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“Algumas poucas pessoas, em alguns poucos lugares, fazendo pequenas coisas, podem 

mudar o mundo.” (Frase escrita no muro de Berlim em 1989) 

I. INTRODUÇÃO 

De acordo com a nova configuração mundial, nota-se que em um âmbito global as 

decisões econômicas e sociais ganham expressividade. E, por sua vez o local reflete estas 

decisões em que as inter-relações pessoais são predominantes e freqüentes. Como afirmou 

SANTOS (1994), o processo de globalização possui um sentido dialético, simultaneamente 

exaltando e/ou restringindo a ação do poder local. Logo, iniciativas que trabalhem com a 

mobilização popular2 e a capacidade das comunidades locais seguindo uma lógica 

horizontal de relações estão cada vez mais sendo buscadas como modelos alternativos de 

desenvolvimento, principalmente após o processo de descentralização dos poderes. 

Atualmente, vários autores acadêmicos e autoridades políticas têm alertado para as 

mutações sofridas na configuração dos territórios frente ao processo de mundialização da 

economia (SANTOS; BENKO; ANDRADE; ARROYO; GEIGER e outros). O que se observa 

é que tal transformação exacerba a concorrência entre as empresas e produtos agro-

industriais, bem como altera os modos de organização e de governabilidade das 

sociedades, tanto em âmbitos nacionais quanto locais. Países desenvolvidos e em 

desenvolvimento e, sobretudo, atores políticos e grupos econômicos correspondem aos 

protagonistas do atual processo de regionalização da economia mundial, acelerando e 

intensificando a formação de megablocos econômicos, a exemplo do Nafta, União Européia, 

Mercosul e ALCA, ainda em andamento. 

É nesse novo contexto que o desenvolvimento local surge como uma estratégia 

alternativa para um desenvolvimento mais humano e social. Isto porque o local ou região 

                                                 
1 Graduada em Geografia IGC/UFMG. E-mail: geocarolina@hotmail.com 
2 Por movimentos sociais considerar-se-ão as parcelas da população que se mobilizam e se organizam 
na luta pelos interesses coletivos, na defesa e garantia de melhores condições de vida e de respeito à 
dignidade da pessoa humana. As práticas desencadeadas por tais movimentos estão articuladas a 
certas concepções de como realizar interesses coletivos, garantir melhores condições de vida à 
população, respeitar a dignidade da pessoa humana e de como organizar os movimentos. (MANCE, 
2003) 
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tem se configurado como uma escala espacial descentralizada da territorialidade global. 

Este último integrando as instâncias de controle, de poder e de estratégias. 

Como parâmetros gerais, pode-se afirmar que o Desenvolvimento Local baseia-se 

em um conjunto de iniciativas e decisões a serem tomadas pelos atores envolvidos, locais e 

regionais, com o intuito de buscar uma melhoria do bem-estar geral da comunidade a que 

pertencem. Para isso, devem valorizar as suas potencialidades endógenas (tanto materiais 

quanto cognitivas) e a sua identificação sócio-cultural e histórica com o local, priorizando 

antes de tudo o desenvolvimento humano e social e atentando-se para as premissas de um 

desenvolvimento sustentável. Por melhorias sociais entende-se uma melhor articulação e 

integração entre as redes de relações sociais, além de uma distribuição mais igualitária dos 

benefícios auferidos com o desenvolvimento. 

Contudo, a complexidade inerente à questão do desenvolvimento local devido à sua 

diversidade de enfoques, tanto econômicos, políticos, sociais e/ou culturais das sociedades, 

fazem deste tema um foco para discussão. Desta forma, além de abordar o 

desenvolvimento local como alternativa para a melhoria da qualidade de vida entre as 

comunidades dentro do contexto atual, pretende-se, neste artigo, também discutir as 

limitações que a escala local possui, suas potencialidades, limitações, perspectivas e 

variedade de enfoques. 

Assim, este trabalho expõe algumas reflexões sobre as iniciativas locais e suas 

relações com as formas de economia solidária que conduzam à melhoria das condições 

sociais, a partir de forças e esforços da própria comunidade. E para desenvolver tais 

reflexões tomou-se como foco de análises a sede do município de Gouveia-MG e uma de 

suas comunidades, denominada de Cuiabá, devido às características peculiares destas 

localidades que permitem uma contextualização do tema na prática. 

Acredita-se que, com tantas variáveis a serem trabalhadas dentro desse aspecto, no 

que tange à questões políticas, sociais e ambientais, seja adequada a contribuição de um 

profissional com uma visão holística, capaz de atuar e coordenar tais atividades. E, dentre 

essas novas vertentes de atuação do geógrafo, nota-se a importância social da Geografia 

para a organização do espaço, e, acima de tudo, visando promover melhorias na qualidade 

de vida da população, na busca pela harmonia entre o homem e o meio em que vive. 

1.1. O DESENVOLVIMENTO LOCAL COMO ALTERNATIVA: 

O papel do desenvolvimento local tem sido alvo de um intenso debate multidisciplinar 

entre vários profissionais devido à necessidade de uma nova concepção de 

desenvolvimento econômico, tendo-se em vista as conseqüências perversas e excludentes 
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inerentes ao processo de globalização. Para COELHO (2001 apud MARTINELLI & JOYAL, 

2004), 

“a Globalização da economia, se caracteriza, em termos territoriais, pela constituição 

de fluxos econômicos que excluem territórios a partir de movimentos de 

desestruturação e reestruturação do tecido produtivo e empresarial preexistente”. 

Assim, temas como a valorização das potencialidades e das identidades sócio-

culturais e ambientais locais, forças sinérgicas, formas de economia solidária, construção e 

formação da cidadania, bem como a conformação de novos atores sociais e de novas 

territorialidades criadas durante a integração espacial do desenvolvimento e de novas 

estratégias de políticas locais, por exemplo, têm sido re-interpretados e reconstruídos em 

novos conceitos e modelos. E, tais temas constituem a base do desenvolvimento local. 

Comumente, o termo desenvolvimento encontra-se associado à idéia de 

aprimoramento econômico, contudo, há uma nítida diferença entre desenvolvimento e 

crescimento de uma determinada localidade. Em um sentido amplo, o crescimento 

econômico tem como prioridade encontrar soluções para combater a pobreza, o 

desemprego, as desigualdades socioeconômicas, entre outros fatores que 

caracteristicamente indicam a condição de subdesenvolvimento de um país ou região 

através do aprimoramento da economia (elevação do PIB, superávit comercial, diminuição 

dos juros, etc). Porém, tal visão é apenas parcial e desconsidera os investimentos que 

devem ser feitos no campo social e ambiental para que o as melhorias alcançadas sejam 

muito mais duradouras e plenas. 

Segundo BORBA (2000 apud MARTINELLI & JOYAL, 2004) o desenvolvimento 

corresponde a “um processo de aperfeiçoamento em relação a um conjunto de valores ou 

uma atitude comparativa com respeito a esse conjunto, sendo esses valores condições e/ou 

situações desejáveis para a sociedade”. Logo, para avaliar o desenvolvimento deve-se 

considerar também as variáveis políticas, tecnológicas, ambientais e de qualidade de vida 

da população, que refletem o progresso da sociedade como um todo, e não apenas 

ressaltar a sua dimensão econômica. 

No Brasil, apenas recentemente as discussões e estudos sobre este tema 

começaram a aparecer. Entre as organizações e instituições que se destacam pode-se citar 

o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Banco do Nordeste e o 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que auxiliam na 

organização e efetivação de múltiplos acordos de cooperação técnica e financeira. Além 

destes há ainda as experiências e atuações de programas e instituições, tais como o 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), a Caixa Econômica 

Federal, projetos como o “Programa Comunidade Ativa”, Organizações não-governamentais 
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e movimentos populares que realizam e coordenam projetos de incentivo à cooperação e à 

melhoria da qualidade de vida nas comunidades em que atuam. 

De acordo com MARTINELLI & JOYAL (2004), concomitantemente ao surgimento 

destas iniciativas no país, a expressão Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável 

(DLIS) adquiriu conotação relevante e essencial para as práticas de Desenvolvimento Local 

Comunitário. Tal termo freqüentemente é empregado de forma generalizada para indicar a 

realização de programas e projetos que auxiliem no combate à pobreza, ao desemprego, à 

fome e aos diversos problemas sociais. Contudo, nota-se uma forte banalização desta 

expressão, visto que muitas destas práticas encontram-se voltadas para metodologias 

tradicionais. 

Todavia, MIRANDA & MAGALHAES (apud MARTINELLI & JOYAL, 2004), apóiam as 

iniciativas do DLIS e afirmam que os principais motivos para se recorrer ao desenvolvimento 

local no Brasil consistem-se nos seguintes fatos: 1) as desigualdades da sociedade 

brasileira (em seus diferentes níveis) correspondem a um fenômeno estrutural; 2) as 

iniciativas e políticas públicas sociais possuem um caráter fragmentado e descontinuado 

dentro dos diferentes níveis de governo; 3) há uma significativa desvalorização e descrédito 

de que a política nacional possa exercer uma influência efetiva nos projetos locais; e 4) O 

risco de criar sistemas paralelos ou informais como uma suposta forma de inclusão de 

questões antes excluídas dos sistemas oficiais de geração e distribuição de renda e riqueza 

no país. 

1.2. A ESCALA LOCAL E SUA PROBLEMATIZAÇÃO 

A iniciativa de empreender projetos de desenvolvimento sócio-econômico a partir das 

forças comunitárias advém da ineficiência do poder estatal o Estado para solucionar os 

problemas sociais e econômicos da população, principalmente dentro das perspectivas 

neoliberais ao qual está inserido. E, diante desta lógica, há aqueles que acreditam que o 

local teria a vantagem de cumprir mais satisfatoriamente as tradicionais funções exercidas 

pelos Estados Nacionais, favorecendo assim a integração social e cultural das comunidades 
territoriais. Diante desta perspectiva é que práticas de incentivo à mobilização social para a 

promoção de sua própria melhoria de vida ganham espaço e importância frente às novas 

condições da modernidade. 

Segundo MASSOLO (1988) e VAINER (2001) a importância desse retorno às bases 

locais vem de uma constante descrença no poder público em solucionar as questões 

sociais, em especial das populações carentes. Isso porque estes se utilizam freqüentemente 

de medidas assistencialistas e paliativas para resolver tais problemas, e que, na maioria das 

vezes, apresentam resultados apenas paliativos, isso quando apresentam algum. 
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Por sua vez, é imprescindível discutir e conceitualizar - tentar ao menos - o que é o 

local? Visto que a lógica do poder local na interseção do material e do simbólico, do 

econômico e do político, tornou-se uma discussão fundamental para tentar compreender as 

bases teóricas do desenvolvimento regional. Todavia, a questão do local, nesse caso, vai 

além de sua dimensão escalar. Dentro dessa discussão teórica, há aqueles que 

imediatamente o associam como sinônimo de meio rural; outros o qualificam como um 

território restrito, ou seja, algo que se caracterizaria simplesmente por sua extensão (um 

vilarejo ou uma pequena cidade, por exemplo); e outros ainda lhe concedem um caráter 

mais amplo, tal como uma cidade ou município. 

Segundo DANIEL (1988), no Brasil, o que se denomina de local remete-se 

geralmente à esfera municipal, visto que o lugar de exercício do poder não se resume 

meramente ao Estado (tais como Prefeituras e câmaras municipais) no nível local, estando 

disseminado em múltiplas instituições sociais. Desta forma, as relações entre o poder 

municipal e o poder local se mostram relevantes para o estudo e a compreensão das 

mobilizações sociais e da cidadania, pois é nesta escala que se acredita ser possível 

transformar a realidade e, portanto, ser um campo favorável para a prática do 

desenvolvimento local. 

FRANCO (1998), defensor do modelo de Desenvolvimento Local Integrado e 

Sustentado - DELIS, por sua vez, afirma que 

“o conceito de local não é sinônimo de pequeno e não alude necessariamente à 

diminuição ou redução. Pelo contrário, considera a maioria dos setores que trabalha 

com a questão que o local não é um espaço micro, podendo ser tomado como um 

município ou, inclusive, como uma região compreendendo vários municípios”. 

Segundo ele, o desenvolvimento se dá pela “via molecular”, isto é, um a um, 

entendendo-se que o desenvolvimento molecular ocorre quando cada membro da 

comunidade se torna um agente. Por isso, o local só é definido no final, dependendo das 

relações e identidades existentes a partir das comunidades, podendo-se, portanto, ser 

ampliado geograficamente na medida em que for englobando e envolvendo esferas maiores 

da sociedade que também se reconheçam no mesmo propósito. Desta forma, nota-se que a 

dimensão da escala local não é fixa, mas que geralmente tende a se concentrar nas 

municipalidades, principalmente no Brasil. 

As vantagens que a escala local possui contribuem para que as práticas de 

economia solidária sejam mais facilmente implantadas em âmbitos municipais, tais como a 

proximidade, a criatividade e o conhecimento sobre as reais necessidades e exigências da 

comunidade envolvida. BOCAYUVA (2003) justifica essa idéia tendo-se em vista que o 
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cooperativismo popular, a existência de elementos estratégicos anti-capitalistas, assim como 

o primado das relações solidárias, ocorrem predominantemente nessa escala. 

1.3. A MULTIPLICIDADE DE ENFOQUES E CONCEITOS: 

Não se questiona a preocupação com o aprimoramento social contido nas premissas 

do desenvolvimento local, todavia, como o tema é recente, ele carece ainda de profundos 

debates sobre sua conceitualização e estruturação a nível teórico. De modo que, devido à 

sua complexidade e multiplicidade de enfoques, ele apresenta uma grande variedade de 

conceitos. E, para o seu melhor entendimento, o conhecimento e a problematização de 

alguns termos e conceitos são essenciais, como desenvolvimento endógeno, 

desenvolvimento comunitário, sustentável, sustentado, e integrado, revelados adiante. 

O desenvolvimento endógeno, segundo AMARAL FILHO (2001) refere-se a um 

processo de crescimento econômico que implica em uma contínua ampliação da capacidade 

de agregação de valor sobre a produção bem como da capacidade de absorção da região, 

cujo desdobramento é a retenção do excedente econômico gerado na economia local e/ou a 

atração de excedentes provenientes de outras regiões. Este processo tendo como resultado 

a ampliação do emprego, do produto e da renda do local ou da região mais ou menos 

definido dentro de um modelo específico de desenvolvimento regional. 

Já o desenvolvimento comunitário, segundo GONZÀLEZ (1998), refere-se a um tipo 

de iniciativa desenvolvimentista a partir de forças internas, ou seja, da própria sociedade 

civil, estando vinculada a um território e a um coletivo humano concreto, fundamentada na 

valorização e utilização dos recursos locais com os quais conta. Assim, a capacidade das 

populações locais de promoverem sinergias3 para mudarem e transformarem as próprias 

condições internas a partir da valorização de suas potencialidades, viabilidades e 

identidades é essencial neste processo. Como potencialidades entende-se aquilo que a 

comunidade tem de melhor para oferecer. As viabilidades correspondem às características 

estruturais que facilitam a exploração e o desenvolvimento de determinada potencialidade e 

finalmente, as identidades referem-se àquelas potencialidades que se enquadram melhor e 

mais adequadamente às exigências e necessidades da comunidade específica. 

O chamado desenvolvimento sustentável, de acordo com VAINER (2001), 

corresponde a uma forma de aproveitamento do espaço de uma maneira mais harmônica e 

equilibrada entre o homem e o meio ambiente, diferindo-se do desenvolvimento “sustentado” 

na medida em que este último transmite a idéia de uso basicamente a longo prazo, 

identificando-se predominantemente à idéia de estar apoiado ou embasado em estruturas 

                                                 
3 As sinergias, neste caso, correspondem ao processo em que as pessoas da comunidade passem a se 
“enxergar” como agentes locais, estando conscientes de sua capacidade de transformar a realidade. 
(SEBRAE, 2003) 
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específicas. Finalmente, ainda segundo este autor, o desenvolvimento integrado remete à 

noção de interface e articulação entre as diferentes esferas que abrangem as iniciativas 

desenvolvimentistas, sejam econômicas, sociais, políticas, culturais ou ambientais. De modo 

geral, estes conceitos acabam se complementando e, na medida do possível, devem ser 

pensados conjuntamente para a promoção do desenvolvimento local. 

Contudo, antes de se iniciar a contextualização e complexificação sobre este tema, 

deve-se primeiramente ressaltar que existem algumas divergências entre determinados 

autores em relação aos conceitos e idéias que o abordam. A primeira delas refere-se à 

questão do conceito e à real legitimação do local como espaço para a implementação de 

práticas desenvolvimentistas. O local, como foi visto anteriormente, não se reduz apenas a 

uma noção de escala, pois envolve a idéia de processos e identidade cultural. As palavras 

de BOCAYUVA (2003) revelam bem esse contexto, ao conceituar o desenvolvimento local 

como 

“um conjunto de processos, agentes, políticas e metodologias que incidem sobre os 

processos locais produzindo agenciamentos capazes de gerar mobilidade 

socioeconômica. É, portanto, um campo de disputas, de enfoques, estratégias e 

perspectivas de ação pública e mobilização da sociedade”.     

Segundo o autor francês HOUÉE (apud GONZÀLES, 1998), o desenvolvimento local 

consiste-se em 

“un cambio global de puesta en movimiento y de búsqueda de sinergias por parte de 

los agentes locales, para la valoración de los recursos humanos y materiales de un 

territorio dado, manteniendo una negociación o diálogo con los centros de decisión 

económicos, sociales y políticos en donde se integran y de los que dependen.” 

De outro modo, há outros autores que se preocupam mais com a integração dos 

aspectos sócio-econômicos, a exemplo de DATAR (1994 citado por GONZÀLEZ, 1998) e 

PNUD (1997 citado por GONZÁLEZ, 1998), expostos a seguir. O primeiro deles aborda o 

desenvolvimento local como, 

“un proceso concreto de organización del futuro de un territorio, resultante de los 

esfuerzos conjuntos de la población afectada, (...), para construir un proyecto de 

desarrollo integrando las diferentes partes económicas, sociales, culturales y las 

actividades y recursos locales”. 

Enquanto que o segundo entende o desenvolvimento local como um 
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“proceso de articulación, coordenación e inserción de los emprendimientos 

empresariales asociativos e individuales, comunitarios, urbanos y rurales a una 

nueva dinámica de integración socioeconómica de reconstrucción del tejido social”. 

 A partir da visão destes dois autores pode-se notar também a importância dos 

processos de articulação e coordenação entre os agentes locais, seja de modo individual ou 

coletivo, desde que comunitários, para o fomento do desenvolvimento local. Tal integração 

e/ou articulação é imprescindível para a soma de esforços e a consolidação da chamada 

força comunitária, principal agente responsável pela modificação das condições existentes e 

força propulsora da melhoria de vida das comunidades. 

 E, como a idéia da construção de um ambiente inovador também se encontra 

inserido no processo de desenvolvimento local, COELHO (2001 apud MARTINELLI & 

JOYAL, 2004) complementa este conceito ao considerar que 

“O desenvolvimento econômico local é a construção de um ambiente produtivo 

inovador, no qual se desenvolvem e se institucionalizam formas de cooperação e 

integração das cadeias produtivas e das redes econômicas e sociais, de tal modo 

que ele amplie as oportunidades locais, gere trabalho e renda, atraia novos negócios 

e crie condições para um desenvolvimento humano sustentável.” . 

Em suma, os pressupostos e características que enfocam o desenvolvimento local, 

segundo GONZÀLEZ (1998), podem ser sintetizados da seguinte maneira: 1) ele deve ser 

Integral: pois deve atender a todos os setores econômicos de um determinado território; 2) 

Endógeno: na medida em que utiliza os recursos internos com os quais conta qualquer 

território ou coletivo humano; 3) Local: pois corresponde a um âmbito territorial reduzido e 

assumido por autoridades locais; 4) Equilibrado: na medida em que deve evitar em suas 

propostas impactos ambientais ou tensões sociais; 5) Ter uma Base popular: com uma 

ampla participação de toda a sociedade, adquirindo esta um papel de agente ativo; 6) 

Cooperativo: pois deve fomentar estratégias de organização cooperativas e associativistas; 

7) Sócio-cultural: a partir da promoção cultural interna, do patrimônio e de incentivo à 

iniciativa local; e ainda 8) Ecológico: pois a potencialização dos recursos naturais deve se 

compatibilizar com as ações de desenvolvimento. 

Diante disto, a necessidade de se empreender novas alternativas e organizações 

econômicas no país torna-se latente. Contudo, vários autores questionam a efetiva 

implementação destas práticas, a exemplo de AMARAL FILHO (2001), BRAGA (2001) e 

BRANDÃO (2001). Estes criticam o poder superestimado concedido ao local, como se ele 

fosse e pudesse ser completamente autônomo, como se verá adiante. 

1.4. O PODER LOCAL EM FOCO: VANTAGENS E LIMITAÇÕES 
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MASSOLO (1988) afirma que esta preocupação com o poder local e os modos de 

dominação política nas formações sociais do Brasil e da América Latina tem sido acentuada 

recentemente pelas vertentes das crises políticas vividas, tais como os golpes de Estado, a 

imposição de ditaduras militares, o exercício do terrorismo de Estado e a violação dos 

direitos humanos, bem como a dificuldade de consolidação dos partidos de esquerda a 

levarem adiante os seus projetos de transformação social. Segundo esta autora, a complexa 

transição democrática a partir do fim do período ditatorial, as críticas e polêmicas sobre as 

concepções, táticas e estratégias da esquerda têm obrigado a se repensar e recolocar os 

enfoques sobre o problema e a natureza da democracia, do Estado e do poder. 

Assim, no contexto global, verifica-se um movimento de descoberta e reflexão em 

direção às bases, ou seja, em direção aos espaços locais municipais enquanto territórios 

políticos, étnico-culturais, sociais e econômicos que merecem ser conhecidos, reconhecidos 

e reconsiderados para a luta democrática, no campo popular. SANTOS (1994) ratifica este 

pensamento ao dizer que “nestas condições, o que globaliza separa; é o local que permite a 

união”. MASSOLO (1988) alerta ainda que este retorno às análises concretas, centradas no 

território local, não deve ser confundido com um retorno ao estilo tradicional de estudos 

antropológicos e funcionalistas de comunidades e de vida local, pois não é esta a proposta 

do desenvolvimento local. 

Alguns trabalhos propõem-se a focalizar e analisar o poder local e a localidade em 

termos de processos. Estes se articulando de maneira diferente e segundo etapas e 

mudanças históricas, tais como os macroprocessos (a escala nacional), os processos em 

escala internacional e os microprocessos (em escala local). E, segundo a autora 

anteriormente citada, a partir das pesquisas e debates sobre este tema, podem-se ressaltar 

as três preocupações e problemáticas de análise, centrais a essa linha de trabalho: 

- a dificuldade, ou “vazio teórico”, que se reconhece para identificar e articular as 

diversas tramas de mediações e interconexões entre o local, o regional e o nacional de uma 

formação social (processo transescalar); através das quais se constroem e agem atores e 

forças sociais do poder local, em uma multiplicidade de processos, conjunturas e períodos; 

- a necessidade de captar as modalidades específicas de poder que se verificam 

territorialmente, suas tendências históricas predominantes e suas transformações, tanto em 

correspondência como em conflito com as transformações da sociedade do sistema político 

global, produzindo manifestações heterogêneas nas estruturas políticas, administrativas e 

sócio-econômicas locais; 

- e por fim, a relevância do papel do governo municipal enquanto espaço político 

institucional no qual se expressam a representação, a aliança, o confronto e a disputa de 
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interesses, forças e organizações sociais que marcam e moldam o território político local, 

dentro do contexto regional e nacional. 

Desta forma, urge a preocupação em se explicitar e discutir a noção de poder local / 

escala local, visto que esta tende a se tornar ambígua e referir-se a fenômenos diferentes. 

MASSOLO (1988) afirma que, de modo geral, tem-se notado que o termo “local”, no sentido 

de localidade e localização, se refere a um âmbito espacial delimitado que tem uma relativa 

inércia intrínseca; ao passo que o termo “poder” se aplica às relações definidas pelo 

movimento e deslocamento dos atores que exercem ou a esse se submetem. Por sua vez, 

para esclarecer o grau de indeterminação com que se usa essa dupla relação, de poder e 

de local, é preciso definir os níveis do local (da localidade) e as diferentes redes de poder 

que se constroem e se combinam na diversidade de relações sociais inseridas em um 

espaço determinado. O poder local pode, então, se referir àquele poder e administração 

municipais, aos movimentos sociais ou a sociedade civil organizada. 

Logo, os trabalhos de pesquisa devem se atentar à análise das diferentes 

concepções e enfoques característicos ao tema do poder local municipal, tanto por parte do 

poder político e administrativo como pela pesquisa acadêmica. E, nesse sentido, nota-se 

que há um certo consenso nos estudos sobre este tema tenderem a enfocar o conhecimento 

sobre o poder local como uma relação de forças dinâmicas, em que se operam as alianças e 

confrontos entre os diversos grupos sociais, cada um destes com poderes diferentes. É 

também consenso entre a maioria dos autores estudados que o desenvolvimento local ou 

endógeno se consolida predominantemente e com maior facilidade nas esferas locais, 

tendo-se em vista as vantagens anteriormente mencionadas. O trecho de autoria de 

FARRERAS (1982 apud MASSOLO 1988) demonstra bem essa relação: 

“...as Municipalidades são ou se convertem no órgão da representação popular mais 

diretamente identificável para o cidadão, (...) aglutina melhor do que outras o tecido 

social, com suas aspirações e frustrações (...) é, portanto, o autêntico espaço vital 

onde um cidadão pode chegar a considerar a vida política como perfeitamente 

tangível”. 

Outros autores, contudo, a exemplo de BRANDÂO (2001), afirmam que essa 

exaltação ao poder local, desencadeada a partir do novo papel do Estado e dos novos 

paradigmas de desenvolvimento regional/local predominantemente durante os anos 70, 

pode tornar exagerada a capacidade endógena de uma região engendrar um processo 

virtuoso de desenvolvimento sócio-econômico. Isso ocorre na medida em que as 

características exitosas de casos isolados contribuem para uma superestimação dos limites 

colocados à regulação local. Isso porque a maioria destes autores incorre no equívoco de 

considerar a escala local como isolada da dimensão global. Em resumo, o local, apesar de 
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realmente possuir algumas vantagens e facilidades para a implementação de iniciativas de 

um desenvolvimento comunitário integrado, não deve ser visto de forma fragmentada e 

idealizada, pois possui limites de poder e decisão que estão além de suas capacidades. 

Mas, por sua vez, não se pode também desprezar totalmente a capacidade transformadora 

do local. 

 Por sua vez, VAINER (2001) atenta para o fato de que a idéia de local tenha sido 

tomada como auto-explicativa, sem qualquer exame do que o local é ou deveria ser, se 

tornando ainda mais problemático quando se tem em mente que o discurso das agências 

multilaterais e dos consultores internacionais pretende difundir a preeminência da ação e do 

poder locais nos mais diferentes contextos sócio-territoriais. Isso sem considerar as diversas 

diferenças entre formações sócio-históricas e territoriais, a exemplo de uma comuna 

francesa, da city americana, de um município brasileiro ou mesmo de uma aldeia asiática. 

E, de fato, seria muita ingenuidade achar que o local está totalmente desprovido e 

imune às influências externas. VAINER (2001) confirma este pensamento ao dizer que a 

idéia do cotidiano ser feito de relações primárias é completamente anacrônica, e por sua 

vez, produz uma imagem completamente ideológica da esfera local, como se esta se 

constituísse em um segmento da sociedade em que ainda predominassem relações 

tipicamente comunitárias. E, da mesma forma, afirma ainda ser mítica a imagem de um 

mundo social feito à imagem das formas mais abstratas do capital, “como puro fluxo de 

informações”, em que todas as relações entre escalas e agentes concretos, coletivos e 

individuais, estivessem transcendidas, quando não apenas dissolvidas. 

Para encerrar tal discussão, este autor propõe que o entendimento de que os 

processos econômicos, políticos, sociais e culturais, têm dimensões escalares e, portanto, 

não pode conduzir à reificação das escalas, como se estas antecedessem e contivessem 

(como um receptáculo) os processos. Na verdade, o que há são processos com suas 

dimensões escalares, predominantemente transescalares. Em outras palavras, a análise da 

escala não pode pretender substituir a dos processos. 

VAINER (2001) diz ainda que a revisão do debate sobre as escalas da ação política 

não poderia completar-se, todavia, sem mencionar-se a resistência dos que reivindicam a 

centralidade da escala nacional como única capaz de propiciar uma resistência efetiva ao 

processo de dissolução e fragmentação das soberanias e, além disso, de uma dissolução da 

cultura e das sociedades como conseqüência da globalização. E é essa a discussão que se 

faz atualmente em relação à descentralização do poder do Estado, conferindo poderes à 

dimensão municipal que antes eram referentes à escala estadual. 

Tal processo, por sua vez, vem se refletindo nas discussões sobre o que pode ou 

não o poder local, quais são as suas limitações ou ainda qual é a sua verdadeira força e 
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capacidade ante aos processos globalizantes e conjunturais aos quais o mundo encontra-se 

inserido atualmente. E, por outro lado, o local, surgindo como uma esfera política melhor 

capacitada para suscitar as transformações das condições sociais, torna-se o grande 

“promotor” das resoluções das desigualdades sociais, na medida em que se torna palco das 

mobilizações e sinergias que envolvem as comunidades hoje. 

Assim, uma terceira via seria articular as limitações do local com suas capacidades e 

vantagens, pois como afirma VAINER (2001), “é possível traçar objetivos que sejam, ao 

mesmo tempo, ambiciosos e realistas, orientando um projeto de revolução urbana 

permanente”. Esta devendo expressar e combinar os múltiplos objetivos e escalas de modo 

diferenciado em cada localidade, respondendo às formas específicas da desigualdade nos 

municípios, a sua morfologia, à configuração das coalizões dominantes, à posição da cidade 

na região e no país, à experiência de luta e organização populares e de outros setores 

oprimidos. Desta forma, a revolução urbana seria algo a ser inventado e reinventado a cada 

momento e em cada localidade. 

2. DA TEORIA PARA A PRÁTICA: REFLEXÕES SOBRE A SEDE DE GOUVEIA E 

COMUNIDADE DE CUIABÁ: 

Com o objetivo de aplicar as bases teóricas do desenvolvimento local na prática, 

OLIVEIRA (2004) realizou uma pesquisa em duas localidades interligadas, a saber a sede 

do município de Gouveia e uma de suas comunidades mais próximas, Cuiabá. Ambas foram 

escolhidas devido às diversas potencialidades latentes que possuem e pelos diversos 

obstáculos que impedem o progresso socioeconômico da região. A seguir serão 

apresentadas algumas de suas características gerais, bem como suas diferentes 

potencialidades e atrativos, para embasar a contextualização da área e facilitar a sua 

problematização dentro das bases do desenvolvimento local. 

A metodologia utilizada abrangeu visitas ao local, conversa com alguns moradores e 

principais atores da cidade, questionários e entrevistas, além de pesquisas e visitas a 

instituições de ensino e órgãos influentes, tais como a EMATER-MG, Prefeitura de Gouveia 

e ONGs locais. 

Gouveia situa-se na porção central do Estado de Minas Gerais, no domínio 

Geológico do Espinhaço Meridional e regionalmente faz parte do Alto Jequitinhonha, 

encontrando-se a cerca de 153Km ao norte de Belo Horizonte e a aproximadamente 30Km 

da cidade histórica de Diamantina. È uma das cidades surgidas através do próspero ciclo do 

ouro e do diamante mineiro, em que a mineração constituía-sen a principal fonte geradora 

de rendas da região e do país. E que a partir do declínio desta atividade passa por um grave 

período de estagnação e então se volta predominantemente para as atividades agrícolas e 

pecuárias para sobreviver. 
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Em relação às suas características demográficas, Gouveia compreende o distrito 

sede e a população rural, esta distribuída de forma bastante dispersa pelo município, 

havendo ainda locais com pequenas aglomerações características de um povoado. 

Atualmente, o município é constituído pelo distrito da sede e mais oito unidades rurais, a 

saber, Água Parada, Camilinho, Cuiabá, Engenho da Bilia, Vila Alexandre Mascarenhas, 

Pedro Pereira, Ribibiu e Ribeirão da Areia. Judiciariamente está subordinado a comarca de 

3ª Entrância de Diamantina. 

A mais próxima é Cuiabá, localizada a 7Km da sede e a mais distante é o distrito de 

Vila Alexandre Mascarenhas, a 45Km do centro de Gouveia. No interior de cada 

comunidade, por sua vez, existem outros povoados, possuindo cerca de 27 ao todo. O 

distrito de Cuiabá, especificamente, possui mais cinco povoados, a saber: Rio Grande, 

Chapadinha, Barão de Guaicuí, Caxambu e Bucaina, como pode-se notar pela Figura 1 a 

seguir. 

 

Figura 1. Localização do município de Gouveia-MG e suas comunidades rurais. 

As comunidades encontram-se predominantemente na zona rural do município e 

estão inseridos na chamada “Depressão de Gouveia”, próximos à bacia do Córrego Rio 

Grande. De modo geral, o município caracteriza-se economicamente por uma forte 

dependência das atividades agropecuárias, principalmente do tipo familiar, possuindo uma 

área total de 877,7 km². E dentre os principais cultivos destacam-se o alho, o milho, as 

hortaliças e as atividades artesanais. 

 Segundo dados do IBGE 2000, a população total de Gouveia é de 11.675 

habitantes, da qual a parte urbana corresponde a 7.731 habitantes e a rural 33% do total. 

Gouveia ainda divide a sua população em 49% de homens e 51% de mulheres, sendo que a 

maior parte reside na sede municipal. O quadro populacional do município, 
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predominantemente rural até o final da década de 60, passou a sofrer alterações no período 

60/70, invertendo-se no final dos anos 70. Segundo o Censo Demográfico de 1980, a 

população do município apresentava cerca de 4.265 habitantes da zona rural e 5.057 

habitantes da zona urbana, ocorrendo crescimento da migração rural no início dos anos 804. 

O distrito de Cuiabá especificamente possuía 747 habitantes, de acordo com o Censo de 

1980. 

Relativamente ao setor industrial, nos anos 80 apenas a atividade mineradora (a 

partir da extração do quartzo, cristais e pedras decorativas), tinha representatividade na 

economia municipal. E a única indústria de transformação existente, conhecida como 

Fábrica de tecidos São Roberto, passava por crise financeira, chegando a dispensar 

empregados. O restante do setor estava ocupado por pequenas indústrias e promoção 

artesanal. 

Um diagnóstico socioeconômico realizado em 1984, em parceria entre a Prefeitura 

de Gouveia e a EMATER intitulado “Gouveia Sempre viva”, revelava que a economia do 

município era baseada principalmente em atividades agropecuárias voltadas para o 

consumo interno, destacando-se apenas a produção de alho, com capacidade para 

comercialização fora dos limites municipais. Atualmente este cenário não se modificou 

muito, com exceção da exportação do alho que sofreu forte impacto através da concorrência 

com a China, e sua produção já não é mais interessante economicamente para a região. 

Em suas pesquisas OLIVEIRA (2004) identificou algumas potencialidades latentes no 

município, tais como o artesanato em suas diferentes formas (madeira, bonecas de palha de 

milho, tapetes, tricot e bordados, arranjos com flores secas, etc), a produção de hortaliças e 

legumes, a confecção de doces em compotas e temperos, a extração de pedras 

ornamentais e semi-preciosas, o ecoturismo e a produção de flores. Entretanto, o fato de 

nenhum deles ter prosperado de modo efetivo e pleno em prol de um desenvolvimento 

sólido e em longo prazo instigam algumas reflexões. 

Assim como em outros municípios e comunidades rurais, notificou-se que Cuiabá e 

seu município interligado passam por diversos tipos de dificuldades. Entre eles o acesso e o 

transporte intermunicipal, devido à precariedade de manutenção da extensa rede de 

estradas vicinais, quase sempre intransitáveis nos períodos chuvosos. Isto se constitui em 

sérios entraves para o produtor, no sentido de melhorar sua condição de trabalho, de 

comercialização, e de acesso a equipamentos sociais básicos. Além de dificuldades como a 

aquisição de insumos de produção, transporte para estes insumos e para a produção e 

                                                 
4 Relatório municipal Gouveia Sempre viva, 1989.  
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mecanização agrícola5. Tais obstáculos atingem diretamente e negativamente os produtores 

das comunidades rurais, que praticamente tiram seu sustento do cultivo. 

Em relação às instituições de associação de produtores quantificou-se que o 

associativismo Rural é realizado apenas através de três entidades oficiais: o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, o Sindicato dos Produtores Rurais e o Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural (CMDR). A assistência técnica e a Extensão Rural são efetuadas 

através de um convênio entre o município de Gouveia e a EMATER-MG que deve ser 

renovado a cada mudança de mandato do Prefeito. Assim, cria-se um obstáculo à 

continuidade dos projetos que acabam sendo interrompidos a cada campanha política. Fato 

que se agrava ainda mais devido as próprias características do município, que apresenta 

uma forte richa entre os dois partidos dominantes: o PFL e o PMDB. 

O pequeno número de associações e a inexistência de cooperativas no município – 

objeto de estudos desta pesquisa - explicam-se por diferentes fatores, tais como falta de 

uma consciência em âmbito coletivo, o forte individualismo característico de comunidades 

que se baseiam em atividades extrativistas, a falta de uma liderança efetiva e reconhecida 

pela população, a tendência por projetos meramente assistencialistas, conflitos políticos, 

entre outros. 

Em relação a projetos, o município já foi palco de algumas intervenções, entre eles o 

Projeto “Redescobrindo Gouveia”, realizado pela Fundação Mineira de Educação e Cultura – 

FUMEC, em 2002, e o Projeto “Doce Vida” promovido pela EMATER de Gouveia em 2001. 

O primeiro enfrentou problemas como a falta de incentivo por parte da Prefeitura, que não 

se prontificou a auxiliar de modo efetivo o projeto, bem como o caráter assistencialista 

nitidamente esperado pela maioria da população visitada em detrimento de práticas que 

sejam realmente desenvolvimentistas para o benefício da região. O segundo, idealizado 

pela EMATER de Gouveia, foi coordenado por funcionários desta entidade e por 

representantes políticos locais. E o seu objetivo era justamente proporcionar uma fonte 

alternativa de renda para a comunidade a partir do ensinamento de técnicas para fabricar 

doces em conserva e temperos. No entanto, a venda era feita pelas coordenadoras do 

projeto que, dessa forma, impediam a autonomia dos produtores e gerava um forte laço de 

dependência. Além disso, o projeto foi interrompido predominantemente por questões 

políticas. 

A questão principal que motivou a realização da pesquisa centralizou-se no fato de 

que, apesar de existirem uma grande variedade de possibilidades latentes tanto no 

município de Gouveia como na comunidade de Cuiabá, nota-se uma relativa estagnação, já 

que em nenhum deles houve de fato uma iniciativa em prol de um desenvolvimento sólido e 

                                                 
5 Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável do Município de Gouveia, EMATER (2003). 
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em longo prazo. Isso por motivos diversos, desde a falta de uma consciência mais solidária 

e voltada para os aspectos do cooperativismo, richas políticas, ou ainda pelo constante 

apego às práticas assistencialistas. 

OLIVEIRA (2004) observou ainda que há um forte obstáculo que dificulta a 

implementação e a manutenção de cooperativas na comunidade de Cuiabá e na própria 

sede de Gouveia. Os moradores inquiridos pelo questionário mencionaram inclusive a 

existência de um Conselho comunitário em Cuiabá, contudo ele não teve êxito por causa da 

falta de união e de um espírito associativista entre eles e também pela falta de identificação 

com um líder comunitário que conquistasse a confiança da comunidade. 

Desta forma, a ausência de um processo de conscientização e mudança de hábitos 

da comunidade coordenados por um líder comunitário ou uma instituição de apoio e 

incentivo ao cooperativismo, ao qual envolvesse noções de solidariedade, coletividade, 

cumplicidade, confiança, perseverança e empreendedorismo, explicam o insucesso destas 

iniciativas na localidade em estudo. Tal fato pode ser explicado pelo forte individualismo 

presente especialmente em comunidades de caráter extrativista como o município de 

Gouveia. 

Diante das características socioeconômicas e problematização entre as condições de 

Gouveia e de Cuiabá nota-se a necessidade de se implementarem medidas que reavivem a 

economia do local. As possibilidades são várias, entretanto nenhuma delas apresentou um 

crescimento que se destacasse de forma plena, tanto no município como no distrito em 

estudo. Com exceção do cultivo do alho, que já foi destaque na região e fazia Gouveia 

despontar nacionalmente em sua produção, as demais atividades existentes na cidade 

encontram-se predominantemente latentes. Por sua vez, projetos com caráter 

desenvolvimentista já foram realizados na comunidade, porém sem ter chegado a resultados 

duradouros e satisfatórios. 

Em meio a isso, coloca-se ainda a fragilidade gerada por um conflito, intitulado de 

“caso do filtro de Cuiabá”, que resultou em um motivo de desconfiança e litígio entre alguns 

moradores da comunidade e envolvidos e responsáveis por instituições no município. O que 

por sua vez, favoreceu uma situação de estagnação predominantemente para a 

comunidade. 

Em resumo, nota-se que apesar das potencialidades e iniciativas existentes no 

município, há fortes obstáculos que impedem o prosseguimento e a prosperidade de 

projetos de caráter desenvolvimentista em Cuiabá. Fato válido também para o município de 

Gouveia, tendo-se em vista o forte partidarismo e clientelismo marcante na maioria das 

relações sociais entre os seus habitantes e os seus representantes públicos, a exemplo dos 

vereadores e funcionários públicos. 
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Desta forma, pode-se inferir de imediato que a estagnação sócio-econômica da 

comunidade não se deve à ausência de projetos, mas sim por outros fatores. E um deles 

consiste-se na falta de uma iniciativa da própria comunidade em se conscientizar sobre o 

seu protagonismo no local e assim, procurar desenvolver a comunidade sem ter que esperar 

atitudes “de cima”, ou seja, do Governo ou da própria Prefeitura Municipal, ou mesmo de 

ações assistencialistas que apenas resolvem parcialmente o problema. Esta atitude, comum 

na maioria das comunidades, reforça uma relação de dependência e de subordinação às 

escalas maiores, como uma hierarquia historicamente determinada principalmente no Brasil 

e na América Latina. 

Contudo, durante os trabalhos de campo e as aplicações dos questionários, notou-se 

que, apesar destes entraves, as pessoas têm consciência da necessidade de mudar as suas 

condições socioeconômicas, principalmente através da formação de associações e 

parcerias (como foi sugerido por grande parte dos entrevistados e nas respostas dos 

questionários aplicados na zona rural do município). Por outro lado, as potencialidades são 

muitas, a exemplo do artesanato, da produção de alho, doces e temperos, flores, extração 

do quartzo e do ecoturismo. Cada uma com a sua peculiaridade e viabilidade. Contudo, 

deve-se destacar que a efetivação de cada uma delas é também bastante variável e se 

torna pré-requisito para a sua possível dinamização e desenvolvimento, ao menos de 

acordo com as características do desenvolvimento local. 

2.2. REAVIVAR O DESENVOLVIMENTO E AS INICIATIVAS LOCAIS 

Em relação a adequação da comunidade e da sede de Gouveia em termos de 

desenvolvimento local, nota-se que Gouveia, incluindo suas comunidades rurais, poderia 

alavancar sua economia e principalmente suas condições sociais a partir do momento em 

que se propusesse a mudar o tipo de gestão e de relação social ao qual está acostumada. E 

isso é válido para qualquer região que deseje implementar plenamente o desenvolvimento 

local/regional, segundo alguns autores que defendem este modelo de desenvolvimento 

como via alternativa aos aspectos perversos da globalização. 

Entre os aspectos positivos para o reavivamento das condições socioeconômicas na 

área analisada, a chamada “força empreendedora” foi nitidamente percebida tanto na 

comunidade quanto na sede de Gouveia, mas predominantemente no primeiro. Isto porque 

são eles os maiores afetados pela fragilidade econômica ocorrida, tendo-se em vista a 

precariedade de condições em que se encontram, sejam econômicas, sociais, infra-

estruturais, entre outras. O que não quer dizer que a sede do município seja desprovida de 

problemas sociais, mas que estes se tornam ainda mais alarmantes e acentuados nas 

comunidades rurais, que necessitam ainda suprir necessidades básicas como saneamento, 

habitação, educação e melhorias no transporte e circulação de pessoas e produtos. 
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A chamada “sinergia6” ou transformação coletiva a partir de um protagonismo 

comunitário também foi percebida em algumas pessoas da comunidade em estudo, embora 

ainda sem ter convergido em ações efetivas. Esta é sem dúvida, uma condição essencial 

para o desenvolvimento local, e portanto, constitui-se em um fator impulsionador para a 

transformação social que a comunidade envolvida deseja alcançar. Todavia, notou-se uma 

falta de conscientização e orientação sobre ações coletivas e solidárias. E, para isso, a 

identificação de um líder que seja legitimado pela comunidade e que possua as 

características adequadas de acordo com as bases teóricas do desenvolvimento local, já 

implementadas pelo SEBRAE, tais como motivação, confiança em si e nas pessoas, 

iniciativa, saber trabalhar em equipe, postura empreendedora, capacidade técnica e 

administrativa e poder de argumentação e decisão são fundamentais para coordenar e 

organizar tal iniciativa. Por sua vez, o fato de outros líderes e representantes da comunidade 

não terem alcançado estas exigências contribui para essa indeterminação e estagnação da 

comunidade, que fica literalmente “desorientada” por não possuir uma representação de 

suas principais necessidades. 

Diante de todas estas colocações e considerações, nota-se que, em termos de 

desenvolvimento local e adequação ao perfil da população de Gouveia, o artesanato e a 

produção agrícola corresponderiam às potencialidades mais viáveis e de menor dificuldade 

de implantação no município, devido à simplicidade das técnicas, da própria peculiaridade 

em que são produzidos, bem como da vocação e dom que a maior parte da população 

gouveiense e suas comunidades rurais possuem para exercê-las. De modo ainda mais 

específico, aposta-se que o primeiro seja ainda mais viável que o segundo, tendo-se em 

vista a relativa facilidade para adquirir os materiais necessários, a fácil assimilação para 

aprender e dominar as técnicas através de cursos de qualificação profissional e o baixo 

investimento inicial para efetivá-lo. 

Ao se retomar as características e diferenças existentes entre as associações e 

cooperativas e diante do perfil encontrado nas comunidades - de vocação agrícola e elevado 

potencial em atividades artesanais - infere-se que a melhor alternativa para as comunidades 

estudadas é basicamente formar uma associação de artesãos e uma cooperativa de 

produtores. Isso porque, as associações têm um caráter mais voltado ao auxílio de seus 

filiados, ou seja, de facilitar a compra de matérias-primas, defender e representar os 

interesses de seus associados, bem como estimular a melhoria técnica e social destes. A 

formação de cooperativas, por sua vez, seria interessante para os produtores rurais, na 

medida em que esta possui um caráter mais voltado à viabilização e desenvolvimento do 

consumo, da produção, da prestação de serviços, da obtenção de créditos e da 
                                                 
6 As sinergias correspondem ao processo em que as pessoas da comunidade passem a se “enxergar” 
como agentes locais, estando conscientes de sua capacidade de transformar a realidade. (SEBRAE, 
2003). 
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comercialização dos produtos, visando atuar no mercado, além de formar e capacitar os 

seus membros para o trabalho e a vida em comunidade, já que a região é historicamente 

caracterizada por sua vocação agrícola. 

Enfim, após a contextualização e problematização que caracterizam a comunidade e 

os moradores de Gouveia, e consciente sobre as limitações e obstáculos que estes 

possuem, espera-se que as potencialidades latentes em ambos possam ser engrenadas 

pelas iniciativas locais de modo integrado e sinérgico. O desenvolvimento local, como 

exposto na parte teórico-conceitual desta pesquisa, constitui-se em uma via alternativa em 

face ao processo desintegrador e desigual do capitalismo, intensificado atualmente pela 

mundialização da economia e das culturas. E para implementá-lo há a necessidade iminente 

de transformar a realidade através das vantagens existentes na escala local, que visa 

otimizar os recursos endógenos. 

Entretanto, apesar de todas as potencialidades e possibilidades existentes, na área 

em estudo, os empecilhos e entraves políticos que dificultam o desenvolvimento 

socioeconômico da localidade, já expressos anteriormente, fortalecem ainda mais as 

relações de dependência, baixa-estima e reprodução e manutenção das desigualdades. 

Contudo, a força e a vontade manifestada por alguns dos moradores da comunidade e da 

própria sede de Gouveia em transformar e dinamizar a região a partir de ações coletivas e 

solidárias é um ponto de partida. E, a partir da conscientização e da sinergia entre a 

comunidade, o desenvolvimento local pode tornar-se possível e viável, permitindo um modo 

de viver, trabalhar e pensar mais justos e igualitários. Acredita-se ser este o caminho. 

À primeira vista, parece uma utopia falar de espírito coletivo, solidariedade, 

confiança, trabalho compartilhado e mudança nos hábitos de consumo e de vivência diante 

de tantos problemas pelas quais a maior parte das cidades vem enfrentando, porém é este o 

caminho defendido e escolhido por muitos países na atualidade, havendo muitos casos e 

exemplos de sucesso, tanto na França, no Canadá ou mesmo em algumas cidades 

brasileiras. 

De modo geral, mesmo que se tenha ainda muito que discutir e aprender sobre o 

desenvolvimento local, as pessoas não devem simplesmente ignorá-lo. O que a comunidade 

de Cuiabá, os moradores de Gouveia e todos aqueles que desejem melhorar as suas 

condições sociais devem fazer é ao menos tentar. Assim, o local - compreendido 

predominantemente como esfera municipal - pode se tornar o espaço de reinvenção da 

democracia. Na medida em que permite articular o social, o político e o econômico em 

políticas integradas e coerentes, viabilizando (mas não garantindo) a participação direta do 

cidadão e a articulação entre os parceiros envolvidos nesse processo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Segundo DOWBOR (2001), uma vantagem muito significativa das políticas locais é o 

fato de poderem integrar os diferentes setores e articular os diversos atores. E é essa 

vantagem da escala local que recrudesce a expectativa de que são as esferas endógenas 

as mais apropriadas e acessíveis ao exercício da cidadania e da democracia. E, apesar das 

diferenças de espectro político entre as prefeituras de cada região, isso não impediu que a 

articulação desta rede onde as diversas iniciativas (tais como educação, emprego, renda e 

produção) se tornam sinérgicas ao invés de dispersivas e fragmentadas. Estas últimas 

geralmente se baseando em ações caracteristicamente assistencialistas e não mais 

suficientes, pois não há fórmula universal na área social. 

BAVA (2001), ainda, diz que novas relações Estado-Sociedade, novas formas de 

gestão, novos espaços públicos de negociação e novas esferas públicas não-estatais são 

necessárias para garantir a reapropriação das cidades por seus cidadãos; criar novos 

territórios públicos de construção da cidadania; impulsionar novas formas de sociabilidade, 

justiça social, equidade, fortalecimento da sociedade civil, participação, autonomia, respeito 

e garantia dos direitos pessoais. Contudo, deve-se ressaltar que não existem fórmulas 

prontas, pois a construção de uma nova realidade é um processo contínuo de erros e 

acertos, de inovação e ampliação de direitos. 

Assim, ante à toda problematização e discussão pelas quais se insere a questão do 

poder local, muitas vezes questionando a sua real capacidade e legitimação frente a esse 

novo papel que ficou designado a exercer – de combate às desigualdades sociais e geração 

de emprego e renda – nota-se que ainda há muito o que se debater e aprender sobre o 

assunto. E apesar das diversas críticas, o fato é que o local consiste-se na escala 

preferencial em que as relações sociais ganham maior liberdade e expressividade. E, 

portanto, se torna um meio para se alcançar a tão desejada cidadania, na medida em que a 

maior proximidade entre as pessoas e o vínculo e a identidade cultural permitem que 

atitudes e mobilizações da sociedade se convertam em uma melhoria das condições de vida 

destas pessoas, partindo-se de ações coletivas, solidárias e empreendedoras que 

potencializem os seus recursos internos. É isso o que se chama de desenvolvimento local. 

Este trabalho permeou este assunto na tentativa de se contextualizar o tema e tentar 

perceber as suas contradições a partir da análise de uma comunidade peculiar, no caso os 

moradores de Cuiabá e a sede de Gouveia. O desenvolver dos fatos e o perfil da 

comunidade demonstraram que ainda há muito que se estudar sobre a localidade. Deste 

modo, este trabalho apenas inicia um estudo que certamente exige novas análises e 

aprofundamentos, relacionados à questão do desenvolvimento local, sua aplicabilidade e 

limitações. 
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