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RESUMO 
 
A ampliação das problemáticas sociais e o debate sobre o tipo de 
desenvolvimento necessário estimularam o fomento de 
metodologias com foco no Desenvolvimento Local, principalmente 
após 1990. Tendo como elemento comum, o enfoque no 
empoderamento e na geração de condições socioeconômicas e 
ambientais favoráveis, essas metodologias foram testadas e 
multiplicadas nas regiões. Esse estudo buscou contribuir com o 
aprimoramento de metodologias de desenvolvimento local 
mediante a análise do Programa Regional de Desenvolvimento 
Local Sustentável, resultado da Cooperação Técnica 
SUDENE/PNUD no período de 1998 a 2003. Como considerações, 
o desenvolvimento de uma metodologia utilizada como referência 
para outras que a sucederam.  
 
Palavras-chave: Desenvolvimento local. Metodologias 
participativas. Nordeste. 
 
ABSTRACT 
 
The expansion of social issues and the debate about the kind of 
development needed stimulated the development of methodologies 
focusing on local development, especially after 1990. Having how 
the common element, the focus on empowerment and generation 
of socioeconomic and environmental conditions favorable, these 
methodologies were tested and multiplied in the regions. This study 
sought to contribute to the improvement of local development 
methodologies by analyzing the Regional Program for Sustainable 
Local Development, a result of the Technical Cooperation 
SUDENE / UNDP from 1998 to 2003. As consideration, the 
development of a methodology used as a reference for other that 
followed. 
 
Keywords: Local development. Participatory methodologies. 
Northeast. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os Programas de Desenvolvimento Local ampliaram sua atuação no Brasil, 

principalmente a partir da década de 1990, mediante a presença de órgãos governamentais e  

não governamentais na implantação de metodologias participativas, que envolviam a população 

no processo e no encaminhamento das ações. 

Seu elemento comum, o enfoque no empoderamento, na participação, era guiado 

por dimensões do Desenvolvimento Local, caracterizada por autores como Carlos Jara, Sérgio 

Buarque, Tânia Zapata, Amartya Sen, dentre outros. 

No século XX foram inúmeras as metodologias criadas com o objetivo de contribuir 

com o rompimento do ciclo de pobrezas e construção de realidades mais sustentáveis 

socialmente, economicamente e ambientalmente. Podemos citar no âmbito internacional o 

Projeto Leader Europa em 1991 e Leader+ de 2000 a 2006 e no âmbito nacional, a Metodologia 

Gestão Participativa para o Desenvolvimento Local (Gespar) em 1993, resultado da parceria do 

Banco do Nordeste/PNUD, o Projeto Áridas (1993 a 1995) que se tornou referência para 

elaboração de políticas de desenvolvimento sustentável dentro da região, as Agendas 21 locais 

(desde 1996), a Comunidade Ativa (1999), a Agência de Educação para o Desenvolvimento 

(2001), resultado da parceria Sebrae/PNUD/Unesco,  o Delis (2002) com o Sebrae, dentre 

outros. 

O presente estudo pretende contribuir com o aprimoramento de metodologias de 

desenvolvimento local mediante a análise do Projeto de Cooperação Técnica BRA/98/017, mais 

conhecido como o Programa Regional de Desenvolvimento Local Sustentável ou Nordeste 

Sustentável, desenvolvido pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), 

em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), implantando 

entre 1998 e 2003 na área de atuação da Sudene. Nessa análise, foi utilizada a pesquisa 

documental e as observações realizadas por adesão, de especialistas em desenvolvimento 

local que participaram do processo de elaboração e implantação da metodologia. 

 

2 METODOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

Para dialogar sobre as metodologias de Desenvolvimento Local, faz-se necessária a 

compreensão de algumas concepções. Para Amartya Sen e Mahbud, citado por Veiga (2005, p. 

85), o desenvolvimento só acontece “quando os benefícios do crescimento servem à ampliação 



 

 

                  

das capacidades humanas, entendidas como o conjunto que as pessoas podem ser, ou fazer, 

na vida”, ou seja, só há desenvolvimento com ampliação das competências locais.  

É a partir 1972, com a Conferência das Nações sobre Meio Ambiente (Estocolmo), 

que o movimento ambientalista é ampliado, principalmente após a Declaração de Cocoyoc 

(1974) que trouxe como propósito do desenvolvimento o enfoque no ser humano ao invés do 

aprimoramento das coisas. 

Concepção bastante debatida nas últimas décadas, a proposta induziu os 

organismos internacionais a sistematizarem concepções que traduzissem a ideia de 

sustentabilidade. 

Nesse aspecto, Buarque afirma que “os debates e reflexões que dominam a cena 

política e técnico-científica internacional sobre modelos e alternativas de desenvolvimento”, que 

focadas na superação dos problemas em todas as dimensões, “..estão levando à formulação de 

novas concepções de desenvolvimento – endógeno, humano, local -, entre os quais se destaca 

a proposta de desenvolvimento sustentável” (2002, p. 15). 

Na década de 1990, o PNUD defendia a abordagem de que o desenvolvimento 

seria um processo capaz de aumentar as potencialidades das pessoas, com isto expandindo as 

capacidades humanas para suas escolhas (VEIGA, 2005).  

Em 1987, a ideia de desenvolvimento sustentável apresentada pela Comissión 

Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo no relatório Brundtland, que o define como aquele 

capaz de satisfazer as necessidades presentes, mas sem o comprometimento das gerações 

futuras satisfazerem suas próprias necessidades se torna um marco no DLS (BUARQUE, 2002) 

e, em 1992,  a Conferência das Nações Unidas de Desenvolvimento e Meio Ambiente (ECO-

92), no Rio de Janeiro, amplia-se a divulgação da proposta de desenvolvimento sustentável.  

O adjetivo ‘sustentável’, é a partir daí, agregado a algumas propostas 

metodológicas, podendo encontrar o Desenvolvimento Local (DL), Desenvolvimento Local 

Sustentável (DLS) e Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável (DLIS).  

As metodologias de desenvolvimento local foram estruturadas com o objetivo de 

facilitar o processo de inserção na realidade de forma a aproveitar ao máximo as condições 

existentes em favor da sustentabilidade de determinada área ou território. 

Essas metodologias se adequaram aos objetivos que buscam alcançar e avançam 

qualitativamente na medida em que são testadas e ajustadas. Parte-se do pressuposto que não 

existem fórmulas ou segredos, existem buscas, persistência e adaptação a uma realidade 



 

 

                  

bastante dinâmica. As adaptações variam desde a redução ou ampliação do prazo de sua 

implantação, como ajustes metodológicos ao grupo envolvido com o processo. 

 

3 O PROGRAMA 
 

O Programa Regional de Desenvolvimento Local Sustentável, desenvolvido pela 

Sudene, em parceria com o PNUD, surge em 1999, derivado de um Acordo de Cooperação 

Técnica (Prodoc).  Nesse acordo, a responsabilidade do Governo Brasileiro de executar o 

Programa e do PNUD, o acompanhamento técnico e supervisão do Programa. 

O Programa foi desenvolvido basicamente em dois períodos. No período inicial 

(1998 a 2001) foi construída e testada uma metodologia de desenvolvimento local que 

possibilitasse ser replicado e ampliasse os impactos sociais e econômicos, mediante 

inicialmente, a atuação em alguns municípios pilotos (com baixo Índice de Desenvolvimento 

Humano - IDH) de toda a área de atuação da SUDENE, mais conhecido como Projeto Piloto.  

No Projeto Piloto, o Programa trabalhou em 33 municípios, sendo três municípios 

em cada um dos nove estados do Nordeste, além do norte de Minas Gerais e do Espírito Santo; 

área de atuação da Sudene.  

 

Figura 1 – Área de atuação do Programa na fase Piloto 

Fonte: Relatório do Projeto Piloto, 2000. 

 

Renovado o acordo em 2001, em novembro teve início a 2ª. etapa (expansão), com 

previsão de vigência até julho de 2003, mas interrompido em fevereiro de 2003. A Fase de 



 

 

                  

expansão previa a formação de aglomerados de municípios, com mais cinco municípios se 

juntando ao município piloto. Dessa forma, cada estado teria 18 municípios com o processo de 

desenvolvimento local desencadeado.     

 



 

 

                  

 
3.1 Projeto Piloto  

 

No Projeto Piloto (PP), a construção de uma metodologia e de uma estratégia de 

desenvolvimento para o Nordeste, utiliza procedimentos capazes de estimular a participação e 

o engajamento cooperativo do poder público, das empresas, organizações da sociedade civil e 

atores sociais locais para construção de projetos concretos em Desenvolvimento Local 

Sustentável, capacitando-os para que assumam o papel de protagonistas de seu 

desenvolvimento (Relatório de atividade do Projeto Piloto, 2000). 

Dentre os objetivos do PP, podemos elencar: a) Promover o desenvolvimento local 

sustentável; b) Promover a articulação, coordenação, adensamento e melhoria dos padrões de 

gestão pública para o desenvolvimento local; c)Desenvolver uma metodologia, com base 

participativa, que subsidie a multiplicação da experiência na área de atuação da SUDENE; d) 

Gerar subsídios para o Sistema de Informações Gerenciais e a Estratégia de Desenvolvimento 

para o século XXI. 

Observa-se, portanto, a importância dessa estratégia, ao buscar identificar 

indicadores que possibilitassem o monitoramento e a avaliação do desenvolvimento dos 

municípios do nordeste nas dimensões próprias do desenvolvimento sustentável. Quatro fases 

estavam previstas na metodologia a ser testada: a) mobilização e articulação; b) análise 

participativa da realidade; c) elaboração do Plano Municipal do Desenvolvimento Sustentável e 

implementação de projetos prioritários; d) implementação e co-gestão do desenvolvimento local 

sustentável.  

A Proposta reunia elementos da proposição e implementação de forma participativa. 

Entretanto, no Relatório do Projeto Piloto, algumas dificuldades já foram identificadas, tais 

como: a) Informações estatísticas precárias; b) Pouco comprometimento do poder público; c) 

Assistencialismo do poder público municipal; d) Baixa escolaridade dos prefeitos, secretários e 

da população local; e) Deficiente sistema de planejamento e gestão municipal; f) Ausência de 

meios de comunicação de massa em alguns municípios; g) Difícil acesso ao meio rural; h) 

Fragilidade das articulações institucionais; i) Pouca articulação política entre SUDENE/PNUD e 

os Estados.  

O Relatório indicava contextos locais complexos de serem trabalhados, como a 

baixa escolaridade e pouca organização da gestão local, que ampliava o grau de 

responsabilidade e dificuldade do programa. O investimento nos municípios com mais baixo 



 

 

                  

IDH, com uma proposta de inclusão, de superação da pobreza e da desigualdade, exigiu ainda 

mais estudo por parte da equipe e dos gestores do Programa.  

3.2 Etapa de expansão 

 

Para a segunda etapa do Programa, foi realizada a concorrência por estado, para a 

formação de equipes que pudessem ser capacitadas e desenvolverem a metodologia formatada 

nos municípios da expansão, formando assim, os aglomerados de municípios.  Coube a equipe 

do PNUD/Sudene, além da responsabilidade da capacitação contínua das equipes contratadas, 

o monitoramento e ajustes durante o andamento dos trabalhos. A fragilidade de organizações 

locais preparadas para tal processo levou alguns estados a não iniciarem essa nova fase no 

período definido pela gestão do Programa.   

A metodologia construída foi replicada em alguns Estados, em 2002, expandindo a 

abrangência do foco municipal para o territorial e levando em consideração os arranjos 

produtivos locais. 

Segundo apresentações dessa metodologia, o objetivo estratégico para esta nova 

fase era a Criação de condições para o estabelecimento de novos territórios (aglomerados), 

formados a partir da identificação e/ou criação de características sociais, ambientais, culturais, 

históricas e econômicas, que permitam a superação de problemas de âmbito municipal, por 

meio da identificação de eixos aglutinadores no nível micro-regional. 

Com o encerramento precoce do Programa em fevereiro de 2003, alguns estados 

não vivenciaram a expansão. Uma Consultoria coordenada por Tania Zapata fez uma avaliação 

do Programa.  

 

4 ANÁLISE DA METODOLOGIA 

 

A metodologia construída tinha um propósito claro, aproveitar o máximo o potencial 

local e buscar soluções para os problemas encontrados localmente, por meio da construção 

conjunta de uma Agenda de Desenvolvimento.  

 

4.1 A metodologia 

  

Ao compreender no Projeto Piloto que os municípios, de forma isolada, não reuniam 

condições para a superação de seus problemas estratégicos, a opção pela formação de 



 

 

                  

aglomerados de municípios, exigiu a criação de espaços que possibilitassem a comunicação 

entre os municípios. Dessa forma, reuniria municípios que apresentassem afinidades e 

identidades socioculturais, ambientais e políticos-institucionais, funcionando o município piloto 

como nucleador e irradiador do dinamismo e desenvolvimento local.  

O Princípio metodológico utilizado no Programa baseava-se em: a) Identificação e 

estabelecimento de consensos entre os diversos atores sociais (público e privados) que atuam 

em uma área formada por um conjunto de municípios; b) Consensos são formados a partir de 

potenciais ou necessidades estratégicas comuns, reunidas em torno de projetos denominados 

“eixos aglutinadores”; c) Os eixos devem ser capazes de promover o somatório de esforços, o 

estabelecimento de parcerias e a criação de sinergias que favoreçam a transformação da 

realidade local; d) Mobilização da comunidade e articulação de parceiros; e) Análise 

participativa da realidade e estruturação de eixos aglutinadores dos aglomerados de municípios; 

f) Organização dos atores sociais e criação de institucionalidades locais. 

Na metodologia utilizada no Nordeste Sustentável, o estímulo ao autoconhecimento 

do município pelos munícipes era fundamental ao processo, daí a existência de espaços que 

possibilitassem a discussão e análise da realidade por vários ângulos. 

A metodologia foi agrupada em cinco fases: 1) Mobilização e sensibilização da 

população; 2) Análise participativa da realidade; 3) Elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Municipal; 4) Negociação e articulação com parceiros; 5)Formação dos aglomerados de 

municípios.  

Na metodologia foram utilizados alguns instrumentos para estimular e facilitar a 

participação e a replicabilidade da metodologia seja em outros municípios ou até mesmo, nas 

organizações locais. Alguns dos instrumentos utilizados foram: 

a) Evento ou feira cultural – esse evento reunia tudo que o município tivesse como potencial: 

artesanatos, produções locas, artistas, cantores, cantadores, dançarinos, danças típicas, teatro, 

poesias, dentre outras riquezas do município. Essa feira de negócios e lazer, além de mostrar o 

que existia, favorecia um novo olhar sobre o município; um autoconhecimento.  

b) Nucleação – o município era dividido em núcleos, levando em consideração a proximidade 

das comunidades, as afinidades culturais, sociais e econômicas, dentre outros aspectos 

específicos do município. A partir da nucleação era feita o diagnóstico do município, 

identificando aspectos semelhantes e diferentes. Nos centros urbanos, a nucleação podia ser 

feita por segmentos: saúde, educação, trabalho e renda, meio ambiente, dentre outros. Em 



 

 

                  

alguns municípios, a nucleação foi utilizada para a distribuição de serviços de saúde e 

educação. 

c) Autodiagnóstico – instrumento utilizado para a reflexão de sua realidade pela própria 

comunidade, identificando seus problemas e potencialidades. Com o autodiagnóstico, a 

comunidade se via, lançando um olhar crítico sobre sua realidade.  

d) Matriz de PPCS (Problemas, Potenciais, Causas, Soluções) – a sistematização dos dados 

levantados nas comunidades, identificando a raiz dos problemas e as possíveis alternativas de 

solução dos problemas e para o aprimoramento das oportunidades.  

e) Grupos de Apoio Locais – em cada núcleo, eram definidos grupos com pessoas das 

comunidades envolvidas. Esses representantes eram responsáveis pela difusão das 

informações durante todo o processo e da consulta a comunidade nas tomadas de decisões 

que as envolvessem. O fortalecimento do capital social local, além do estímulo ao intercâmbio 

de experiências entre as diversas comunidades e organizações, era decisivo no 

encaminhamento das ações no plano municipal. 

f) Fórum – espaço criado na metodologia para socialização e validação das decisões tomadas 

ao longo do processo, sendo o primeiro fórum para Validação da Análise Participativa da 

Realidade e o segundo fórum para Validação da Agenda de Desenvolvimento do Município e 

Articulação com parceiros. 

  

4.2 Análise crítica da metodologia 

 

Não há dúvida que a metodologia levou a estes municípios, muitas vezes, 

esquecidos socialmente, a oportunidade de se conhecerem, se identificarem enquanto 

municípios.  Em relatos encontrados nos relatórios são citados cantores que só cantavam em 

casa ou na comunidade, que ao serem vistos no evento cultural, conseguiram patrocínio e 

expandiram sua música para todo o Estado; de artesãs cuja produção era restrita e localizada e 

no evento fizeram negócio com vários municípios; municípios que não dispunha de lazer, que 

estipularam a feira quinzenalmente/mensal, servindo para reunir a comunidade, lazer e 

ampliação das oportunidades de renda.  

Considerando a oportunidade de trabalhar no programa, uma das entrevistadas 

ressalta: “Entendo que o principal resultado foi o aprendizado, a construção. A discussão teoria 

e prática sobre temas como território, participação, desenvolvimento. Acredito que a 

oportunidade de agrupar pessoas com a formação distinta, este olhar diverso sobre a realidade 



 

 

                  

com a oportunidade de discussão, reordenamento, repensar e tentar de outra forma, foi o 

grande diferencial” (E1). 

Outra entrevistada fala da importância do Programa como um passo inicial 

fundamental, com frutos colhidos em longo prazo...“O tempo de construir resultados para a 

comunidade foi curtíssimo e a abrangência pequena e produziu pouco para refletir uma 

importância para o Nordeste. A importância estava na oportunidade de ser transformado 

em instrumento de Políticas públicas participativas e inclusivas”(E2). Ressalta a 

importância do uso dessa metodologia testada ser usada por outras instâncias e por um prazo 

maior.  

Ressalta ainda a importância do processo, com destaque de “...jovens e mulheres 

que entusiasmados e engajados no processo desenvolveram a capacidade de análise, do 

sentimento do participativo e do coletivo. A prática cidadã da democracia participativa e 

solidária” (E2). 

Outra contribuição, percebida foi para a vida profissional dos envolvidos com o 

processo. “A experiência acumulada fez grande diferença nos próximos trabalhos” (E2), 

considerando a experiência como “um divisor de águas na vida desses profissionais” (E2), e 

mais “...uma descoberta, um despertar da cidadania” (E2). 

Como problemas identificados na metodologia, foi feita menção a dificuldade de 

recursos para a implantação dos projetos e ações definidos na agenda, além da dificuldade na 

articulação de parceiras que se comprometessem com as Agendas “...a própria Sudene não 

tinha recursos para investir na execução das demandas..”  (E2). Outro problema foi a 

“...ausência ou falta de experiência de indicadores de mudanças intangíveis” (E1) e o público 

selecionado para se iniciar um desenvolvimento local, diante das dificuldades de compreensão 

e de comprometimento vivenciado no campo “Acredito ainda que abordar os "piores" não seria 

a melhor estratégia. A responsabilidade de mudar realidades sem um processo de transição 

para que assumam tais mudanças foi preocupante” (E1). 

Outro aspecto identificado como dificuldade, diz respeito a própria estrutura e 

funcionamento do Programa, considerando a dificuldade em romper com os processos 

históricos “Acredito que o projeto tenha sido visto sempre como um corpo estranho, foi visto 

com muito preconceito e desconfiança pelas instituições que sempre tiveram uma visão mais 

tradicional da proposta de desenvolvimento” (E1), além da fragilidade dos órgãos gestores do 

Programa “...na construção de políticas públicas” (E2). Por ser pioneiro, inovador, romper com 

processos históricos limitantes, mas por necessitar de prazos maiores, diante das dificuldades 



 

 

                  

encontrados e necessitar de resultados mais imediatos “Não tínhamos resultados concretos que 

despertasse o interesse político” (E2), encontrou dificuldades na continuidade de sua proposta. 

Ficou uma experiência “filosofia/proposta/metodologia incorporados às políticas públicas” (E2). 

 

4.3 Contribuições de outros estudos 

 

O Relatório de avaliação coordenado por Tania Zapata refere-se a alguns aspectos 

de sucesso e insucesso da metodologia.  

Os principais elementos de insucesso apresentados foram: a) Frágil negociação e 

pactuação prévia do Programa, com os parceiros estratégicos, repercutindo na implementação 

das ações; b) Deficiência no fortalecimento de Cadeias Produtivas”, podendo em parte, ter sido 

afetado pela interrupção do Programa; c) Demora na implantação do “Sistema de Informação 

Gerencial”, inconcluso até a finalização do Programa; d) Mesmo com as inúmeras capacitações 

da equipe, o pioneirismo apontou para a fragilidade das equipes envolvidas em desenvolver os 

trabalhos da dimensão produtiva; e) A interrupção do Programa de forma compulsória, dificultou 

o planejamento de alternativas para garantir a sustentabilidade do Programa, tendo um impacto 

extremamente negativo sobre os municípios. 

Dentre os fatores considerados de sucesso no relatório estão: a) Desenvolvimento 

de capacidades que contribuíram para elevar o capital humano e social dos Municípios, como: 

Capacidade de análise, interpretação e conhecimento da realidade, nos atores locais; aumento 

de auto-estima e maior capacidade de protagonismo; capacidade associativa e de cooperação; 

capacidade de articulação e negociação; b) Desenvolvimento de capacidades que contribuíram 

para elevar o capital institucional dos municípios, como: Capacidade das Prefeituras para 

elaborar e negociar Agendas de Desenvolvimento; maior capacidade das Prefeituras para 

implementar uma gestão participativa; maior capacidade das Prefeituras para formar alianças 

com atores estratégicos; aumento das capacidades de servidores públicos nas áreas de 

educação, saúde e organização social. 

 

5 CONSIDERAÇÕES 

 

A ampliação das problemáticas sociais e o debate sobre o tipo de desenvolvimento 

necessário foi acumulando ao longo dos anos, uma série de concepções que culminaram com a 

proposta de um desenvolvimento local sustentável, principalmente após 1990.  



 

 

                  

Diversas foram as experiências e metodologias construídas, tendo como aspectos 

comuns, a participação, o enfoque no empoderamento e na geração de condições 

socioeconômicas e ambientais favoráveis. 

O Programa Regional de Desenvolvimento Local Sustentável, desenvolvido pela 

Sudene, em parceria com o PNUD, surge em 1999, derivado de um Acordo de Cooperação 

Técnica (Prodoc). O Programa foi desenvolvido basicamente em dois períodos: De 1998 a 

2001, o Projeto Piloto, com a construção, teste e ajustes de uma metodologia em 33 municípios 

pilotos com baixo IDH e de 2001 a 2003, com a fase de expansão, ampliando para 165 o 

número de município da área de atuação da Sudene atendidos. O Programa foi interrompido 

em fevereiro de 2003. 

A Metodologia apresentou algumas inovações, como a criação de instrumentos que 

poderiam ser replicados em outros municípios e instituições. Obteve êxito na participação e 

envolvimento das comunidades, na capacitação de técnicos e atores locais, na criação de 

espaços de diálogo dentro do município e no estímulo a busca do desenvolvimento. Enfrentou 

problemas como baixa escolaridade dos políticos, legisladores e da população dos municípios, 

para o financiamento e parceria dos projetos definidos na agenda de desenvolvimento local, na 

continuidade pós-saída das equipes dos municípios. Tem ainda o tempo de resposta da 

população que é lenta diante da urgência de respostas que o governo precisa dar para 

continuar as políticas públicas.  
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