DESENVOLVIMENTO LOCAL (Carolina Santos Petitinga)

O conceito de desenvolvimento local vem sendo criticado e renovado por muitos
autores ao longo dos anos. Um marco importante passa a ser, em 1990, o relatório
mundial do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), este
relatório coloca que o índice de desenvolvimento humano (IDH), tende a relativizar o
PNB por habitante enquanto medida universal do desenvolvimento e tem forte
significado simbólico (MILANI, 2005).
No ano 2000, ao passo em que os temas sociais já integram o segmento da
economia, o desenvolvimento é igualmente criticado em seus fundamentos, em suas
práticas freqüentemente contraditórias e em seus mitos fundadores. Uma das críticas diz
respeito ao evolucionismo social, que prega que os países subdesenvolvidos devem
atingir o patamar daqueles desenvolvidos. Isto implica em que, ao seguir os passos dos
países desenvolvidos, o desenvolvimento estaria garantido. A crítica está no fato de que
em matéria de desenvolvimento não se pode antecipar os passos futuros de forma
independente da realidade local, realidade esta que tem suas implicações peculiares.
(RIST, 1996 apud MILANI, 2005). O desenvolvimento deve ser entendido levando-se
em conta os aspectos locais, aspectos estes que têm significado em um território
específico. O global passa a ter sua importância associada ao local e vice e versa, já que
um está em constante mudança por conta das interferências do outro e, por conta disto,
muitos autores utilizam o termo “glocal”, a junção dos dois aspectos, para se referir ao
desenvolvimento.
Muitos autores já tentaram desconstruir o termo desenvolvimento por considerar
que este implica em práticas associadas à colonização, à ocidentalização do mundo, à
globalização econômico-financeira e à uniformização planetária. Isto foi discutido em
2002, em um colóquio internacional organizado na UNESCO, “apesar de não
explicarem como substituir o conceito e a prática do desenvolvimento, sobretudo nos
contextos em que as desigualdades e as carências são ainda muito flagrantes” (MILANI,
2005, p. 10).
Atualmente é quase unânime entender que o desenvolvimento local não está
relacionado unicamente com crescimento econômico, mas também com a melhoria da
qualidade de vida das pessoas e com a conservação do meio ambiente. Estes três fatores

estão inter-relacionados e são interdependentes. O aspecto econômico implica em
aumento da renda e riqueza, além de condições dignas de trabalho. A partir do momento
em que existe um trabalho digno e este trabalho gera riqueza, ele tende a contribuir para
a melhoria das oportunidades sociais. Do mesmo modo, a problemática ambiental não
pode ser dissociada da social.
O desenvolvimento local pressupõe uma transformação consciente da realidade
local (MILANI, 2005). Isto implica em uma preocupação não apenas com a geração
presente, mas também com as gerações futuras e é neste aspecto que o fator ambiental
assume fundamental importância. O desgaste ambiental pode não interferir diretamente
a geração atual, mas pode comprometer sobremaneira as próximas gerações (SACHS,
2001).
Outro aspecto relacionado ao desenvolvimento local é que ele implica em
articulação entre diversos atores e esferas de poder, seja a sociedade civil, as
organizações não governamentais, as instituições privadas e políticas e o próprio
governo. Cada um dos atores tem seu papel para contribuir com o desenvolvimento
local (BUARQUE, 1999).
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