preciso 

que a base da 

sociedade se 

torne produtiva, 

se aproprie dos 

bens de 

produção, das 

tecnologias [...]” 

(2007,  7’ 19’’) 

“favorecer a 

população via 

a criação de 

empregos [...]” 

(1996, p. 36) 

“administração 

pública 

municipal que 

promova a 

inclusão e 

aprofunde a 

democracia” 

(2001, p. 7) 

“Os objetivos 

do desenvolvi-

mento devem 

ser múltiplos e 

que a 

qualidade de 

vida inclui, 

além de renda” 

(2002, p. 7) 

“explorar de 

forma mais 

criativa suas 

externalidades 

positivas e 

vantagens 

distintivas [...]” 

(2004, p. 71) 

Ineficiência 

do Estado 

“o Estado 

tradicional faz 

figura de 

dinossauro, am-

plamente ultra-

passado por uma 

dinâmica que 

exige respostas 

rápidas e 

flexíveis” (1995, 

p. 8). 

“o poder 

político real 

lança-se num 

movimento de 

afirmação de 

um desenvol-

vimento 

desigual e 

assimétrico” 

(1996, p. 34) 

“o Estado-

Nação, o que 

desfaz a própria 

cidadania, se 

esta não puder 

desenvolver-se 

sob o signo de 

uma nova 

racionalidade” 

(2001, p. 16) 

“ [...] a inércia 

da ‘má 

burocracia’, ou 

seja serviços 

de má quali-

dade, estrutura 

ineficiente e 

onerosa obso-

lescência e 

inadequação” 

(2002, p. 8) 

“Os temas 

regionais 

passam mais 

pelos estudos 

[...] das 

distorções 

geradas pela 

ineficiente 

intervenção 

estatal [...]” 

(2004, p. 59) 

Poder 

compartilha-

do 

“articulação dos 

atores sociais do 

município [...], 

participação de 

empresários, de 

sindicatos, de 

colégios ou 

universidades” 

(1995, p. 14) 

“A valorização 

do poder local 

e da descen-

tralização é o 

problemático 

consenso 

atual” (1996, 

p. 32) 

“é o pacto social 

e político capaz 

de sustentar o 

exercício dos 

poderes 

constitucionais 

do município” 

(2001, p. 34) 

“conformam 

interorganiza-

ções híbridas, 

por natureza, 

que articulam 

Estado, Mer-

cado e a 

Sociedade 

[...]” (2002, p. 

7) 

“variadas e 

complexas 

interações 

sociais que 

buscam o 

alargamento do 

horizonte de 

possibilidades 

[...]” (2004, p. 

70) 

Valorização 

cidadã 

“recuperação de 

cidadania, 

através do 

espaço local, do 

espaço de vida 

do cidadão, é 

essencial” 

(1995, p. 16) 

“[...] a 

liberdade co-

munal fornece 

um consen-

timento ativo 

da cidadania, 

construindo 

força pública” 

(1996, p. 33) 

“[...] deve 

nortear a 

tentativa de 

mensurar os 

processos e 

estoques de 

bem-estar e 

qualidade de 

vida” (2001, 

p.12) 

“[...] valori-

zada desde a 

concepção de 

estratégias até 

o desenho de 

estruturas, de-

senvolvimento 

e avaliação” 

(2002, p. 10) 

“é decisivo e 

desafiador que 

haja consciência 

social cidadã e 

legitimação 

política” (2004, 

p. 71) 

Fonte: Elaboração própria com base em Dowbor (1995; 2007); Nunes (1996); Oliveira (2001); Fischer (2002); 

Brandão (2004). 

 

De modo que a participação dos atores precisa ser concebida por sistemas mais 

democráticos, tornando-se “essencial a readequação de como se hierarquizam os diversos 

espaços institucionais”, Dowbor (1995, p. 8). Isto é, aos espaços centrais cabem decisões 

macroeconômicas que garantam equilíbrio no mercado, inserção do país na economia mundial, 
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o combate às desigualdades regionais, entre outros; porém, em se tratando de problemas 

específicos a decisão deve ser transferida para o nível mais próximos do cidadão.   

Nunes (1996) chama a atenção para a desigualdade da distribuição dos recursos de poder 

entre os atores: Estado, mercado e sociedade civil. Apesar da dita modernidade política e as 

tentativas de ampliar a participação popular, o poder político real reafirma um desenvolvimento 

assimétrico que favorece certas localidades e atores em detrimento de outros. Logo, instauram-

se os conflitos e a contradição entre o desenvolvimento desigual e a tendência ao 

aprofundamento da igualização parecem aumentar. 

Na mesma linha, Oliveira (2001) sumariza que existe uma profunda separação entre os 

governantes e os cidadãos e a forma democrática representativa não é suficiente para efetivar a 

aproximação em busca de redução de desigualdades. No entanto, há o interesse que a separação 

continue, pois, os privilégios dos grandes grupos econômicos e políticos são mantidos em 

detrimento do sofrimento imputado ao cidadão comum. Tais grupos agem “como uma forma 

da dominação e para evitar que a democracia seja, realmente, o governo de todos” (OLIVEIRA, 

2001, p. 14). 

Sobre esse aspecto, Fischer (2002, p. 8) ressalta os “limites concretos de poder” na 

relação conflitiva entre os atores que se tornam ainda mais difíceis de tratar enquanto o discurso 

estiver embasado em “falácias da despolitização das iniciativas e na exacerbação das 

potencialidades e virtualidades locais”. A dificuldade de articulação entre os grupos sociais 

pode ser explicada pela vertente cultural e também pelo fato do Brasil ainda ser um país 

adolescente de 500 anos que estrutura sua democracia “ao andar”.  

Outro aspecto ressaltado por Fischer (2002) é a centralização na formulação de políticas 

públicas que perpetuam serviços públicos de má qualidade, acompanhamento precário e 

infraestruturas ineficientes. Além das “fragilidades metodológicas dos tipos de intervenção em 

desenvolvimento local, modismos e mimetismos [...], que atuam na superfície dos problemas e 

creditam à mobilização bem mais do que é obtido” (FISCHER, 2002, p. 8). 

Brandão (2004) também critica o fato de atribuir aos cidadãos mais do que podem fazer 

diante do que lhes é garantido, sendo que os atores sociais, econômicos e políticos que formam 

o território estão cada vez mais diluídos. Emerge-se, portanto, “tratar de forma criativa escalas, 

níveis e esferas, lançando mão de variados instrumentos, politizando as relações, construindo 

cidadania e buscando combater as coalizões conservadoras, através de uma contra hegemonia 

pelo desenvolvimento” (BRANDÃO 2004, p. 61). Dessa forma, a assimetria participativa pode 

ser combatida, bem como rompido os interesses dos grupos que preferem a perenização do 

subdesenvolvimento. 
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Desse movimento, fortalece-se a autonomia, segunda categoria analisada. De modo 

geral, todos os autores convergem para a necessidade de um empoderamento social para que a 

sociedade alcance níveis de desenvolvimento mais igualitário. No entanto, a autonomia sempre 

se esbarra na categoria anterior, a assimetria participativa. Ainda assim, essa deve ser uma luta 

constante para que ao cidadão seja outorgado capacidade de resposta para intervir na gestão do 

bem comum através da sensibilização e da visão crítica. 

Vale salientar que o termo empowerment surgiu nos Estados Unidos, na segunda metade 

do século XX, com forte influência da luta por justiça social iniciada por Lutero no século XVI 

na Reforma Protestante. A Tradição do Empowerment impulsionou a emancipação social de 

minorias (negros, mulheres, homossexuais, pessoas com deficiência) em movimentos contra o 

sistema opressivo estadunidense, tornando-se sinônimo de emancipação social, segundo 

Baquero (2012). 

Utilizado em diversas áreas do conhecimento, como: serviço social, administração, 

ciência política, educação, sociologia, psicologia comunitária; o empoderamento se tornou 

recorrente em planejamentos, políticas públicas e agendas da gestão pública e privada a fim de 

desenvolver autonomia aos envolvidos no processo. De acordo Baquero (2012, p. 179) o termo 

pode ser tratado “como verbo transitivo, empoderar envolve um sujeito que age sobre um 

objeto. Como verbo intransitivo, por sua vez, envolve a ação do próprio sujeito”.  

A utilização mais adequada ao contexto de autonomia e emancipação social é como 

verbo intransitivo. Baquero (2012) ressalta que apesar dos educadores não conseguirem delegar 

“poder” às pessoas, podem motivá-las a se tornarem capazes para ampliar habilidades e, 

consequentemente, recursos para melhorarem a qualidade de vida. O que Nunes (1996) atribui 

como conquista de recursos de poder por parte dos indivíduos.  

Ao abordarem a categoria bem comum, os autores, basicamente, concordam sobre a 

importância de assegurar os serviços públicos em prol de uma qualidade de vida melhor aos 

cidadãos, porém ao mesmo tempo ressaltam a incipiência de bem-estar na sociedade. Segundo 

Dowbor (1995), associar bem-estar humano com o bem-estar da economia tem se tornado uma 

tarefa difícil, já que a dinâmica do sistema capitalista não se preocupa com a esfera humana e 

ambiental ao longo da busca desenfreada por lucro, acumulação de capital. 

Nunes (1996) reitera que atribuir a responsabilidade do bem comum à vontade e força 

humanas dos cidadãos, perde o sentido. Mais uma vez, há um reforço ao não romantismo do 

tema tratado pelo desenvolvimento local, pois o bem comum deve ser o resultado da 

responsabilidade social compartilhada entre Estado e mercado. Enquanto Oliveira (2001) 
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ressalta que se o desenvolvimento local fosse encarado apenas como sinônimo de bem-estar e 

qualidade de vida, bastava tomar o conceito de desenvolvimento humano da ONU.  

Apesar de se aproximar da finalidade do desenvolvimento ainda não é suficiente porque 

o desenvolvimento local abrange outras dimensões decisivas. Dentre tais,  

 

Embora o bem-estar e uma alta qualidade de vida devam ser direitos do cidadão não 

se deve colocar tais direitos como sinônimo de cidadania, pois esse é economicismo 

pagaria o preço de desconsiderar como cidadãos os que não têm meios materiais de 

bem-estar e qualidade de vida. De outro lado, qualquer assimilação do tipo citado 

também inverte os sentidos da política, pois é através desta que os cidadãos lutam pelo 

bem-estar e pela qualidade de vida, e não o inverso (OLIVEIRA, 2001, p. 12). 

 

Nessa mesma linha, Fischer (2002) corrobora que a qualidade de vida de um cidadão 

está diretamente ligada ao fato de maior participação na vida pública. Enquanto Brandão (2004, 

p. 62) aborda que as políticas de desenvolvimento em nível local devem dimensionar a 

capacidade das frações de classe para compartilhar valores coletivos e assim possuírem 

“substância política para um comprometimento legitimado com um projeto de maior 

competitividade sistêmica, justiça social e ambiental e de avanço das opções estratégicas”. 

A abordagem da categoria difusão do conhecimento é uma outra dimensão destacada 

pelos autores, considerando a relevância de sistemas de comunicação em termos gerenciais na 

otimização dos espaços, retraimento de distância, melhoria das relações sociais e empresariais. 

Dowbor (1995) enfatiza a mudança da perspectiva de isolamento de pequenas cidades, já que a 

tecnologia e a Internet têm estreitado as trocas de informações, bem como tornado uma 

ferramenta que dinamiza o território, integrando seus atores. 

Nunes (1996) aborda a difusão do conhecimento como instrumento na formação do 

cidadão ativo na vida pública. Oliveira (2001) associa o conhecimento sob a vertente das redes 

de informação que podem atuar em uma ótica inversa ao combate da desigualdade, reforçando-

a. Enquanto Fischer (2002) considera que a comunicação e a difusão do conhecimento 

preservam a imagem das organizações de desenvolvimento local, firmada na ética e eficácia do 

gestor social, fortalecendo a identidade local. Já Brandão (2004) atribuiu a difusão do 

conhecimento em termos de P&D tendo em vista o avanço das classes sociais e entidade em 

um ambiente conflituoso. 

A categoria seguinte aborda o aspecto mais crítico em termos do desenvolvimento local: 

a fragilidade localista. De acordo Dowbor (1995, p. 4) o DL não pode ser conduzido de forma 

isolada, independente dos demais, pois os “diversos espaços do nosso desenvolvimento se 
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diferenciaram e se rearticulam, cada nível apresentando os seus problemas e as suas 

oportunidades, e a totalidade representando um sistema mais complexo”.  

Da mesma forma, Nunes (1996) ressalta a necessidade de vínculos entre as escalas local, 

regionais, nacional e global mesclando as esferas entre o público e privado. E admoesta que “o 

pior serviço que se pode prestar à causa da democratização hoje é operar a metonímia que reduz 

um todo complexo a uma solução unilateral e a uma panaceia universal” (NUNES, 1996, p. 

38). A pluralidade resulta em conflitos, as instituições estão debilitadas, a coesão social é um 

desafio e a integração também, logo, a solução não pode partir unilateralmente, mas uma 

construção de todas as partes no processo. 

Oliveira (2001) salienta que é preciso romper com o romantismo do DL para que o local 

não acabe se fechando para a complexidade da sociedade moderna, buscando o idêntico para 

se enquadrar em um modelo de desenvolvimento imposto. Para o autor, o desafio do 

desenvolvimento local é o capaz de gerir a complexidade, utilizando-a simultaneamente como 

peculiaridade e alerta. Afinal, o DL “é uma noção polissêmica, e necessariamente comporta 

tantas quantas sejam as dimensões em que se exerce a cidadania; qualquer tentativa, pois, de 

transformá-la em modelos paradigmáticos, está fadada ao fracasso” (OLIVEIRA, 2001, p. 13). 

Fischer (2002) também considera que o local faz parte de um processo global e integrado 

que deve conciliar diversos objetivos tendo em vista o desenvolvimento sustentável de 

determinado espaço. Essa concepção “remete à combinação entre estabilidade e transformação, 

inovação e permanência, competição e solidariedade; sentidos contraditórios que são 

manejados simultaneamente por interesses coletivos representados por gestores de processos” 

(FISCHER, 2002, p. 6).  

Semelhantemente, Brandão (2004, p. 62) destaca a que “o desafio é discriminar e 

hierarquizar os fatores endógenos e exógenos determinantes, condicionantes ou coadjuvantes 

dos processos”. Não é possível tratar do desenvolvimento sem considerar todas as nuances qie 

impactam a sua consolidação. Para tanto, o autor sugere dimensionar o poder privado na sua 

capacidade transformativa; o poder público e sua capacidade de coordenação estratégica e de 

sancionar decisões estruturantes; e dimensionar a capacidade dos grupos e/ou indivíduos 

compartilharem valores coletivos (BRANDÃO, 2004).  

A categoria inclusão produtiva evidencia a importância de não encarar a prestação de 

serviços públicos de qualidade no combate às privações de liberdade apenas com natureza 

assistencialista. Para assegurar o desenvolvimento coletivo do território, é preciso pensar na 

inclusão produtiva de todos os indivíduos em idade ativa. Por meio da geração de renda, o 
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cidadão pode investir no local e contribuir para o desenvolvimento sustentável da comunidade 

(OLIVEIRA, 2001; FISCHER, 2002; BRANDÃO, 2004). 

Esse aspecto é um diferencial para a abordagem da inserção do indivíduo no mercado 

de trabalho, a autonomia da população local através da geração de renda promove a superação 

do estágio de vulnerabilidade. Logo, torna-se essencial fiscalizar as atividades produtivas, 

reduzir os índices de desemprego e subemprego, e regular os que trabalham na informalidade 

sem garantia de direitos (DOWBOR, 2007).  

Em se tratando da categoria ineficiência do Estado, Dowbor (1995) diz que o Estado é 

ultrapassado, enredado por uma burocracia que não corresponde à complexidade do mundo 

contemporâneo e interligado que exige respostas rápidas. Tido como um problema que nasce 

pelo fato da política ser construída de “cima para baixo” (top down), sem participação da 

sociedade, ou seja, uma deformidade da racionalidade política. Dowbor (1995, p. 8) ressalta 

que “esta deteriorização, ou crescente inadequação das estruturas tradicionais do Estado, tem 

alimentado uma visão simplista de privatização generalizada: liquidando-se o paciente, 

desaparece o problema”. 

Sob o mesmo olhar, Oliveira (2001) destaca que o Estado-Nação precisa ser pautada em 

uma nova racionalidade que legitime a cidadania, seja eficaz não só para formular políticas de 

desenvolvimento, mas para garantir que as metas sejam alcançadas, que o acompanhamento e 

avaliação possibilitem melhorias futuras. Assim como, Fischer (2002) e Brandão (2004) que 

atribuem ao Estado as distorções sociais, econômicas e ambientais geradas pela ineficiência, 

inadequação e obsolescência, serviços de má qualidade. Já Nunes (1996) relaciona à reprodução 

histórica e cultural do domínio de uma classe ou de alguns grupos do poder político real que 

reafirmam o desenvolvimento desigual, privilegiando uma minoria dominante.  

A categoria poder compartilhado recai sobre as falhas da participação assimétrica, mas 

se configura como uma condição também necessária ao desenvolvimento local. Essa categoria 

não pretende refletir sobre as dificuldades de se fazer concretizar esse poder entre todos os 

partícipes, mas apresentar que o compartilhamento de poder deve ser igualmente distribuído. 

Inclusive Nunes (1996, p. 32) ressalta que “a valorização do poder local e da descentralização 

é o problemático consenso atual”. 

Para Oliveira (2001) compartilhar poder equivale a um “pacto social e político” que 

deve sustentar a organização dos atores que constituem o município, por exemplo, Dowbor 

(1995) nomeia a participação de empresários, de sindicatos, de colégios ou universidades, 

enquanto Fischer (2002, p. 7), “interorganizações híbridas, por natureza, que articulam Estado, 

Mercado e a Sociedade mais ou menos organizada”. Enfim, Brandão (2004) sintetiza como 
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interações sociais complexas que precisam seguir estratégias que mesclem os diversos 

interesses. 

Por último, a categoria valorização cidadã segue o mesmo critério de análise da 

categoria anterior. Todos os autores evidenciam que a cidadania é decisiva para a legitimação 

política, participação social e fortalecimento da identidade local. Isto é, a cidadania quando 

efetiva torna o poder local “mais factível de ser democratizado e de servir de palco a uma maior 

participação”, Nunes (1996, p. 34). Logo, a noção de cidadania “deve nortear a tentativa de 

mensurar os processos e estoques de bem-estar e qualidade de vida” (OLIVEIRA, 2001, p. 12). 

 

4.3 Teoria dos Sítios Simbólicos de Pertencimento  

 

Diferentemente das modelos economicistas convencionais, a Teoria dos Sítios chama a 

atenção para muitas dimensões que são desconsideradas na formulação de políticas, planos e 

projetos elaborados por especialistas que dizem entender as demandas locais, mas que na prática 

desconhecem ou não conseguem fazer a leitura condizente dos atores interessados na mudança. 

O arcabouço teórico proposto pela perspectiva dos sítios “desnuda comandos do capitalismo 

que se escondem por trás dos modelos de desenvolvimento veiculados nos países periféricos” 

(ZAOUAL, 2006, p. 9).  

Para o autor, não existe um modelo único ou padrão de desenvolvimento porque as 

verdades se estabelecem aos poucos, diante da peculiaridade de cada situação. Zaoual propõe 

que as teorias caminhem para alcançar um “pragmatismo tolerante”. Já que as tentativas de 

desenvolvimento dos países do hemisfério Sul (África, América Latina e parte da Ásia) 

confirmam a defasagem dos modelos economicistas, postos como padrão. Segundo Zaoual 

(2006, p. 15) 

 

A experiência dos países do Sul é rica em ensinamentos (impasses da economia formal 

e expansão sem precedentes da economia informal) que os discursos críticos sobre a 

globalização devem capitalizar para uma melhor compreensão do surgimento da 

problemática dos territórios, das iniciativas locais e da diversidade cultural nas 

relações internacionais.  

 

Ponderando as mazelas e desigualdade nos países do Sul, compreende-se que toda vez 

que um modelo for imposto e não considerar em termos prioritários o contexto histórico, 

político, cultural, de identidade e crenças de um sítio, o fracasso na tentativa de 

desenvolvimento é tido como certo. Logo, a abordagem dos sítios amplia o horizonte para uma 
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“plasticidade conceitual capaz de pensar o diverso, o múltiplo, o movente, em suma a 

complexidade dos fatos” (ZAOUAL, 2006, p. 17) 

Por isso, torna-se necessário combater a discrepância entre o conceito e a realidade, 

discurso científico e metodologia prática eficiente para que o desenvolvimento seja tratado 

como um mecanismo de ruptura de modelos que reforçam a desigualdade, a unicidade do 

sistema de globalização capitalista. Sob uma contemporânea perspectiva, Zaoual (2006) critica 

a imposição de Desenvolvimento Local como uma verdade absoluta que priorizam apenas as 

dinâmicas econômicas e o capitalismo, reforçando as desigualdades cidadãs.  

Partindo do pressuposto que “o homem só se sente bem onde encontra seu lugar, seu 

sítio”, o autor chama atenção para o fato das ciências racionais ignorarem esse aspecto, pois o 

mercado não supre esse “imperativo existencial” do ser humano (ZAOUAL, 2006, p. 16). Isto 

é, os valores utilitaristas, mercantis e instrumentais não consideram a complexidade 

dimensional que congrega o homem. De modo que, o retraimento social tem se tornado um 

fenômeno comum em nível mundial.  

Como também a difusão de movimentos religiosos, étnicos, de igualdade de gênero e 

empoderamento das mulheres, entre outros. Zaoual (2006, p. 16) reforça que “o homem precisa 

crer, pertencer a algo e ser integrado em uma sociedade” e cita o fenômeno islâmico nos 

subúrbios europeus como exemplo. A partir do momento que a sociedade não oferece conteúdos 

simbólicos, a tendência é que o homem busque em outros lugares. 

Nesse viés, a Teoria “Sítios Simbólicos de Pertencimento” se fundamenta em princípios 

de diversidade, singularidade, prudência, monitoramento e valorização do ser humano. A teoria 

busca interpretar formas de adaptar abordagens localistas e evoluir sua abrangência às demais 

escalas de governo e ação, respeitando as dimensões culturais, de identidade e pertencimento 

do espaço vivido. Além de incentivar o diálogo interdisciplinar para a construção de um novo 

paradigma plural que respeita “as múltiplas dimensões da existência humana: identidade, 

civismo, cidadania, ajuda mútua, solidariedade, qualidade de vida” (ZAOUAL, 2006, p. 17).  

O sítio é o espaço vivido, “um vínculo cognitivo entre o ator e seu entorno” (ZAOUAL, 

2006, p. 88). Atribui-se diversidade e pluralidade que envolve o sítio simbólico ao homem que 

é múltiplo que enfrenta a complexidade da tomada de decisões morais e simbólicas nas práticas 

cotidianas. Como o ser humano que compõe o sitio simbólico, este passa a ser homo situs (o 

homem da situação), o elemento-chave da trajetória do desenvolvimento em nível local.  

A teoria postula que o homo situs é um homem concreto que tem ética, identidade e 

racionalidade que são construídas e refletidas no comportamento do indivíduo no sítio de 

pertencimento. É considerado um conceito não reducionista, adaptado ao cenário universal 
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complexo, ao realismo da natureza humana e que supera a ideia do homo sociologicus, 

caracterizado por aderir a uma norma social estática, e o homo economicus, resultado do 

indivíduo calculista e egoísta (ZAOUAL, 2006). 

De modo geral, a abordagem dos sítios propõe um novo olhar que incorpora a dimensão 

ética do desenvolvimento quanto à estruturação do lugar, em relação ao sentido oculto que cada 

sítio atribui à sua realidade e direciona as ações individuais e coletivas. O contexto diverso que 

congrega questões éticas e de visão de mundo que não encontra o suporte necessário através da 

exportação de um “vulgar sistema econômico” de um espaço para outro (ZAOUAL, 2006.p.23). 

Até mesmo porque cada sítio estabelece um sentido ‘oculto’ que orienta as múltiplas 

dimensões das decisões, sejam individuais ou coletivas; “o todo se estrutura em torno de um 

tipo de ética do lugar”. Esses valores se materializam ou não em objetos, instituições, costumes, 

práticas etc. que dinamizam a reprodução do sítio e que são inalienáveis. Dessa forma, os sítios 

amenizam o efeito e modo do mercado, desconstruindo a ideia de um mercado-mundo. 

 

Com a mundialização, um mosaico de sítios sobrevive, evolui e se estende como se 

fosse para lutar contra a entropia do sistema econômico dominante. Isso contraria a 

ideia de uma imagem matemática do mundo tão procurada pelos economistas que 

acreditam firmemente que suas leis sejam válidas em qualquer tempo e em todo lugar. 

Os homens não se comportam da mesma maneira sob todas as latitudes e em todo 

tempo. Por natureza, são mutáveis e conjugam vários imperativos ao mesmo tempo. 

Os sítios apresentam, com efeito, esta extensão imbricada que os tornam, apesar de 

seu caráter único, entidades plurais que vivem da diversidade circundante. Ao 

absorver o múltiplo, eles salvaguardam sua singularidade e sua eternidade (ZAOUAL, 

2006, p. 36). 

 

Logo, o sítio é constituído como uma entidade imaterial que reúne o coletivo e o 

conjunto de vida que congrega três elementos: i) uma caixa preta, formada por crenças, mitos 

e ritos, valores e experiências passadas; ii) uma caixa conceitual que resume o saber social 

acumulado durante a vida, sejam conhecimentos empíricos ou teóricos; e iii) uma caixa de 

ferramentas, ou seja, o saber-fazer, as técnicas, a parte mais prática. Isto é, a vida econômica 

do ser humano está inserida nas dimensões espirituais, religiosas, culturais, sociais, históricas 

de seu espaço de vida. O mundo que forma o sítio integra as três caixas e não podem ser tratadas 

isoladamente (ZAOUAL, 2006). 

Em decorrência, as estruturas de mercado e os equipamentos do Estado que dão suporte 

à vida socioeconômica são essencialmente influenciadas pelas três caixas e toda a complexidade 

dos indivíduos. Nas últimas décadas as empresas, organizações e instituições têm buscado e, 

em alguns casos, obrigados a atualizarem suas práticas frente as mudanças sociais que 
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oficializam os fatores humanos não quantificáveis, como as motivações simbólicas, 

identidades, culturas, convenções, formação e competência, entre outros (ZAOUAL, 2006). 

As ciências sociais em conjunto com as de gestão trabalham nesse sentido, observando 

as dinâmicas territoriais, locais em se tratando das empresas para auxiliar a tomada de decisão 

frente a implementação de uma filial ou investimento e lançamento de um produto, por 

exemplo. Semelhantemente ao sítio simbólico de pertencimento, ao universo da organização 

também apresenta complexidade, particularidades e da mesma forma que o desenvolvimento 

local deve ser tratado para um sítio, deve ser pensado para a organização (ZAOUAL, 2006). 

O sucesso empresarial não é definido por um padrão de planejamento estratégico 

administrativo, mas pela capacidade que o gestor/empreendedor terá de compreender a situação 

material e imaterial que envolvem o cenário. Em adaptar suas metas, repensar práticas, alterar 

processos e estrutura organizacional, enfim, mudanças internas que visem facilitar a adaptação 

às exigências do mercado, seja em âmbito local ou global. Assim, a trajetória da empresa passa 

a englobar a identidade do sítio, do indivíduo, incorporando-a à sua própria (ZAOUAL, 2006). 

Por isso, Zaoual (2006, p. 189) ressalta que “a arte de uma sociedade reside em sua 

capacidade de gerenciar as desordens que a assediam” já que o sítio é um local de sentido e que 

fica desprotegido quando não há coesão dos atores locais e sistemas sociais. Por sua vez, os 

conflitos precisam ser bem gerenciados, isso inclui a relação multidão, pânico e mercado. Nesse 

caso, o pânico é o mediador entre a multidão e o mercado. Um pequeno rumor ou flutuação 

local pode desencadear um caos que desestabiliza a economia de dada sociedade. 

Ao tempo em que o sítio dá sentido à multidão por meio do auto reforço e dos feedbacks 

localmente positivos, um espaço de justificação para os atores, ligado à racionalidade e 

metafísica do lugar e que não se encaixa no modelo econômico formal. O autor então apresenta 

que a hegemonia da economia de mercado deve ser reduzida e obedecer ao paradigma teórico 

dos sítios:  ser “um quadro global no qual podem se inserir facilmente diferentes formas de vida 

econômicas, inclusive a do mercado, com a condição de se estabelecer um princípio de 

conveniência: o respeito ao pluralismo” (ZAOUAL, 2006, p. 196). 

O pluralismo ético e econômico é fundamental para manter a sustentabilidade sistêmica, 

preservando as várias formas de vida que, inclusive, sustentam a economia. Entretanto, o 

autocontrole e o pluralismo se apresentam como condicionantes que desafiam o atual regime e 

que precisam ser mais trabalhadas individual e coletivamente na sociedade para resultar em 

uma revolução de ideia e prática, salutar à continuidade da vida no planeta Terra (ZAOUAL, 

2006). 
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O autor ainda aborda o dilema entre Estado e mercado destacando que a discussão deve 

incorporar o contexto dos demais atores, ou seja, os indivíduos e organizações. Não se pode 

conceber que o Estado intervenha sem considerar dimensões próprias ao sítio (cultural, 

histórica, ambiental, por exemplo), como também transcendentais que ultrapassam barreiras 

físicas (felicidade, ética). Da mesma forma que para o mercado funcionar, demanda-se 

interdisciplinaridade e integração. Haja vista que,  

 

[...] não há apenas o mercado global e abstrato, mas, sobretudo, mercados locais 

concretos repletos de redes de atores econômicos cujos modos de funcionamento 

remetem também a hábitos, rotinas, relações de confiança, instituições e convenções 

implícitas e explícitas. Essas culturas de mercado agem como fator de dinamismo 

econômico [...]. Tudo acontece como se a vida econômica captasse sua energia vital 

em uma grande variedade de fatores econômicos em sentido estrito. Isso exige que o 

pensamento econômico se inscreva em um paradigma ampliado, dando conta dos 

fatos e comportamentos econômicos (ZAOUAL, 2006, p. 90).   

 

Para o autor, à medida que a globalização alcança níveis ainda maiores, o local se amplia 

porque as relações entre territórios não são motivadas apenas pelo viés econômico, mas também 

por parâmetros múltiplos que se contrapõem ao da uniformização, uma prática do “discurso 

dominante de caráter globalizante” (ZAOUAL, 2006, p. 68). Então, surgem severas críticas à 

globalização e seu posicionamento determinista e de linearidade que, na maioria das vezes, 

ignora o sítio, tentando robotizar o comportamento dos atores locais.  

Quando não coordenada da maneira ideal, a globalização se apresenta como “prejudicial 

ao Ocidente, que está perdendo a dimensão humana” em detrimento da acumulação de capital. 

Por isso, torna-se condição necessária que o pensamento econômico se embase em um 

paradigma ampliado, levando em consideração que “uma sociedade reduzida à economia não é 

mais uma sociedade”. Se a proposta de uniformização alcança amplitude, resultado da 

imposição dos blocos econômicos e/ou acordos políticos, inicia-se um processo que leva à 

morte o projeto social do sítio (ZAOUAL, 2006, p. 67). 

Uma tendência que resulta na subordinação dos empreendimentos à lógica mercantil 

tradicional que têm fragilizado os espaços de intercâmbio de outra natureza, como o autor 

aponta:  

A exagerada importância atribuída ao princípio da concorrência acaba limitando seu 

alcance geral. Correlativamente, o mercado não pode ser o único mecanismo de 

coordenação entre os homens. O dinamismo de uma economia e, também, o de uma 

sociedade – se fosse possível isolar a primeira da segunda – pressupõem a intervenção 

de outras modalidades de trocas, como a cooperação, cujas opções podem ser muito 

variadas (ZAOUAL, 2006, p. 84). 

 



85 

 

    

Sob essa perspectiva, os projetos economicistas se transformam em “projéteis” que 

buscam descaracterizar a identidade local e interferir nas relações entre os atores, priorizando a 

concorrência como força de um indivíduo/organização isolada, de caráter unidimensional. 

Nessa vertente, Zauoal (2006, p. 241) afirma que somente “voltando às raízes, ao 

pertencimento, à rede, à proximidade, à cooperação, à reciprocidade etc.” serão ofertadas 

certezas em maior proporção, ao contrário das múltiplas inseguranças (ambiental, alimentar, 

tecnológica, entre outras).  

Observa-se, portanto, uma alternativa de solucionar o problema humanitário em 

variadas dimensões, sem omitir a pluralidade de fatores que interferem no processo de 

desenvolvimento, enfatizando a participação individual e coletiva do cidadão homo situs. A 

teoria dos sítios ainda ressalta a ética e a prática do desenvolvimento local com o sentido de 

concorrência, cooperação e diversidade, e com a necessidade de refletir sobre o desastre da 

“modernidade transposta”.  

 

4.3.1 Análise Categórica  

 

Para a análise da Teoria dos Sítios Simbólicos de Pertencimento, Zaoual (2006), foram 

elencadas nove categorias (Quadro 7) que apresentam os conceitos e preceitos derivados da 

discussão dos dados, no tópico antecessor a esta subseção. Portadora de uma consistência 

estrutural e abordagem inovadora, a teoria dos sítios enriquece a compreensão sobre o 

desenvolvimento em nível local, recobrando valores que foram esquecidos ao longo do tempo 

pela imposição capitalista.  

A concorrência se apresenta como vilã no processo de fortalecimento de vínculos entre 

os integrantes da sociedade. Zaoual (2006) atribui à concorrência, apropriada pelo capitalismo 

como competitividade, a desconstrução do sítio, interferindo na subjetividade a fim de 

beneficiar as corporações. De modo que a solidariedade horizontal é substituída pela 

solidariedade vertical em uma movimentação que potencializa a empresa hegemônica com 

interesses globalizantes, e menospreza os interesses locais. 

O que fundamenta essa visão negativa sobre a concorrência são as experiências dos 

países do Sul. Primeiramente, Zaoual (2006, p. 85) chama a atenção para os “fracassos da 

prática do transplante dos modelos econômicos” nos países pobres pelo fato desses modelos e 

teorias não considerarem as entidades sociais – culturas locais, regras, valores, convenções. 

Sendo que as dinâmicas econômicas informais são responsáveis pelo comportamento 

econômico da sociedade, dos grupos.  
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Quadro 7 – Categorias de análise da Teoria dos Sítios Simbólicos de Pertencimento 

Categoria Sentença Preceito 

Concorrência 

“A competição [concorrência] entre os homens gera 

conflitos, mecanismos contrários à harmonia e abre 

caminho para a incerteza e o oportunismo cujo 

espaço, ao crescer, contribui para a crise da 

economia e da sociedade” (p. 190) 

 Herança darwiniana; 

 Experiência centrada no 

reducionismo das relações e 

fenômenos; 

 Excessiva ênfase no mercado; 

Cooperação 

“A cooperação entre duas entidades quaisquer 

(continentes, países, localidades, grupos, indivíduos 

etc.) é irreduzível a categorias econômicas ou 

técnicas em geral. Quaisquer intercâmbio é também 

intercâmbio de culturas, de signos e de símbolos, um 

diálogo-confrontação de identidades” (p. 123) 

 Centra-se na orientação favorável 

do pluralismo civilizacional; 

 Ciência e técnica sob o filtro da 

prudência e precaução; 

 Apresenta o consumismo como 

obstáculo à cooperação;  

Diversidade 

“ [...] é isso que funda a visão pluralista dos sítios. 

[...] o princípio de abertura desvenda o fato de que a 

singularidade de um sítio só pode ser mantida e 

enriquecida por um intercâmbio na diferença” (p. 

70) 

 Enaltece o múltiplo; 

 Baseia-se em pluralidade, 

respeito, variedade, proximidade 

e localidade; 

Elo social 

“Incontestavelmente há um fio que liga, de maneira 

mais ou menos oculta, esses diferentes mundos que 

um mesmo sítio pode conter e marcar para sempre” 

(p. 74) 

 Ultrapassa limites físicos; 

 Compartilha valores; 

 Desenvolve mecanismos de 

integração e pertencimento; 

Ética 

“O homem não se reduz a uma equação ou a um 

processamento de sinais. Logo, é preciso aplicar 

uma abordagem mais humana. Nesse sentido, não se 

pode desconsiderar a ética e as crenças com que o 

homem se move permanentemente e se torna 

ambivalente” (p. 72)  

 Fundamenta-se na integração das 

múltiplas relações; 

 Consolida a moral e coesão 

social; 

 Sustenta o pluralismo; 

Flexibilidade 

localista 

 “O conceito de sítio é flexível, podendo se adequar 

a múltiplas entidades espaciais e organizacionais, 

tais como: aldeia, tribo, comunidade multicultural, 

empresa, organização de qualquer tipo, profissão 

ofício, cidade, bairro, região, nação. [...] O sítio 

varia em função do posto de observação e da 

representação implicada dos atores” (p. 70)  

 Preconiza o lugar e sua 

especificidade; 

 Estabelece o homo situs; 

 Valoriza a imaterialidade; 

Identidade 

coletiva 

“[...] o sítio revelado apresenta-se, antes de tudo, 

como conjunto de crenças compartilhadas [...]. Esse 

percurso forma assim um espaço cognitivo comum. 

O lugar adquire o sentindo de um deus e, para visita-

lo, é preciso ter uma carteira de identidade, a do 

sítio” (p.74) 

 Remete à singularidade do sítio e 

suas relações; 

 Fortalece a sociedade local; 

 Desenvolve o processo de 

negociação e decisões entre 

grupos/atores; 

Pluralismo 

“Somente na perspectiva desse paradigma plural, as 

múltiplas formas de vida econômica podem fazer 

sentido, o de coexistência pensada, negociada e, 

mesmo, enriquecedora levando em consideração os 

riscos de implosão a que se expõe todo sistema que 

destrói a pluralidade de nosso mundo” (p 196.) 

 Considera a multiplicidade do 

homo situs; 

 Estima a diversidade dos atores, 

entidades e organizações sociais; 

Senso de 

pertencimento 

“O homem precisa crer, pertencer a algo e ser 

integrado em uma sociedade. [...] O homem só se 

sente bem onde encontra seu lugar, seu sítio” (p. 16) 

 Ressalta o conteúdo simbólico; 

 Centra-se na identidade, civismo, 

solidariedade, qualidade de vida; 

Fonte: Elaboração própria com base em Zaoual (2006). 
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Em seguida, Zaoual critica a implantação dos modelos de desenvolvimento que são 

pautados no mercado e voltados para as economias performáticas dos países do Norte, 

desenvolvidos em ampla escala em comparação aos do Sul. Isso implica em desastres que se 

reverberam em endividamento, principalmente dos micro e pequenos empresários que não 

conseguem responder às exigências de uma dinâmica internacional de especialização, de 

produtos manufaturados com preços cada vez menores, entre outros (ZAOUAL, 2006).   

Logo, o local passa concentrar agentes excluídos do desenvolvimento global, com a 

noção de pertencimento e identidade local prejudicada, movidos pela acumulação de capital. 

Como consequência, muitos agentes trocam de sítio tendo em vista participar ativamente do 

processo mercadológico global. Tal fenômeno reforça a necessidade de romper e superar a 

ideologia de mercado, o pensamento único que privilegia uma economia baseada no 

reducionismo das relações e fenômenos sociais, que não tolera a diversidade. 

Zaoual (2006) apresenta vínculos lógicos e empíricos que reforçam a revolução 

conceitual e prática tão necessária. Levando em consideração que a racionalidade é compósita; 

toda racionalidade deve estar situada, o agente deve se comportar em função do sistema de 

representações em seu entorno. Isto é, “o pequeno empreendedor informal, que deve responder, 

ao mesmo tempo, às exigências de sua atividade e às obrigações comunitárias, pode ilustrar 

perfeitamente tal hipótese” (ZAOUAL, 2006, p. 87).  

A acumulação é limitada pelo sítio, tanto em relação ao conteúdo quanto à evolução, 

ocorre a proliferação de dinâmicas informais em escalas micro e o empreendedor informal se 

rebela contra o capitalismo concentrador. Segundo Zaoual (2006, p. 88) “a lei natural do capital 

se torna assim desconstruída pela lei do sítio”, afinal cada cultura detém suas peculiaridades 

que se refletem no modo de gerir as mudanças e organizar as empresas. 

No ápice a própria concorrência se autodestrói, pois, os perdedores são tão numerosos, 

a exclusão social se multiplica ocasionando crises econômicas e humanas (oportunismo, 

egoísmo, padronização), que já não há nada para selecionar. Conforme ocorrido na história da 

sociedade industrial que se viu obrigada a reconsiderar a concorrência que passou a ser 

compreendida como “concorrência imperfeita” e estabelecer normas e decisões governamentais 

(leis sobre monopólio) para evitar crises mais destruidoras (ZAOUAL, 2006). 

Em contraposição à concorrência, a teoria dos sítios simbólicos de pertencimento 

sistematiza conclusões da relação cooperação e desenvolvimento. Os argumentos para 

continuidade da concorrência, do oportunismo de enfoque econômico, justificado pelo 

darwinismo biológico, encontram desajustes naturais. O mercado não é o único mecanismo de 
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trocas entre os homens. Cultural e historicamente, a sociedade admitiu uma variedade de modos 

de realizar trocas, sem necessariamente se submeter ao mercado. 

Zaoual (2006, p. 112) apresenta outras modalidades cujas relações entre os indivíduos 

e grupos se concretizam, como “reciprocidade, parceria, altruísmo, sentido compartilhado, 

crenças comuns e o que decorre de normas, convenções etc.” Da mesma forma que o mundo 

animal e vegetal comprova variedade nas relações, a concorrência não é o único meio escolhido 

pela natureza. A cooperação é vista nas complexas comunidades das formigas e abelhas, bem 

como no mundo dos mamíferos marinhos, entre outros.  

 De modo que esse dinamismo garante a sobrevivência do reino animal, “em certas 

espécies, como das aves, alguns indivíduos cuidam da ninhada dos outros, mesmo ao custo de 

não se reproduzirem e, portanto, deixam de transmitir suas próprias características genéticas à 

espécie a que pertencem”, Zaoual (2012, p. 113). Por conseguinte, 

 

A natureza parece alternar entre os mecanismos do tipo concorrencial tais como 

descritos pela teoria de Darwin e os mecanismos de cooperação e de interdependência 

entre espécies no sio delas próprias. [...] Certas pesquisas salientam que o mecanismo 

da ajuda mútua traz maior performance que o da “concorrência vital”. Tal mecanismo 

vem sustentando a sobrevivência e mesmo desenvolvimento do grupo e de indivíduos 

que o compõem. Logo, a lei do mais forte não parece mais ser a única lei da evolução 

(ZAOUAL, 2006, p. 113). 

 

Ratificando-se que nem sempre a genética obedece ao determinismo, da mesma forma 

que a complexidade das relações humanas não se encaixam no reducionismo imposto por uma 

economia pura. Por isso, Zaoual (2006) conclui que a verdadeira cooperação só começa quando 

a diversidade é reconhecida nas práticas locais e inserida nas conjecturas dos projetos de 

desenvolvimento, admitindo multiplicidade de formas para solucionar um problema. 

A cooperação, portanto, baseada nos princípios da solidariedade e altruísmo, apresenta 

um caminho sustentável para os sítios simbólicos de pertencimento. Por meio da confiança, 

reconhecimento e respeito à diversidade, fortalecem-se as caixas preta, conceitual e de 

ferramentas num movimento indissociável e, assim, o sítio cria o seu mundo, organiza-o e se 

organiza ao mesmo tempo.  

Tomando por base que “a seleção e a evolução acontecem graças à diversidade”, Zaoual 

(2006, p. 111) conjectura que a categoria diversidade é um princípio básico na vida dos sistemas 

sociais. Essa conclusão considera a universalidade do Homem em suas diversas formas de 

interpretar e se relacionar com o mundo. O homo situs aufere caráter dinâmico dos 

comportamentos de atores individuais ou organizados em grupos. 
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 De modo que o sítio é o local de “coevolução”, pois ao mesmo tempo que caminha para 

o progresso, congrega o avanço dos seus atores, retroalimentando as crenças, valores, normas. 

Considerados operadores de sítio, as regras e convenções são importantes para incentivar o 

equilíbrio entre a diversos mundos que convivem em um mesmo território. Afinal, “o mundo 

real contém vários mundos, o universo do ator em situação é fortemente heterogêneo”, Zaoual 

(2006, p. 107). 

Outro aspecto importante é confirmado mais uma vez pela associação entre o sítio de 

pertencimento e o mundo natural. Zaoual (2006, p.115) considera que assim como “na natureza, 

a seleção se faz com a diversidade e esta própria seleção só pode se sustentar salvaguardando a 

diversidade, sem isso não haveria mais nada a selecionar e seria a morte da vida”, se não 

preservarmos a diversidade nas relações, no comportamento, a vida em sociedade se tornará a 

robotizada, uniforme e sem perspectiva de renovação. 

Os indícios desse perigo são resultados da globalização em sua ideologia de dominação 

que rejeita a diversidade e empurra “de cima para baixo” a ordem da padronização em prol da 

maximização do lucro. Então, observa-se países pobres seguindo comportamento de consumo 

ditado pelas multinacionais, ignorando uma realidade difusa, completamente desigual que 

perpetua problemas de infraestrutura e socioeconômicos (ZAOUAL, 2006).  

Sob essa ótica, o sistema econômico global se torna violento à medida que passa a se 

importar apenas com o retorno financeiro dos grandes investimentos. Esse comportamento 

economicista predatório resultou em desordens, inclusive, ambientais que põe em risco a 

continuidade da vida a longo prazo e que “hoje, incitam os pesquisadores a uma maior abertura 

a respeito das dimensões institucionais, culturais e sociais das práticas econômicas e, 

finalmente, das identidades dos sítios em que agem os atores implicados”, Zaoual (2006, p. 39). 

A teoria dos sítios concebe que incentivar a diversidade dos territórios e das entidades 

reforça a coesão social, expande a confiança entre os indivíduos e reativa o capital simbólico 

(ZAOUAL, 2006). É nesse contexto que a categoria elo social se insere, como uma entidade 

coletiva que busca a organização de inúmeras fontes e causas que se combinam no mundo dos 

sítios, enquanto redutor de incertezas.  

Além disso, o elo social reflete na capacidade de decifrar mudanças ou imposições 

globais através do pensamento aberto, porém enraizado nas práticas locais, na sintonia do sítio. 

  

O código de evolução de cada sítio só será perceptível se houver integração da 

memória do território e de seu papel na dinâmica de sua cosmovisão. Esse 

rastreamento é uma operação delicada, porque supõe uma visão de dentro capaz de 

atravessar os filtros invisíveis que o sítio coloca em torno de suas práticas. 

Permanentemente, de maneira suave ou oculta, ele impregna as realidades e os 
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comportamentos de seus aderentes. O sítio se dissimula na profundidade de seu 

inconsciente coletivo. Seguir o sítio em seus menores recantos e acompanhar a 

duração, o passado, os sofrimentos, as experiências compartilhadas e, até, os mitos 

fundadores da comunidade considerada. O sítio filtra o que vem de fora e infiltra seus 

membros. Por isso, ele é um indutor cultural, um lugar coletivo para uma socialização 

singular (ZAOUAL, 2006, p. 73). 

 

Essa tarefa não é simples nem previsível, mas ocorre em cada sítio de forma singular de 

acordo as significações imaginárias locais a fim de proteger a identidade própria. Ou seja, o elo 

social corrobora sobre a insuficiência de modelos que reduzem a dimensão territorial ao aspecto 

físico, espacial. O sentido do sítio não se limita ao simples lugar de encontro físico, até mesmo 

porque o distanciamento ou proximidade podem ser conciliáveis, segundo Zaoual (2006), mas 

antes de tudo ao conjunto de crenças compartilhadas, um espaço vivido.    

Sob esse contexto, a categoria ética é firmada. Para Zaoual (2006) a ética do 

desenvolvimento local precisa ser compreendida como própria a cada sítio simbólico de 

pertencimento, baseada na interpretação das múltiplas ações e comportamentos dos indivíduos 

e da coletividade. Isto é, a ética conversa com todas as demais categorias, mais precisamente 

deve nortear a prática da concorrência, da cooperação, da diversidade, do elo social, da 

flexibilidade localista, da identidade coletiva, do pluralismo e do senso de pertencimento. 

Assim, para abordar a temática do desenvolvimento, principalmente para os países do 

Sul, deve-se considerar a ideia de uma economia não-violenta “com base nos conceitos 

transdisciplinares da abordagem dos sítios e das contribuições da teoria econômica estendida: 

racionalidade situada, homo situs, convenções, normas e regras”. Tendo em vista que “o todo 

se estrutura em torno de um tipo de ética do lugar” e que aspectos éticos e culturais transcendem 

diferentes níveis de análise, segundo Zaoual (2006, p. 24).  

O contrário também se postula verdade, ou seja, ao tratar o desenvolvimento sob as 

égides antiética e antieconômica, os símbolos de conotação local são desvalorizados, as relações 

e instituições ficam fragilizadas, inclusive o governo, conforme Zaoual (2006). O combate à 

pobreza e exclusão social se tornam mitos, historicamente estabelecido nos países do Sul, 

devido a projetos de desenvolvimento que prometem riqueza, porém se instauram como 

“projéteis” de caráter artificial e improdutivo. 

Em se tratando da racionalidade situada, compreende-se como “uma racionalidade das 

crenças e das ações que se desenrolam em maior ou menor sintonia, sobre o sítio”, Zaoual 

(2006, p.46). De modo geral, a racionalidade situada integra a ética do sítio e leva em 

consideração a natureza moral, social e técnica dos meios e fins do processo. Logo, o ator 
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racional possui a capacidade de utilizar os costumes do sítio respeitando os limites. Segundo 

Zaoual (2006, p. 46), 

 

Isso coloca, frequentemente, o ator em uma situação de dilemas por causa dos 

múltiplos imperativos aos quais ele deve responder. Em situação, trata-se de agir de 

modo razoável, combinando objetivos que podem ser contraditórios - por exemplo o 

interesse individual e as exigências comunitárias de solidariedade. 

 

São dilemas morais que exigem reflexão ética, já que os objetivos individuais na maioria 

das vezes entram em conflito com os da coletividade, cabe ao ser racional buscar o equilíbrio 

refletido na tomada de decisões que se baseia nos acordos com outros atores, o efeito de 

aprendizagem e da reputação nos âmbitos moral, social e até econômico. Zaoual (2006) também 

reforça o fato da norma funcionar como papel coercitivo volvido para a coesão do sítio, além 

de chamar a atenção para memória social e moral das ações dos atores locais e para a 

importância dos procedimentos de coordenação.     

Por sua vez, a categoria flexibilidade localista reconhece que o sítio não se limita à 

dimensão física, mas que expressa uma diversidade simbólica de vivência e percursos. Sob esse 

preceito, a abordagem dos sítios estabelece o “espaço pensado” como o lugar onde os homens 

acreditam e vivem, esvaziando-se do pensamento tradicional das ciências sociais. Então, o sítio 

é uma entidade imaterial composto pelos mitos e crenças, pelo saber social e pelas técnicas e 

modelos de ação dos atores em dado contexto.   

Segundo Zaoual (2006, p. 32) “o todo é estruturado sob forma de um conjunto integrado, 

singular e aberto aos múltiplos ambientes (local, regional e mundial)”, sendo moldador e 

moldado. Ou seja, a abordagem do sítio é flexível a múltiplas entidades espaciais e 

organizacionais, desde que haja espaço pensado que reúna homens, dentro de uma escala, com 

um objetivo comum e coordenados por um conjunto de crenças. Sobre essa flexibilidade, 

Zaoual (2006, p. 70) arremata dizendo “é o que o torna intangível, logo, difícil de ser definido 

de uma vez por todas”. 

Sob essa ótica, Zaoual tece duras críticas sobre a proliferação de termos alternativos que 

abordam a complexidade da dinâmica social. 

  

Não basta acrescentar qualificativos como local, sustentável, social, solidário, justo a 

categorias pertencentes a seu paradigma como desenvolvimento, economia, comércio, 

democracia etc., para encontrar uma verdadeira visão paradigmática da alternativa às 

práticas desse sistema. Ademais todas essas concepções e práticas podem ser 

recuperadas e recicladas nas capacidades de adaptação de que é capaz a civilização 

econômica. Afeição "simpática" de uma noção como a desenvolvimento local não 

deve nos iludir para que enfatizar a proximidade? (ZAOUAL, 2006, p. 69). 

 



92 

 

    

Para o autor, esses conceitos difundem a prática e a política, impulsionados pela própria 

definição do homem concebida pelo capitalismo, mas desconsideram a ética nas relações deste 

com seu meio material e imaterial. De modo que variadas tentativas ou se esgotam ou facilitam 

os caminhos de intensificação do sistema capitalista. Por isso, o Zaoual (2006) defende que seja 

refletido primeiro a ética, indispensável à evolução do planejamento da sociedade e do meio 

ambiente.  

Em se tratando da identidade coletiva, já comentada em outras categorias, esta reforça 

inclusive outra categoria que é o senso de pertencimento. Em linhas teóricas, a identidade 

coletiva se fundamenta nos princípios da singularidade do sítio e suas relações (atores e 

organizações) que resultam no fortalecimento de vínculos da sociedade, pois desenvolve o 

processo de negociação e decisões entre grupos/atores. Então, tem-se um espaço cognitivo 

comum (ZAOUAL, 2006). 

No que diz respeito às categorias, o pluralismo compartilha o mesmo princípio da 

diversidade: valoriza o intercâmbio na diferença, pois reconhece que essa dinâmica singulariza 

o sítio. Contrariando a visão reducionista, o homo situs é um homem plural que combina 

imperativos morais práticos e estratégicos, assim como o sítio é plural, pois reúne o as ações 

individuais e do coletivo. Haja vista que,  

 

Em razão da mudança e do caráter naturalmente plural dos sítios, o homem situado se 

encontra, concretamente, na obrigação de otimizar seu comportamento através de uma 

pluralidade de espaços de justificação no seio dos quais o mercado e os parâmetros 

domésticos e comunitários desempenham um papel. A multiplicidade em questão 

requer um modelo que seja mais rico em variáveis e que se possa modular em função 

das circunstâncias reais dos agentes (ZAOUAL, 2006, p. 105).  

 

Nesse sentido, a teoria dos sítios compreende que apenas a interculturalidade é capaz de 

formar uma cultura mundial de respeito às diferenças dos atores sociais, a fim de consolidar 

parâmetros para uma filosofia não-violenta. Além disso, a intercâmbio na diversidade incentiva 

processos de inovação cruzada, compartilhamento de saberes e criatividade, que consolidam ou 

até mesmo criam vínculos entre sítios, Zaoual (2006).  

O senso de pertencimento é outra categoria considerada indissociável à teoria dos sítios 

simbólicos de pertencimento, haja vista que se centra na identidade, civismo, solidariedade, 

qualidade de vida em relação ao espaço vivido. Segundo Zaoual (2006, p. 106) “por definição 

o homem é um animal territorial. É dentro de um universo de pertencimento trabalhado por um 

magma de interações e de informações que ele delibera sobre seu comportamento”. 
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Para o homo situs a necessidade de o sítio congregar seus valores, crenças, mitos, dentre 

outras dimensões, é existencial, mas também prático. Isso porque a coesão do sítio facilita a 

interação, o compartilhamento de informações, as relações socioeconômicas e a coordenação, 

ao tempo em que provoca a sensação de bem-estar, de se sentir útil e integrado a uma 

comunidade plural que o reconhece, Zaoual (2006). 

Em suma, as categorias apresentadas no Quadro 7 teorizam os paradigmas defendidos 

pela teoria dos sítios como uma alternativa à economia violenta que tem causado imensuráveis 

prejuízos à sociedade ao longo dos séculos. A crise do desenvolvimento motivou a reflexão de 

princípios que minimizem os efeitos do falho processo de globalização imposto. Por isso, 

Zaoual (2006) em sua obra “Nova Economia das Iniciativas Locais: uma introdução ao 

pensamento pós-global” buscou prevenir a reprodução e implementação mecânica de modelos, 

conceitos e teorias diante da complexidade do mundo, dos sítios. 

Zaoual (2006, p. 234) sintetiza “com efeito, por detrás do fracasso da transposição dos 

modelos da economia e da gestão das empresas, descobre-se uma grande diversidade que aponta 

o caminho para o futuro”. Um pensamento pós-desenvolvimento e pós-global que irá requerer 

a ruptura do pensamento único, generalizante e se importará em instituir na prática uma 

sociedade em termos de territorialidade, diversidade, pluralidade, multiplicidade e tantos outros 

aspectos imaginários locais.  

 

4.4 Análise Comparativa  

 

Mediante a exposição das visões positiva, crítica e da teoria dos Sítios Simbólicos de 

Pertencimento, em particular, considerou-se relevante comparar as três perspectivas sobre o 

Desenvolvimento Local para apontar as semelhanças e principais diferenças teóricas (Quadro 

8). Destaca-se que a sistematização do quadro comparativo foi uma adaptação de Capello 

(2011) que sistematizou os 4 principais conceitos das teorias de Localização, de Crescimento 

Regional, de Desenvolvimento Local e de Crescimento Local.  

O Quadro 8 contém oito conceitos ou categorias que buscam sumarizar as perspectivas 

teóricas adotadas nesse estudo. O apelo comparativo está no fato de explorar cada conceito na 

visão dos três agrupamentos e traçando os próprios parâmetros, bem como as semelhanças e 

diferenças em cada vertente. Importa ressaltar que esta subseção também possui a finalidade de 

refletir sobre os vácuos da teoria dos Sítios, de Zaoual (2006), considerando que o avanço da 

ciência ocorre por meio do aprimoramento de teorias, modelos antecessores.  
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Apesar da finalidade comum às três vertentes, os métodos para alcançar o 

desenvolvimento se diferem. A visão positiva se firma sobre o eixo teórico de que, em nível 

local, as aglomerações de atividades econômicas juntamente ao capital social são determinantes 

para o desenvolvimento. Há um forte apelo, na mesma intensidade, à competitividade e à 

cooperação, pois a cooperação aumenta as vantagens competitivas, resultando em maior 

dinamismo econômico. Assim, o fortalecimento do nível de confiança nas relações converge 

para o capital social e reforça o institucionalismo em suas formas: normas sociais, firmas, 

indivíduos, entre outros.   

 

Quadro 8 –  Comparação analítica sobre as visões teóricas do Desenvolvimento Local  

Características das 

teorias 

Teorias de Desenvolvimento Local 

Visão positiva Visão crítica Teoria dos Sítios 

Eixo da teoria 

Aglomeração de 

atividades aliada ao 

agrupamento humano 

capaz de dinamizar o 

território 

Ordena um processo mais 

democrático para gerir as 

complexidade e 

diferenciação local frente 

a dinâmica global do 

desenvolvimento 

Valoriza a complexidade 

dimensional do homem 

enquanto elemento-chave 

da trajetória do 

desenvolvimento no sítio 

Espaço Diversificado-estilizado Diversificado-relacional Diversificado-relacional 

Natureza da teoria Economicista Realista Humanista 

Nível de governança 

local 

Formalizado em contratos 

e/ou parcerias de 

negócios 

Transferência de espaços 

de decisão mais próximos 

do cidadão – 

participação popular  

Firmado na relação de 

confiança, senso de 

pertencimento e 

compartilhamento de 

crenças, valores 

Importância do poder 

público 

Assumir o papel 

catalizador e mediador no 

processo 

Intermediar fontes de 

crédito e democratização 

do conhecimento aos 

pequenos produtores 

Intervir de forma 

planejada respeitando as 

dimensões próprias do 

sítio 

Caráter das relações 
Exageradas fontes de 

competitividade territorial 

Centrado no indivíduo 

para então consolidar a 

coletividade 

Baseado na dimensão 

ética do desenvolvimento  

Papel do gestor/ 

empreendedor 

Agente responsável pela 

dinâmica comercial e 

desenvolvimento local  

Cidadão crítico e 

reflexivo em busca de 

autonomia e eficiência 

Ter a capacidade de 

compreender a situação 

material e imaterial que 

envolvem o cenário  

Palavras-chave 

Competitividade; 

cooperação; ativo local; 

aglomeração; território 

Cidadania; relação local-

global; cooperação; 

planejamento territorial 

Diversidade; ética; 

identidade coletiva; 

pertencimento; 

concorrência 

Fonte: Elaboração própria com base em Capello (2011). 
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A ênfase dessa visão deposita sobre o mercado e os empresários locais a 

responsabilidade de progresso, porém, a maioria dos conglomerados depende das políticas 

públicas de apoio desde a formação e durante um longo período de acompanhamento e 

monitoramento. Isto é, ao poder público cabe regular, fiscalizar e estabelecer políticas públicas 

direcionadas aos negócios concentrados territorialmente que consolidem os aglomerados.  

O eixo teórico da visão crítica estabelece um processo democrático em que a população 

participa ativamente, minorando as deficiências da visão positiva, ciente da complexidade dos 

impactos globais frente o local. Os autores críticos – apresentados na subseção 4.2 –

descaracterizam o local como escala autônoma, já que necessariamente o território está 

vinculado às economias globais, seguindo a tendência mundial capitalista. Logo, a ênfase da 

visão crítica reforça a competitividade, porém destaca a vulnerabilidade da cooperação devido 

a distribuição desigual do poder que privilegia alguns grupos em detrimento de outros.  

Na visão do sítio, o eixo teórico centra-se na complexidade do ser humano e em suas 

diversas dimensões para o desenvolvimento local. A partir do homem e da sua interação com o 

sítio devem partir as decisões com base em uma economia não-violenta. Por isso, a teoria 

enfatiza a dimensão ética do desenvolvimento, principalmente, em se tratando de países 

subdesenvolvidos que mais sofrem com as imposições globais. Zaoual (2006) introduz a ótica 

do pensamento pós-global, ressaltando as categorias materiais e imateriais, essenciais ao 

desenvolvimento, ao questionar a hegemonia dos pressupostos neoliberais para embasar as 

iniciativas locais em países do Sul.  

Entre competitividade e cooperação, a teoria dos sítios preconiza a cooperação. Como 

Zaoual (2006) considera que a concorrência é resultado da excessiva ênfase no mercado que 

reduz as relações e fenômenos ao “tirar proveito”. Tendo em vista que a cooperação envolve 

um intercâmbio cultural, ideológico, de símbolos, identidade; não pode ser reduzida a 

categorias econômicas e, portanto, deve ser a postura adotada pelos países subdesenvolvidos, 

em relações horizontais. Entretanto, a dinâmica econômica atual torna inviável essa postura nas 

relações verticais (países do Norte versus países do Sul), pois a tendência é que o país mais rico 

dite as regras.  

Estabelece-se então a primeira crítica ao modelo de Zaoual, pois a desarmonia é a força 

motriz do mercado e a concorrência não pode ser ignorada em um mundo predominantemente 

capitalista. Apesar de não ser o cenário ideal, é o cenário que comanda as políticas econômicas 

das nações e são repassadas às escalas menores. No caso do Brasil, a política federal ordena as 

regras e normas das ações coordenadas por Estados e Municípios, sob uma ordem top-down (de 

cima para baixo), centralizando o poder e dando pouca autonomia aos gestores locais. 
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É certo que tem sido feito um esforço para incorporar a sociedade no processo decisório 

dos países democráticos do Sul, entretanto, continuam a reproduzir a “receita de bolo” dos 

países desenvolvidos e na prática o que se tem são políticas embrionárias que embora 

congreguem a população local, apresentam falhas em várias etapas na elaboração da política. 

Primeiramente porque os estudos que norteiam a formulação das políticas são generalizantes, 

não focam as particularidades das menores escalas; desconhecendo a dinâmica do território, a 

capacitação da equipe técnica é afetada, assim como as demais fases do cronograma da 

elaboração da política.  

E segundo porque não há um trabalho de base focado em outorgar à população sua 

cidadania, sua participação ativa. Por isso, a visão crítica do Desenvolvimento Local foca 

primeiro em consolidar o indivíduo enquanto cidadão para depois projetá-lo em comunidade, 

caso contrário, as convocações continuarão sendo feitas, todavia sem sucesso, alcançando os 

mesmos indivíduos e grupos de interesse recorrentes. Seja por desconhecimento ou pelas 

complicações relacionadas ao horário e falta de transporte/mobilidade, o importante é confirmar 

a urgência em integrar a população, principalmente, para os moradores de povoados. 

Dessa forma, será construída uma nova visão de vida em sociedade em busca de 

melhorias comuns e garantia dos direitos básicos, em um local onde o ser humano exerce o 

papel ético do desenvolvimento, conforme propõe Zaoual (2006). Sem desconsiderar, 

obviamente, os conflitos entre os grupos sociais, a competitividade das firmas, o mercado, as 

políticas econômicas, enfim, todo os atores no ambiente interno e externo que autenticam o 

dinamismo e complexidade ao desenvolvimento. 

Em se tratando do espaço, as três visões do DL se baseiam em uma escala menor, mais 

compactada, denominado território para as perspectiva positiva e crítica, e sítio, na teoria de 

Zaoual (2006). Há um consenso em conceber o território como um espaço diversificado, 

reiterando suas diversas dimensões (ambiental, histórica, cultural, religioso, político, social 

etc.), porém, para a visão positiva considerou-se “diversificado-estilizado” e para as visões 

crítica e dos sítios de “diversificado-relacional”.  

Com base em Capello (2011), estilizado é usado para se referir ao que adotou uma forma 

estética diferente do original, que aplicado ao território seria um espaço vivido e físico diverso 

modificado em linhas tangível e intangível. Isto é, a visão positiva enfatiza a questão 

econômica, por isso, defende que somente as atividades produtivas concentradas são capazes 

de gerar desenvolvimento ao local. Inclusive Myrdal (1957, p. 39), um dos precursores da 

corrente positiva, ao sumarizar que “o jogo de forças de mercado opera no sentido da 
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desigualdade”, ratifica que o espaço diversificado-estilizado converge para a consolidação da 

competitividade e crescimento econômico desigual entre as nações. 

Esse pensamento focado nas vantagens competitivas é um aspecto que contraria as 

relações humanas e a sustentabilidade do globo terrestre, pois o progresso de um território à 

custa do fracasso de outro não pode ser considerado correto. Por esse motivo, as visões crítica 

e dos sítios concebe o espaço como diversificado-relacional, ou seja, aquele cuja diversidade é 

respeitada e usada como fundamento para as relações humanas e socioeconômicas. Tanto os 

críticos, quanto a teoria dos sítios prezam pela autonomia do indivíduo e bem-estar social. 

Importa salientar que, para os críticos, o território não é um fim em si mesmo. O teor de 

diversidade-relacional implica também na noção de interdependência econômico de outras 

escalas em seu próprio país ou de outros países. Em nenhum momento a visão crítica nega o 

sistema capitalista, pelo contrário, estabelece sua proposta de desenvolvimento por meio da 

aceitação de verdades universais, em termos econômicos, e pelo rompimento do coronelismo, 

favoritismo e tantos outros “ismos” que perpetuam as situações de descaso e miséria não apenas 

em povoados ou municípios pequenos, mas nas metrópoles em assentamentos subnormais e 

favelas, por exemplo.  

Considerando a natureza de cada visão, observa-se que a positiva tem natureza 

economicista; a crítica, realista e a teoria dos sítios, humanista. A da visão positiva foi 

considerada econômica porque seu foco é disseminar o empreendedorismo, a inovação, com 

vantagens agregadas ao local, reforçando a dinâmica de mercado e do sistema capitalista. A 

natureza realista é justificada por buscar desmistificar o romantismo positivista ao transferir 

para o local a responsabilidade da melhor qualidade de vida para a população e da autonomia 

local frente à globalização. Interessante notar que os críticos não estabelecem um tipo ideal de 

desenvolvimento, mas apresentam dentro do cenário real o que precisa ser modificado para que 

o desenvolvimento seja efetivo desde o cotidiano às tomadas de decisão mais complexas. 

 A natureza da teoria dos sítios é considerada humanista porque toda a perspectiva é 

voltada ao ser humano e em sua relação com o território e com as pessoas ao seu redor, ou seja, 

de identidade e pertencimento do sítio. Há uma valorização dos aspectos intangíveis, 

denominado de caixa preta que contém os mitos fundadores, revelações, valores, revoluções, 

sofrimentos, crenças, rituais e experiências do grupo em questão. Esse resgate ao passado, à 

razão de ser de um povo é o aspecto simbólico, comumente oculto, das práticas locais.  

Como o homem é múltiplo, diverso e ao mesmo tempo singular, as construções sociais 

escapam a um modelo único de progresso em todos os âmbitos. Para Zaoual (2006), somente 

partindo desse pressuposto é possível pensar desenvolvimento, isto é, compreender a 
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relatividade dos contextos humanos e a capacidade de autonomia dos espaços locais, 

valorizando a singularidade de cada sítio e da comunidade que o compõe para traçar políticas e 

ações bem estruturadas, coerentes.    

O nível de governança local, outra característica apresentada no Quadro 8, aponta o grau 

de consolidação das relações entre as empresas (indivíduos) e poder público frente as dinâmicas 

do mercado, que na visão positiva é formalizada em contratos fechados e em parcerias de 

negócios que beneficiam as firmas dispostas na cadeia produtiva do aglomerado. Essa 

perspectiva confere importância ao contato face a face, oriundo de relações não-

comercializáveis intensas e que são capazes de fortalecer a confiança e cooperação recíproca 

entre firmas e entre rede e fornecedores.  

Por meio da confiança consolidada, as redes cooperativas são instituídas e as relações 

não-comercializáveis formalizadas, resultando na redução de custos de transações interfirmas, 

praticidade e maior flexibilidade nas transações frequentes e recorrentes, finalmente, ampliando 

o nível de governança local.  No caso de aglomerações produtivas localizadas, a capacidade de 

governança interna será diretamente proporcional à frequência da utilização deste recurso, seja 

pelo contato comercializável ou não, para a troca de informações e conhecimento relevantes 

aos atores locais.  

Para os críticos, o nível de governança local é efetivado por meio da participação 

popular, quando há transferência de espaços de decisão mais próximos do cidadão. Essa é uma 

forma de inibir a continuidade de determinados grupos no poder e garantir o envolvimento de 

todas as camadas sociais nas decisões, pois a situação mais comum nos pequenos municípios 

brasileiros é a separação entre governantes e governados. Ou seja, se a sequência não for 

alterada, o poder compartilhado se torna utópico. 

Por isso, a visão crítica defende que em países cujo regime político seja democrático, 

como o Brasil, as ações e políticas sejam formuladas a fim de projetar formas diretas de 

articulação de poder entre os atores em nível local. Além de decisivo, é um processo desafiador 

que depende da integração de diversas variáveis e que precisa ser prioridade na agenda pública 

para a construção de consciência social cidadã e legitimação política.  

Na teoria dos sítios, o nível de governança é firmado na relação de confiança, senso de 

pertencimento e compartilhamento de crenças, valores. Segundo Zaoual (2006), são as rotinas, 

relações de confiança, instituições, convenções implícitas e explícitas que ratificam o mercado 

local repleto de atores e modos de funcionamento, exigindo do pensamento econômico uma 

ampliação aos fatos e comportamentos. Além disso, o sítio e as formas de coordenação 
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instituídas por ele são redutores de desordem. Como na visão crítica, a governança local é 

considerada ideal no momento em que todos os atores participam do processo decisório.  

Em se tratando da importância do poder público no processo de desenvolvimento, a 

visão positiva destaca o papel catalizador e mediador do Estado em políticas de atração de 

investimentos para dinamizar a economia local ou em programas de fomento e incentivo às 

empresas, capacitação técnica, financiamento, entre outros. A visão crítica ressalta a 

intermediação da esfera pública para fornecer e diversificar as fontes de crédito, principalmente, 

para os micro e pequenos empresários e produtores rurais. Outra função importante é a difusão 

do conhecimento e de tecnologias que otimizam a produção, tencionando a atividade econômica 

para patamares mais altos. Para a teoria dos sítios, a função do poder público é intervir de forma 

planejada e singular, com base nas dimensões próprias do sítio. 

Observa-se que tanto a visão crítica quanto a positiva sobre o DL ressaltam o 

financiamento de crédito para os empresários; o que, de fato, é essencial para a sustentabilidade 

do negócio, mas que não deve se limitar a isso. Não basta ver as metas de apoio financeiro 

sendo alcançadas ou, apenas, cobrar para que esse valor seja garantido; é preciso ir além, 

reivindicar também pelas demais políticas, específicas ou não, que corroboram para o 

desenvolvimento. É tornar-se um agente consciente e crítico.   

Outrossim, cabe salientar que a teoria dos sítios não se delonga em descrever a função 

do Estado, por isso a breve referência na explicação da importância do poder público. Como a 

natureza teórica é humanista, Zaoual (2006) defende que o gestor público deve buscar capacitar-

se e desenvolver competências, agir com prudência, respeitando a dimensão ética do 

desenvolvimento. Mesmo assim, a supressão ou redução do Estado na teoria merece destaque 

negativo, bem como, a tentativa de “desglobalização” e de minimizar a influência do 

capitalismo sobre as escalas locais.  

Em sua obra, Zaoual (2006) tece duras e constantes críticas às leis universais do sistema 

capitalista e, a todo tempo, cita as experiências fracassadas do Sul para contextualizar o impacto 

negativo sobre as iniciativas locais. Entretanto, não aborda o papel do Estado ou as falhas do 

poder público, ou ainda como o sistema político é impactado pela economia e as dinâmicas 

oriundas desse dualismo tão notável e que organiza o mundo.  

Sua crítica, todavia, resume-se ao capitalismo e suas respectivas consequências, das 

quais a globalização é destacada; e aos modelos econômicos que reforçam a tendência 

capitalista. Ao mesmo tempo que o capitalismo é apresentado como totalitário e desigual, tem-

se o sítio como capaz de controlar as nuances do sistema econômico mundial, minorando seus 

efeitos, já que o sítio “[...] enquadra as práticas econômicas, dando-lhes uma forte coloração 
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local cujas raízes vêm da noite dos tempos. A sedimentação das influências da história e dos 

empréstimos encobre todo o modelo que se queira único, o múltiplo acaba vitorioso” 

(ZAOUAL, 2006, p. 237).  

Para o autor, o local prevalece sobre o global, pois o pluralismo dos espaços vividos 

garante a substância necessária para adaptar imposições e diluir a uniformidade dos modelos 

econômicos, sob a perspectiva de que “o sítio limita a ação do capital que ignora seus capitais 

simbólicos, cuja relatividade é grande” (ZAOUAL, 2006, p. 237). Essa uniformidade se refere 

ao sistema capitalista, que ao ser dissipado eleva a reflexão para o pensamento de pós-

desenvolvimento e o imaginário de pós-global. Nesse contexto, a teoria dos sítios aponta que a 

ideia de um mercado-mundo governado por leis universais está caducando, da mesma forma 

que a globalização.  

Haja vista que o particular reduz o alcance prático geral, o processo de 

“desglobalização” é atribuído à diversidade e singularidade dos sítios enquanto um novo 

paradigma que se firma diante da perda dos balizamentos do pensamento global que, em outras 

palavras, “[...] se sente ameaçado pela diversidade bem real que se propaga sob as ruínas do 

desenvolvimento e da globalização” (ZAOUAL, 2006, p. 234). 

Ressalta-se que essa perspectiva recai na mesma crítica da visão positiva que atribui ao 

local e às aglomerações o potencial de não ser afetado pela dinâmica mundial capitalista, ao 

afirmar que “o sítio cria o seu mundo, organiza-o e se organiza no mesmo movimento. Trata-

se de um fenômeno de auto-organização [...], ele mesmo em perpétua evolução” (ZAOUAL, 

2006, p. 32). Em suma, a teoria dos sítios também se enquadra na categoria “fragilidade 

localista” da visão crítica (Quadro 3), pois, apesar de admitir o sítio como aberto aos múltiplos 

ambiente (local, regional, global), estabelece autonomia e independência na tarefa de solucionar 

problemas e neutralizar perturbações ou entidades intrusas.  

O caráter das relações é outra característica teórica importante para ser refletida sob os 

três olhares. Na visão positiva, seguindo o apelo econômico, as relações possuem um exagerado 

objetivo de competitividade territorial, ainda que haja o incentivo à cooperação entre indivíduos 

e firmas. Na visão crítica, o caráter das relações se estabelece em dois níveis: primeiro em 

assegurar condições básicas de cidadania ao indivíduo, e posteriormente, em revelar a 

importância do elo social para a coletividade. Enquanto Zaoual (2006) resume o caráter das 

relações à dimensão ética do desenvolvimento, sob a égide da economia não-violenta.  

Em relação ao papel do gestor ou empreendedor, os “positivistas” encaram como um 

indivíduo proativo, responsável pela dinâmica comercial e desenvolvimento local, no entanto, 

os críticos o concebem como um cidadão crítico e reflexivo em busca de autonomia e eficiência, 
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e enfim, na teoria dos sítios o papel se resume ter a capacidade de compreender a situação 

material e imaterial que envolvem o cenário para então participar do processo decisório que 

envolve seu município, bairro, distrito, povoado etc.  

A última característica teórica apresentou as palavras-chave que sintetizam cada 

perspectiva, ou seja, as palavras ou conceitos mais recorrentes ou enfatizados pelos principais 

autores positivos, críticos e Zaoual (2006), e que foram analisados nos tópicos anteriores. Para 

a visão positiva, tem-se: competitividade, cooperação, ativo local, aglomeração e território. 

Enquanto para a visão crítica foram elencadas: cidadania, relação local-global, cooperação, 

planejamento territorial. E, para a visão dos sítios: diversidade, ética, identidade coletiva, 

singularidade e pertencimento.  

Resguardada as devidas proporções, observa-se uma ascendência na construção da linha 

de pensamento do Desenvolvimento Local, antes focado na acumulação de riqueza como 

medidor de desenvolvimento, em seguida o despertamento sobre a necessidade de garantir o 

exercício da cidadania aos indivíduos e, por fim, a revalorização da dimensão ética dos símbolos 

que formam o território, o indivíduo e a comunidade.  

Cada visão teórica posterior expande a perspectiva analítica e busca solucionar as 

limitações anteriores, conforme ocorreu com a passagem de crescimento econômico para 

desenvolvimento, até chegar ao Desenvolvimento Local, e assim sucessivamente. Por isso, em 

muitos momentos é possível observar um conceito melhor especificado na visão teórica 

posterior, como na definição de território ou nas características teóricas (Quadro 8) para cada 

perspectiva analisada.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desenvolvimento é a situação almejada pelas Nações nas escalas territoriais e suas 

dimensões, ao mesmo tempo que se configura como processo complexo, difícil de ser alcançado 

integralmente. Diante do emaranhado de considerações que envolve o contexto, nota-se que 

investigações sobre o tema não se findam, tornam-se cada vez mais recorrentes, com olhares 

mais profundos, pensamento interdisciplinar e metodologias que ultrapassam procedimentos 

quantitativos. Este passa a ser estudado enquanto condição e consequência.  

Este estudo analisou a complexidade na concepção dos modelos econômicos e 

abordagens do desenvolvimento em nível local, diante da presente desigualdade social em 

comunidades de pequeno porte no Brasil, assim como nos países do Sul. Conforme indicaram 

os agrupamentos teóricos, foi possível observar que o local aparece como aliado e complicador 

do processo de desenvolvimento. Não exatamente pela questão territorial, mas pela esfera 

simbólica, histórica, cultural, de crenças e disputa de poder que, na maioria das vezes, são 

variáveis não inseridas nas fórmulas e modelos econômicos.  

Nesse sentido, responde-se ao problema de pesquisa, pois os limites das teorias de base 

econômica recaem sobre a imaterialidade, desconsiderando aspectos intangíveis, fundamentais 

à obtenção de resultados sustentáveis para os povoados do Brasil. Constatou-se, ainda que na 

esfera conceitual, que no Brasil, assim como nos países do Sul, o desenvolvimento precisa ser 

construído com participação popular e (re) pensado sobre princípios abrangentes tal qual a 

complexidade que o termo exige. Haja vista que esses territórios nacionais possuem maior 

dificuldade em combater os problemas socioeconômicos, reflexo da trajetória de dependência 

da colonização de exploração, principalmente nas colônias espanholas e portuguesas do 

continente americano (América do Sul e Central).  

Historicamente, a busca por interesses da base econômica de reprodução, a despeito de 

outras demandas não se mostrou adequada, de modo que o desenvolvimento para tais países 

não pode ser concebido apenas por essa ótica. Então, respondendo à segunda problemática e 

mediante as análises deste estudo, considera-se salutar estabelecer abordagens alternativas de 
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desenvolvimento para os países do Sul, respeitando a identidade local e buscando alcançar 

melhores condições e oportunidades de qualidade de vida para a população, enquanto cidadãos. 

O pressuposto foi confirmado, já que as análises categóricas das visões positiva, crítica 

e da teoria dos Sítios apontaram que as iniciativas federais, estaduais e municipais devem estar 

em harmonia com as dimensões cultural, histórica, ambiental, política e socioeconômica do 

local, fortalecidas pelas dinâmicas informais. Outro aspecto associado é o investimento em 

pesquisas científicas, acadêmicas e em inovação a fim de compreender o fenômeno do 

desenvolvimento e de técnicas de aperfeiçoamento dos processos produtivos e de participação 

popular.  

Especialmente em comunidades e municípios de pequeno porte, até mesmo em bairros 

periféricos de grandes cidades, que convivem com problemas e demandas semelhantes. A 

permanência das privações de liberdade aos indivíduos repele o processo de luta por melhores 

condições de vida e acentua a desigualdade socioeconômica. Não há como se pensar em 

desenvolvimento, em primeiro plano, se a vulnerabilidade social e falta de serviços públicos 

ainda são realidades comuns. Isso porque, associado à garantia dos direitos básicos, precisa 

haver a disposição constante do poder público a fim de mobilizar a participação popular e 

controle social.   

Mesmo considerando o processo de desenvolvimento tardio nos países do Sul, a busca 

pelo equilíbrio econômico e social precisa se concentrar em soluções viáveis, práticas e 

inovadoras que englobem as necessidades da população, gerando renda para dinamizar a 

economia, sem abdicar dos direitos cidadãos. Tais investimentos possuem resultados a médio 

e longo prazos que, apesar de não imediatos, são indispensáveis e constituem a base para a 

construção de uma sociedade autônoma.  

O que motiva a pensar que a dimensão imaterial possui uma forte influência sobre a 

tomada de decisões do indivíduo, reafirmando a teoria dos sítios simbólicos de pertencimento. 

O indivíduo que se integra a um território/sítio diferente do seu de origem, o faz pela valorização 

e retorno simbólico que o lugar significa para ele. As crenças, mitos e valores são 

compartilhados e a sensação de importância, de “ser ouvido”, propicia um ambiente mais aberto 

ao diálogo, debates e mobilização cidadã. Logo, territórios que respeitam essa interação, 

particularidade do indivíduo e a coletividade, tendem a ser bem-sucedidos em iniciativas locais 

com tais características. 

Ao mesmo tempo, confirmou-se que a dimensão econômica é fundamental para o 

processo de desenvolvimento, dado a inserção dos territórios no mesmo sistema econômico: o 

capitalismo. A solução apontada pelos teóricos críticos não nega essa dependência do sistema 
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econômico formal, nem da relação global-local, mas adverte sobre as consequências negativas 

quando tratado de maneira impessoal. Enquanto os positivos supervalorizam o sistema e 

defendem o posicionamento estratégico da firma e do empreendedor tendo em vista garantir 

vantagens competitivas e relações de confiança. A teoria dos sítios adverte que o sistema deve 

funcionar sob o viés de uma economia não-violenta, pautada na ética das relações formais e 

informais. 

O objetivo geral de analisar as principais abordagens do Desenvolvimento Local através 

da perspectiva teórico-comparativa quanto à ênfase econômica e impactos para a população, 

usando como base a teoria dos Sítios Simbólicos de Pertencimento, de Zaoual (2006), foi 

alcançado. Em cumprimento aos objetivos específicos foi possível realizar a análise das três 

visões (positiva, crítica e teoria dos sítios) e compará-las, reconhecendo as similitudes como 

também ressaltando as peculiaridades teóricas que interferem nas intervenções para as 

comunidades de pequeno porte.  

Para a discussão da natureza das teorias positiva e crítica em relação ao potencial dos 

modelos construídos para o desenvolvimento em nível local, os principais autores referenciados 

foram precursores (“positivistas”) e nacionais (críticos). Sobre esse aspecto, nota-se que a 

contribuição dos teóricos nacionais é profícua, pois o tema lhe é conhecido por vivência, pelas 

experiências em seu bairro, cidade, estado, país, o que denota maior perspicácia para a 

abordagem crítica, devido à proximidade do fenômeno estudado. Assim como o autor da teoria 

base: Zaoual (2006), conforme destacado na seção introdutória.  

A teoria dos Sítios Simbólicos de Pertencimento foi apresentada e discutida, seguindo a 

mesma estrutura analítica: as categorias, que revelaram as especificidades de cada visão sobre 

o Desenvolvimento Local, para então comparar as visões positiva, crítica e da teoria dos Sítios 

Simbólicos de Pertencimento. A visão positiva tem natureza econômica; a crítica, realista e a 

teoria dos sítios, humanista. Essa diferenciação é responsável pela particularidade de cada 

vertente, apesar de conceitos comuns, como: cooperação, governança local, capital social, 

planejamento territorial.  

Por se tratar de uma pesquisa bibliográfica e, totalmente qualitativa, a utilização das 

categorias analíticas para cada visão parece ter sido uma escolha exitosa ao proporcionar melhor 

captura dos fatos relevantes para as perspectivas teóricas e cumprimento dos objetivos do 

estudo. Para os próximos trabalhos, sugere-se, por meio de dados primários, realizar um estudo 

de caso que considere as categorias analíticas de cada perspectiva em relação a comunidades 

de pequeno porte, principalmente sob a percepção da população e dos representantes das 
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instituições partícipes, cujo apoio financeiro, técnico e profissional são tão necessários ao 

avanço das atividades produtivas. 

Sugere-se ainda que seja realizada uma análise de políticas públicas cujos objetivos se 

assemelhem às visões positiva, crítica e da teoria dos Sítios, quanto a sua eficácia na promoção 

do Desenvolvimento Local. Definidos o período e setor para o objeto de estudo, será possível 

mensurar, por meio de indicadores e metas divulgados nos relatórios anuais do Plano 

Plurianual, como o poder público vem se empenhando para garantir o processo de 

transformação necessária à qualidade de vida da população.    

Ressaltada a importância das abordagens teóricas e experiências sobre o 

Desenvolvimento Local, conclui-se que esse processo exige renúncia e engajamento de toda a 

sociedade, considerando a equidade e ética como princípios que nortearão as tentativas de 

desenvolvimento e as iniciativas locais. Portanto, o exercício da cidadania é o instrumento mais 

sensível e capaz de auferir autonomia e responsabilidade coletiva em busca da economia não-

violenta, da sustentabilidade da vida no planeta Terra.  
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