


Abordagem, 
estratégias e 

informação para 
oDesenvolvimento 

Territorial

As aprendizagens 
do ConectaDEL



Este livro é baseado nas experiências e reflexões 
realizadas durante a execução do ConectaDEL Programa 
Regional de Formação para o desenvolvimento Local 
com Inclusão Social na América Latina e Caribe (2009-
2015), integrante da Agenda de Desenvolvimento Local 
do Fundo Multilateral de Investimentos (FUMIN), membro 
do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O conteúdo e as opiniões expressadas são dos autores 
que não necessariamente representam a posição oficial do 
Fundo Multilateral de Investimentos. É permitido reproduzir 
esta informação, parcial ou totalmente, sempre e quando 
se mencione o programa ConectaDEL (BID-FUMIN).

Programa ConectaDEL
www.conectadel.org | info@conectadel.org
Fondo Multilateral de Inversiones
www.fomin.org | mifcontact@iadb.org

Imagen de portada: Foz, Brasil, Mónica Muñoz ©ConectaDEL
ConectaDEL Programa Regional de Formación para el 
Desarrollo Local con Inclusión Social 
en América Latina y El Caribe 
Buenos Aires, 2015

Abordagem, estratégias e informação para o desenvolvimento territorial: As 
aprendizagens do ConectaDEL/ Francisco Albuquerque… [et.al]; organizado por 
Pablo Santiago Costamagna e Sergio Pérez Rozzi. - 1a ed. - :ConectaDEL, 2015.

    E-Book.

    ISBN 978-987-33-7864-5          

  1. Desenvolvimento Regional. I. Albuquerque, Francisco II. Costamagna, Pablo 
Santiago, org. III. Pérez Rozzi, Sergio, org.

    CDD 338.9

Data de catalogação:  15/06/2015





 Antigua, Guatemala. 



Abordagem, 
estratégias e 

informação para 
oDesenvolvimento 

Territorial
Os aprendizados a  

partir do ConectaDEL 

ORGANIZADORES
Pablo Costamagna
Sergio Pérez Rozzi



Conteúdos

I n t r o d u ç ã o           página 08

C a p í t u l o  1           página 11

A abordagem do desenvolvimento econômico territorial  
1. Introdução 13

2. Os conceitos de Desenvolvimento Econômico Local e Desenvolvimento 
Territorial 16

3. O conceito de Território 18

4. Uma visão ampla das cadeias produtivas. Contexto setorial e territorial de 
empresas. Produtividade e Competitividade 21

5. O conceito de competitividade sistêmica territorial. A análise territorial é algo 
mais que a análise de clusters 26 

6. A abordagem interativa da inovação 30

7. Importância das políticas ativas de emprego, trabalho digno e empregos 
verdes 33

8. A crise financeira internacional e os cenários de futuro para o 
Desenvolvimento Econômico Territorial 35

9. Conclusões: traços básicos da abordagem do Desenvolvimento Econômico 
Territorial 40

 Bibliografia 43

C a p í t u l o  2           página 45

A Abordagem Pedagógica e a Pesquisa Ação para o 
Desenvolvimento Territorial 
1. Introdução 47

2. A abordagem pedagógica: princípios básicos 49

3. La PADT: princípios básicos 56



4. A PADT: influências da AP 62

5. A visão compartilhada da Abordagem Pedagógica e a Pesquisa-ação para o 
Desenvolvimento Territorial 63  

   Bibliografia 71

C a p í t u l o  3           página 73 

Comunicação e Sistematização de experiências
1. Introdução 75

2. Comunicação e Desenvolvimento 76

3. Comunicação em desenvolvimento territorial: da comunicação de resultados 
à construção de diálogos 78

4. Sistematização de experiências em DT: uma oportunidade para a construção 
de sentidos e espaço de negociação 83

5. Algumas considerações finais 90

 Anexo 91

 Bibliografia 95

C a p í t u l o  4           página 97 

Os Sistemas de Informação Territorial  
e Desenvolvimento Territorial
1. Introdução 99

2. Os Sistemas de Informação Geográfica e os Sistemas de Informação 
Territorial 100

3. A aposta de ConectaDEL pelos SIT como ferramentas estratégicas 108 

4. Desafios e lições aprendidas 109

5. Algumas propostas para potencializar o uso dos SIG e SIT 119

 Bibliografia 121



 - 8 - 

c a p . 1

Introdução

O ConectaDEL (Programa Regional de Formação para o Desenvolvimento 
Econômico Local com Inclusão Social na América Latina e Caribe. Integrante 
da Agenda do FOMIN) tem como objetivo principal o progresso na incorpo-
ração da abordagem do Desenvolvimento Territorial como parte substancial 
das políticas públicas nos países da região.  

Por isso, durante os anos em que está em funcionamento, tem trabalhado 
em processos de formação na criação de espaços para o diálogo político e 
na gestão de conhecimento em redes, através de cursos/seminários/mestra-
dos, documentos de trabalho, análises e difusão de casos, fóruns de debate 
e outras ferramentas adequadas para a realidade, tanto do Programa, como 
também da região.

Um dos fundamentos destes trabalhos foram as três linhas definidas, es-
tratégicas no ano de 2012 e que foram trabalhadas como parte da criação 
de novos conhecimentos e que foram verdadeiras “pontes” entre docentes, 
facilitadores, consultores, planejadores de políticas públicas, executores de 
projetos e atores locais do desenvolvimento.  

Estas três linhas são: O debate sobre a Abordagem do Desenvolvimento Ter-
ritorial; o aprofundamento de uma linha da Pedagogia para o Desenvolvi-
mento Territorial; e os Sistemas Territoriais de Informação.

A primeira, “A Abordagem do DT”, que tende a continuar aprofundando so-
bre o Desenvolvimento Territorial, como uma abordagem integrada capaz 
de vincular iniciativas e setores, a fim de conseguir melhores resultados nos 
diferentes âmbitos territoriais, e coletar esses aprendizados para a melhora 
de outros processos.

A segunda, “A abordagem pedagógica para o DR”, vinculada à anterior, é a 
reflexão que se refere à forma de entender e agir na construção de pro-
cessos de aprendizagem para a mudança no território, coerentes com uma 
construção social e política que ative a participação dos atores territoriais e 
reforce capacidades.

E, por último, a dos “Sistemas Territoriais de Informação”, onde se tem como 
objetivo o aprofundamento sobre o planejamento, construção e manutenção 
de um SIT como ferramenta para o planejamento e gestão do desenvolvi-
mento nos territórios.

No capítulo 1, Francisco “Paco” Albuquerque, nos induz a navegar pela abor-
dagem do Desenvolvimento Econômico Territorial, a partir de sua visão sobre 

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas 
sim criar as possibilidades para a sua própria 

produção ou a sua construção.” Paulo Freire
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a evolução do marco conceitual e as pautas para a ação que se desenvolve-
ram a partir dos projetos do FOMIN na América Latina. Também, contribui 
para as relações entre DET e DT, o conceito de território, de suas dimensões, 
da visão de cadeia, da inovação e da importância das políticas vigentes de 
emprego, trabalho digno e empregos verdes, entre outros conceitos.

No capítulo 2, Miren Larrea e Pablo Costamagna nos convidam a sondar no-
vos conceitos a partir da pesquisa-ação, e sua relação com a abordagem pe-
dagógica (e vice-versa) para a construção de capacidades no desenvolvimen-
to territorial, advertindo sobre a importância da praxis nestes processos.  É 
uma postura ligada à forma de agir, onde a aprendizagem e a mudança sur-
gem de ações e reflexões de múltiplos atores para refazer a ação com esses 
novos conhecimentos e de incentivo a processos em cada território. 

Já no capítulo 3, Eleonora Spinelli e Mónica Muñoz, agregam ao APPA (Abor-
dagem pedagógica e de pesquisa-ação) a partir da comunicação, e a siste-
matização de experiências nos processos de Desenvolvimento Territorial, 
onde se pensa sobre a importância desses conceitos para além das visões 
tradicionais.

Por fim, no capítulo 4, Susana Vélez e Eva Jiménez nos abrem as portas ao 
mundo dos Sistemas territoriais de informação. As ferramentas seleciona-
das permitem ajudar-nos a esclarecer que o território socialmente organi-
zado e suas características sociais, culturais e históricas próprias, contêm 
aspectos muito importantes que podem ser lidos e interpretados com no-
vas ferramentas.

O ConectaDEL tentou aprender dos diferentes processos de DET, extrair e 
sistematizar lições, gerar novos produtos que contribuam para a formação 
de líderes e para o planejamento de políticas, entendendo, em cada mo-
mento que a gestão do conhecimento coloca diante de nós o desafio de 
sistematizar as reflexões de forma contínua. Esperamos ter contribuído para 
esse objetivo.

Héctor Castello
Supervisor regional do FUMIN e especialista-chefe da 
Representação do BID na Argentina. Responsável do 
projeto ConectaDEL e de outros projetos do Fundo 
Multilateral de Investimentos ligados a aumentos na 
competitividade de micro, pequenas e médias empresas. 
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1.

 

 Introdução 
 A aprendizagem sobre o fomento da competitividade da 

pequena empresa e a abordagem do Desenvolvimento 
Econômico Local na prática do FOMIN

A evolução do planejamento de implantação de projetos do FOMIN sobre o 
fomento da competitividade da pequena empresa mostra importantes lições 
que valem a pena lembrar aqui, a fim de visualizar uma aprendizagem de 
interesse sobre a incorporação da abordagem do Desenvolvimento Econô-
mico Territorial na América Latina e Caribe. Os primeiros projetos do FO-
MIN, demonstrados durante o período de 1995 a 2001, visavam à criação de 
Centros de Serviços Empresariais a partir de um planejamento exclusivamente 
direcionado a entidades do setor privado. Este primeiro grupo de projetos 
tinha como finalidade principal a criação de um mercado local de serviços 
de desenvolvimento empresarial e a intenção de assegurar o acesso a estes 
serviços por parte das pequenas empresas locais. No entanto, a marginali-
zação do setor público tornou-se um obstáculo para a sustentabilidade des-
tes projetos e para a inserção dos mesmos em instrumentos mais amplos 
de promoção produtiva. Do mesmo modo, uma abordagem direcionada es-
sencialmente à empresa considerada individualmente, minimizou o impacto 
das atividades e não pode aproveitar as vantagens das economias de aglo-
meração territorial.

Portanto, com a aprendizagem deste primeiro grupo de projetos, o FOMIN 
avançou a um planejamento mais integrado, que foi denominado no novo 
grupo de Projetos de Integração Produtiva, durante o período de 2002 a 2007. 
O objetivo principal destes Projetos foi destinado a incrementar a competiti-
vidade das empresas através de associações entre pequenas empresas em 
diversos âmbitos territoriais. Esta atividade foi, no caso do Programa de Des-
envolvimento de Distritos Industriais, realizado com o SEBRAE nesses anos, 
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uma experiência importante que abriria caminho à elaboração da política de 
promoção produtiva baseada nos Arranjos Produtivos Locais (APL) no Brasil. 
Igualmente, o Programa de Desenvolvimento de Cadeias Produtivas realizado 
com a Agência de Desenvolvimento Econômico de Córdoba, Argentina, fa-
cilitou a compreensão da necessidade de incorporar as ações coletivas em-
presariais dentro do enfoque mais amplo do desenvolvimento econômico 
territorial. 

Deste modo, o grupo de Projetos de Integração Produtiva (que incluía o fo-
mento de redes empresariais, cadeias produtivas e clusters) posteriormente 
daria lugar a dois tipos de atividades em FOMIN: por um lado, o interesse pela 
criação e disseminação de produtos de conhecimento neste campo, o que 
incluiu a tentativa de formar uma Comunidade de Aprendizagem Interinsti-
tucional; e de outro, o planejamento de um novo grupo de projetos sobre 
Competitividade Territorial ou Desenvolvimento Econômico Local. 

Na Gestão do Conhecimento referente à experiência acumulada sobre os Pro-
jetos de Integração Produtiva e clusters foram alcançados resultados con-
cretos como a elaboração de guias de aprendizagem para formuladores de 
políticas e operadores deste tipo de projetos, estudos de caso sobre boas 
práticas, uma metodologia sobre a promoção de ações coletivas, e vários 
produtos audiovisuais realizados com históricos de mudança, que incluem 
entrevistas a especialistas, diretores de projetos e beneficiários. Igualmente, 
a formação de uma Comunidade de Aprendizagem Interinstitucional permitiu 

Francisco Albuquerque fala no III Encontro Regional de 
Desenvolvimento Econômico Local (Antigua, Guatemala. 2013)
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contar com uma rede de aprendizagem de mais de 70 instituições para o 
intercambio de experiências, a mútua aprendizagem e a criação e transferên-
cia de conhecimentos, criando-se desse modo um espaço de interação en-
tre especialistas, formuladores e operadores de projetos, o que constitui um 
bem de valor incalculável.

Por sua vez, a incorporação da Abordagem Territorial do Desenvolvimento 
nos projetos de competitividade empresarial permitiria uma visão integra-
da do desenvolvimento, focalizando seu interesse no fortalecimento das 
instituições locais envolvidas nos processos de desenvolvimento econômi-
co territorial (Prefeituras, Câmaras Empresariais, Universidades, Centros de 
Inovação, Organizações da Sociedade Civil) abordando, também, a formação 
de capacidades técnicas e profissionais para gerenciar instrumentos e inicia-
tivas de promoção do desenvolvimento sustentável ambientalmente e com 
inclusão social, promovendo redes entre empresas e instituições de apoio, e 
impulsionando a formação local para o emprego. Deste modo, conseguiu-se 
ampliar o acesso a: 

 Oportunidades de desenvolvimento produtivo advindas da melho-
ra da organização das empresas e instituições de apoio nos diferentes  
territórios, e da promoção de um uso sustentável dos recursos naturais, 
facilitando igualmente o melhor acesso à informação estratégica e o co-
nhecimento.

 Oportunidades de emprego, através da formação de recursos huma-
nos e a melhora nos mercados de trabalho locais, tratando de facilitar o 
acesso de setores marginais da população ao desenvolvimento produtivo 
e o emprego.

A forma concreta de incorporação da abordagem territorial do desenvolvi-
mento realizada mediante um novo grupo de projetos FOMIN, neste caso 
com o nome de Projetos de Competitividade Territorial, cujo objetivo principal 
foi a melhora da competitividade das pymes (pequenas e médias empre-
sas) mediante o fortalecimento das vantagens competitivas do território 
e o estabelecimento de condições de governança destas iniciativas, isto é, 
a fixação de mecanismos de coordenação entre atores-chave do contex-
to institucional local, incluindo governos, atores produtivos, universidades 
e centros tecnológicos, bem como organizações da sociedade civil desse  
território. Entre os programas deste novo grupo de projetos vale citar o 
Programa de Competitividade Territorial da Região Central de Santa Fe, na Ar-
gentina (2007-2011); o Desenvolvimento de capacidades locais para a promoção 
da competitividade na Ilha de Rapa Nui, Chile (2009-2013); ou o Programa de 
Integração da Conservação e Desenvolvimento Sustentável no Corredor Intero-
ceânico, no Peru (2009-2013).
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Neste caso, entre os produtos de conhecimento obtidos do novo grupo de 
Projetos de Competitividade Territorial contam a sistematização de metodo-
logias, a elaboração de um Sistema Comum de Monitoramento de proje-
tos de promoção da Competitividade Local (SimpLED), a preparação de um 
Guia sobre a elaboração de Sistemas de Informação Territorial (com ferra-
mentas SIG –Sistemas de Informação Geográfica), e o plano do Programa 
de Formação no Desenvolvimento Econômico Local com Inclusão Social na 
América Latina e Caribe (Programa ConectaDEL), lançado em 2009.

2.

 

 

 Os conceitos de Desenvolvimento 

Econômico Local e 

Desenvolvimento Territorial

Os termos “Local” ou “Territorial” podem ser utilizados como sinônimos em-
bora, como observado por alguns autores, o conceito “Territorial” costuma 
ser mais habitualmente usado na linguagem acadêmica ou profissional, 
enquanto que o termo “Local” é utilizado mais frequentemente na prática 
cotidiana dos atores locais. Em todo caso, ambos se referem a um espaço 
local (ou territorial) determinado, que é o objeto do projeto e que define, 
igualmente, aos diferentes atores participantes no mesmo. Trata-se de uma 
comunidade ou localidade territorial específica, que não é somente um es-
paço geográfico ou físico ambiental, mas, principalmente, o “ator” principal 
dessa iniciativa de desenvolvimento. O conceito de “Território” não se limita 
neste caso à Geografia, mas é o sujeito principal da iniciativa empreendida.

Além disso, o conceito de “Desenvolvimento” é muito mais amplo que o de 
“Desenvolvimento Econômico”, já que o “Desenvolvimento” inclui as diferen-
tes dimensões do desenvolvimento institucional, político e cultural, o des-
envolvimento social e humano, o desenvolvimento econômico, tecnológico 
e financeiro, e o desenvolvimento sustentável ambientalmente. Assim, o 
conceito de “Desenvolvimento Territorial” é mais amplo que o de “Desenvol-
vimento Econômico Territorial”. 

É importante salientar também que uma visão integrada (ou sistêmica) do 
Desenvolvimento Econômico Territorial significa que você está plenamente 
consciente de que este último precisa das ações que ocorrem nas outras 
dimensões do desenvolvimento, ou seja, investimentos em educação, for-
mação profissional, infraestruturas básicas e serviços sociais, entre outras, 
assim como a formação das alianças de atores que tudo isso implica, uma 
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cultura empreendedora local e, naturalmente, um plano sustentável dos dis-
tintos projetos produtivos e de consumo. Mas dito isso, o objetivo específico 
do Desenvolvimento Econômico Territorial não é outro senão o de conseguir 
sustentar a capacidade produtiva local para criar um excedente econômico, 
emprego e renda que melhorem a qualidade de vida da população de um 
território. 

O Desenvolvimento Econômico Territorial não pode, portanto, desviar sua 
agenda de atenção nestes assuntos, confundindo-a com a do resto das 
ações requeridas pelas várias políticas de desenvolvimento social, humano, 
institucional e político. Esta frequente confusão das diferentes agendas ou 
políticas do desenvolvimento faz com que, às vezes, se introduza certa in-
certeza sobre os diferentes termos utilizados já que, às vezes, principalmen-
te ao falar do termo mais genérico de “Desenvolvimento Territorial”, alguns 
autores introduzem alusões e políticas relativas aos âmbitos sociais, político 
ou institucional, ficando a agenda do “Econômico” confusa ou tratada de 
forma inadequada. 

Este foi, em minha opinião, um dos ensinamentos na comparação dos ma-
teriais docentes utilizados nos diferentes países de atuação do Programa 
ConectaDEL por parte das entidades sócias locais (ESL) na instrução de 
formadores, planejadores e operadores de programas de desenvolvimen-
to econômico territorial, nos quais frequentemente teve que se insistir na 
necessidade de incorporar uma atenção mais aprofundada aos assuntos 
do desenvolvimento econômico, tecnológico e financeiro, e não somente 
deter-se em uma agenda de assuntos sociais, políticos ou institucionais. Às 
vezes esquece-se que, sem uma criação de excedente econômico na esfera 
ou dimensão do desenvolvimento econômico, não é possível atender ade-
quadamente aos requerimentos das outras dimensões do desenvolvimento 
social, humano, institucional, cultural e político. 

Outro esclarecimento importante é que o termo “Territorial” faz referência 
ao translado (ou recuperação) da tomada de decisões sobre a promoção 
econômica e o emprego aos níveis territoriais (ou “subnacionais”), como são 
os níveis municipal, estadual, departamental ou regional. Deste modo, a de-
finição dos problemas, circunstâncias concretas e atores implicados, pode 
se realizar de forma mais precisa, sem as desvantagens que com isso cos-
tumam incorrer numa definição centralista ou afastada dos mesmos. Deste 
modo, o Desenvolvimento Econômico Territorial não é a simples aplicação 
das políticas nacionais nos âmbitos estadual, departamental, regional ou 
municipal. O Desenvolvimento Econômico Territorial requer que as estraté-
gias sejam elaboradas a partir da mobilização e participação ativa dos atores 
territoriais. Por isso salienta-se que se trata de uma abordagem surgida “de 
baixo”, não elaborado “de cima” pelas instâncias centrais do Estado. 
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Isto é o que permite compreender a ligação existente entre os processos de 
descentralização política e a implantação de iniciativas de Desenvolvimento 
Econômico Territorial, já que o avanço da descentralização e a eleição de-
mocrática direta dos respectivos responsáveis territoriais pode favorecer a 
existência de condições para a abertura de espaços de acordos entre atores 
locais, a fim de avançar no plano de propostas concretas de Desenvolvimen-
to Econômico Territorial.

3.   O conceito de Território

Como já foi mostrado, o conceito de Território não é somente o espaço geo-
gráfico no qual ocorrem as atividades econômicas ou sociais. O território é 
o conjunto de atores e agentes que o habitam, com sua organização social e 
política, sua cultura e instituições, assim como seu meio físico ou meio am-
biente. Trata-se de um sujeito (ou “ator”) fundamental no desenvolvimento, 
ao incorporar suas várias dimensões.

Como se mostra no Gráfico 1, o ponto de partida de qualquer estratégia 
de desenvolvimento econômico territorial está no esforço de mobilização 
e participação dos atores locais que têm que conseguir aumentar em um 
determinado território, a fim de fortalecer o capital social nele mesmo, o 
qual requer atividades de fortalecimento dos governos locais, o aumento da 
cooperação público-privada e a coordenação eficiente das diferentes insti-
tuições públicas dos níveis central, estadual e municipal, assim como entre 
os diferentes departamentos setoriais (Economia, Indústria, Agricultura, Tra-
balho, Turismo, Interior, etc.), e o fomento da cultura empreendedora local, 
com o fim de estabelecer bases sólidas para os processos de inovação social 
e cultural que se cria de forma integrada na estratégia que se busca.

Sobre essa sólida base do desenvolvimento institucional, político e cultural, 
deve-se discutir e programar atividades orientadas para atingir a diversifi-
cação e melhora (ou transformação) do sistema produtivo territorial, segun-
do critérios baseados na qualidade, a sustentabilidade (ambiental, social e 
econômica) e a diferenciação produtiva. 

Isso requer adaptar ou completar o pessoal de infraestruturas e equipa-
mentos básicos para o desenvolvimento no território, organizar adequada-
mente a oferta de serviços avançados de apoio à produção (serviços de 
desenvolvimento empresarial e serviços financeiros), principalmente para a 
grande maioria de microempresas e pymes (pequenas e médias empresas) 
que compõem a malha empresarial local, envolver as instituições financeiras 
presentes no território, orientar a oferta de conhecimento existente nas ins-
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Gráfico 1. Dimensões do Desenvolvimento Territorial
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tituições universitárias e de pesquisa e desenvolvimento segundo as neces-
sidades identificadas no sistema produtivo local e o conjunto de instituições 
públicas e associações territoriais da sociedade civil, bem como insistir na 
necessidade de conseguir um marco regulatório, jurídico, fiscal e legal favo-
rável ao desenvolvimento econômico no território.

Tudo isso deve ter em conta que as ações tomadas devem incorporar, igual-
mente, o critério de sustentabilidade ambiental, o qual deve ser um desafio 
de futuro por um tipo de competitividade empresarial e territorial duradou-
ra e dinâmica. Isso requer a valorização do patrimônio natural e cultural 
local como ativos importantes do desenvolvimento territorial, o fomento 
das energias renováveis, o uso eficiente dos recursos naturais, entre eles 
a água e a utilização dos materiais, o fomento da produção ecológica e da 
ecoeficiência produtiva (ecologia industrial, produção limpa, etc.), bem como 
o aumento da produção local, as várias formas de consumo sustentável, a 
eficiente gestão dos resíduos urbanos e rurais, e o fomento da educação 
sobre a sustentabilidade entre a cidadania, as empresas e residências neste 
território. 

Como observado anteriormente, para tudo isso será necessário que as dife-
rentes políticas de desenvolvimento realizem ações de melhora no acesso à 
educação, à formação, à nutrição e à saúde, tentando atingir igualmente na 
melhora da distribuição da renda para a inclusão social e o fortalecimento 
do mercado interno, e melhorar a qualidade das relações de trabalho, for-
talecendo o papel da mulher na sociedade, assim como atender aos grupos 
vulneráveis, tentando fomentar as formas de Economia Social e Solidária 
ou Cooperativa como parte das estratégias de desenvolvimento econômico 
territorial, as quais não podem ser limitadas unicamente pela parte formal 
da economia. 

Como mostrado, existe uma relação mútua entre todos estes aspectos ou 
dimensões do desenvolvimento territorial, embora seja claro que o ponto de 
partida é o desenvolvimento e mobilização política, cultural e institucional 
no território, e que a base de sustentação para garantir a obtenção de um 
excedente econômico (capaz de suportar os gastos sociais e bens públicos 
necessários) reside no conjunto básico do desenvolvimento econômico sus-
tentável no território, a fim de conseguir manter os investimentos sociais 
e melhoras trabalhistas e institucionais que requerem o desenvolvimento, 
o qual não se limita, como sabemos, a um mero crescimento econômico 
quantitativo.
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4.

  

 Uma visão ampla das  

 cadeias produtivas  
   Contexto setorial e territorial de empresas.    

  Produtividade e Competitividade.

O Gráfico 2 pretende representar os diferentes componentes de uma cadeia 
produtiva genérica, entre os quais destaca o conjunto de fatores produtivos 
utilizados (recursos naturais, recursos humanos, recursos tecnológicos, re-
cursos financeiros, e a própria organização da produção no território).

Gráfico 2. Uma ampla visão da cadeia produtiva
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Tudo isso torna possível a atividade produtiva, para o qual também requer  
determinados insumos (matérias primas, maquinário e equipamentos, ser-
viços de apoio e serviços complementares) com o objetivo de avançar nas 
diferentes fases da transformação do produto, incluindo posteriormente a 
distribuição, consumo final do produto, e a reciclagem e reutilização dos 
resíduos gerados ao longo de todas as etapas desta cadeia produtiva.

Inclui-se a organização territorial da produção como um fator produtivo, se-
guindo, neste caso, a indicação de Alfred Marshall (1890) que criticava a li-
mitada abordagem sobre este particular dos economistas clássicos (Adam 
Smith e David Ricardo, fundamentalmente), os quais se referiam unicamente 
a “terra, trabalho e capital”. Pelo contrário, a incorporação dos elementos 
territoriais (atores, agentes, instituições) ajuda a explicar em grande medida 
o alcance da atividade produtiva no mesmo.

De este modo, junto ao contexto setorial das empresas, isto é, o conjunto de 
suas relações produtivas entre as mesmas (fornecedores, concorrentes e 
clientes), deve-se incorporar sempre os elementos do contexto territorial, já 
que não existe nenhuma atividade produtiva no vazio. 

Entre esses elementos do contexto territorial cabe destacar a base de recur-
sos naturais, água, energia e materiais (que proporciona o meio ambiente 
local), a formação de recursos humanos e o mercado de trabalho local, o 
marco jurídico e regulatório, os aspectos sociais e institucionais territoriais, 
a pesquisa e o desenvolvimento para a inovação, as infraestruturas básicas 
e o sistema financeiro (Gráfico 3).

Desta forma, as empresas, no contexto competitivo veem-se condicionadas 
tanto pela forma como organizam sua rede ou relações no conjunto do sis-
tema produtivo territorial, como pela oferta e as características do contexto 
local (Gráfico 4). 

Na verdade, competição empresarial aparece apoiada por aspectos tais 
como a natureza do mercado de trabalho, o sistema educacional e de for-
mação dos recursos humanos, o sistema de saúde, e a criação de uma 
cultura empreendedora territorial. Do mesmo modo, outros aspectos do 
contexto territorial que influenciam na competitividade territorial de forma 
determinante são a existência de um sistema territorial de serviços de de-
senvolvimento empresarial, a oferta de infraestruturas básicas e ambien-
tais, o envolvimento do sistema financeiro para assegurar o acesso ao cré-
dito para as microempresas e pymes (pequenas e médias empresas), um 
sistema fiscal favorável para o funcionamento deste tipo de empresas, e a 
ligação entre produtores e sistema de conhecimento territorial para formar 
um sistema territorial de inovação (I+D+i).
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Gráfico 3. Contexto territorial da empresa

Gráfico 4. Empresas e ambiente competitivo territorial
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Como se sabe bem, a produtividade é a eficiência na utilização dos fatores 
produtivos, enquanto que a competitividade se refere à realização ou manu-
tenção de posições nos mercados para realizar a venda dos produtos. 

Como se expõe no Gráfico 5, a produtividade depende de um conjunto de 
elementos entre os quais cita-se um bom sistema educacional e de formação 
de recursos humanos, a oferta de infraestruturas e equipamentos básicos 
(água, energia, saneamento, transportes, telecomunicações, etc.), a eleição 
de tecnologias adequadas, a organização produtiva, a qualidade de relações 
trabalhistas que assegure o envolvimento das pessoas que trabalham nesta 
atividade produtiva, o acesso ao crédito, a cooperação empresarial e a in-
clusão da sustentabilidade ambiental como elemento de inovação nos pro-
cessos de produção e consumo.

Gráfico 5. Fatores que impulsionam a produtividade e a concorrência
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Em suma, a boa ligação entre os sistema produtivo e educacional ou de for-
mação profissional e técnica, a qualificação dos recursos humanos, a melhora da 
organização produtiva territorial e a capacidade territorial inovadora, incluindo 
a incorporação da sustentabilidade ambiental dos processos produtivos e de 
consumo, são os principais fatores dos quais depende a produtividade.

Entretanto, a competitividade se baseia nos elementos explicativos da produtivi-
dade, mesmo adicionalmente requer-se uma boa estratégia de diferenciação de 
produtos baseada na qualidade, o plano e a informação dos mercados, a certifi-
cação, normatização e marca territorial nos produtos, a incorporação da susten-
tabilidade ambiental no processo de comercialização, transporte e consumo de 
produtos, a entrega no prazo, e a natureza e qualidade dos serviços pós-venda, 
e entre estes, a gestão da reciclagem e reutilização dos resíduos após o final da 
vida útil dos produtos.

Como foi observado, as empresas não são entes isolados, mas que desenvolvem 
suas atividades fazendo parte de uma rede mais complexa, através de cadeias 
de relações (ou encadeamentos) de provedores e clientes que vão desde a utili-
zação de matérias primas básicas até a produção de bens ou serviços finais des-
tinados aos mercados. Além disso, acabamos de insistir em que a produtividade 
e a competitividade dependem da qualidade das relações da cadeia produtiva 
e das características do contexto territorial onde se localizam seus elementos.

Esta visão em termos de cadeias produtivas oferece vantagens substanciais,  
já que: 

 Permite identificar os encadeamentos produtivos suscetíveis de ino-
vação e a necessidade de atender novas atividades e empregos para in-
corporar elementos de diferenciação na cadeia produtiva; 

 Permite o monitoramento e o controle de qualidade ao longo da ca-
deia produtiva;

 Incorpora uma visão estratégica e integrada, que facilita a tomada de 
decisões de política de desenvolvimento econômico e emprego local. 

 
Além disso, este enfoque sugere a transição das estratégias empresariais 
baseadas na redução de custos e ampliação de escala para as estratégias 
baseadas na melhora da qualidade, a diferenciação e a sustentabilidade 
ambiental dos produtos. Estas últimas requerem uma gestão empresarial 
orientada pela cooperação e a busca de alianças estratégicas com os de-
mais atores chave no território. Isso envolve a implantação de estratégias 
de coordenação através de acordos entre os diferentes atores situados em 
diferentes fases da cadeia produtiva e as instituições que a integram desde a 
ampla visão  que foi sugerida da mesma.
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A proximidade e a identidade territorial facilitam estas estratégias de articu-
lação ou coordenação de atores relacionados nas cadeias produtivas e âmbi-
tos territoriais. Deste modo, nas iniciativas mais exitosas de desenvolvimento 
territorial enfatiza-se a importância dos processos de “hélice quádrupla”, isto 
é, com participação do Setor Público, Setor privado empresarial, Setor de 
Conhecimento e Sociedade Civil ou Cidadania.

5.   O conceito de competitividade    

 sistêmica territorial  
   A análise territorial é algo mais    

  que a análise de clusters

Como se pode ver no Gráfico 6, o “diamante competitivo” de Michael Porter 
(1991) resume um conjunto de aspectos determinantes básicos da competi-
tividade (estratégia, estrutura e rivalidade das empresas, condições dos fa-
tores, condições da demanda, e setores relacionados e de apoio), aos quais 
o governo soma (administrações públicas) e a casualidade1.

Junto a estes fatores explicativos, a abordagem do desenvolvimento terri-
torial incorpora, também, o sistema político e institucional do território, a 
mobilização e participação dos atores territoriais, o sistema territorial de 
formação de recursos humanos, o sistema territorial de inovação, e o meio 
ambiente e a sustentabilidade, todos esses aspectos substanciais que inci-
dem na formação de condições de eficiência produtiva e de competitividade 
em um determinado território.

Isso nos transporta ao conceito de “competitividade sistêmica” elaborado 
pelo Instituto Alemão de Desenvolvimento e que oferece uma explicação 
muito mais abrangente do termo, alcance e objetivos da competitividade. 

O Gráfico 7 oferece uma visão sistêmica da competitividade e o desenvol-
vimento econômico e social. A ideia principal do Gráfico 7 é que conseguir 
a competitividade é resultado da interação de quatro níveis básicos: meta, 
micro, meso e macro. 

 
1 No gráfico foi substituído o termo “Governo” por Administrações Públicas, e o termo “Ca-
sualidade” por  Perspectiva, já que sua ausência explica em muitas ocasiões a existência de 
fenômenos “casuais”.
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O nível meta refere-se ao aumento da capacidade de animação social e o acor-
do de atores locais, para incorporar uma estratégia territorial consensuada. 
Para tanto, requer-se impulsionar o associativismo e a participação efeti-
va da cidadania no território, avançar na modernização das administrações 
públicas locais e incorporar uma gestão pública inovadora, e promover a 
cultura criativa e empreendedora local, entre outros aspectos substanciais. 
 

Gráfico 6. O conceito de competitividade sistêmica territorial
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 Gráfico 7. Uma visão sistêmica da concorrência e do desenvolvimento.
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O nível micro refere-se às atividades encaminhadas para garantir a incorpo-
ração de inovações tecnológicas, ambientais, organizacionais e de gestão 
nas atividades produtivas e rede de empresas locais. Entre estas atividades 
conta-se com a gestão empresarial, a gestão da inovação, a criação de re-
des de cooperação empresarial e tecnológica, a constituição de um sistema 
territorial de formação de recursos humanos, e a ligação entre sistema pro-
dutivo empresarial, sistema público institucional e setor de conhecimento, 
para formar um sistema territorial de inovação.

Por sua vez, o nível meso refere-se à necessidade de intermediar para criar 
um contexto territorial favorável às inovações, integrando desse modo as 
políticas setoriais segundo as diretrizes das correspondentes estratégias 
territoriais. Aparecem entre as atividades deste nível meso a vontade pela 
cooperação público-privada, a coordenação institucional eficiente entre 
os diferentes níveis das administrações públicas e entre os distintos de-
partamentos das mesmas, o fomento de redes de cooperação empresa-
rial, e a criação de instituições compartilhadas para a gestão e governança 
das estratégias territoriais (agências de desenvolvimento econômico local, 
agências de emprego, pactos e acordos territoriais pelo desenvolvimento, o 
emprego e o meio ambiente local, entre outras).

Finalmente, o nível macro refere-se à garantia das condições gerais de esta-
bilidade da economia e a adequação de normas e marco regulatório geral 
apropriado para o desenvolvimento nos diferentes territórios de um país. 
Vale citar neste caso, o conjunto de políticas públicas como as políticas 
monetária, fiscal, orçamentária, comercial e de concorrência, trabalhista, e 
ambiental, além do acesso ao crédito (banca de desenvolvimento regional 
e territorial), ou a política de igualdade de gênero, entre outras.

Como mostrado, a partir desta abordagem sistêmica a competitividade só 
tem sentido dentro de uma estratégia de transformação social. E como tal, 
a política de desenvolvimento nacional deve incorporar uma política de fo-
mento do desenvolvimento territorial, o que implica um esforço importante 
de coordenação interinstitucional entre os diferentes níveis (vertical e ho-
rizontal) das administrações públicas (Central, Estadual e Municipal), bem 
como uma cooperação entre atores públicos e privados a partir de cada 
território, tratando de seguir a orientação citada no modelo de “hélice quá-
drupla” nos territórios.
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6.   A abordagem interativa  

 da inovação

A melhora da coordenação institucional entre os distintos níveis territoriais 
das administrações públicas é uma condição necessária para avançar no en-
foque do desenvolvimento territorial. No entanto, não é condição suficiente. 
É necessário impulsionar uma mobilização territorial de atores, para avançar 
na elaboração de iniciativas ou estratégias de desenvolvimento econômico 
inovador no território.

Gráfico 8. Tipologia de inovaçõnes produtivas

O enfoque tradicional do desenvolvimento geralmente depende da exis-
tência de recursos financeiros. No entanto, a disponibilidade dos recursos 
financeiros não é suficiente. Às vezes estes recursos são destinados a apli-
cações especulativas ou não produtivas. A orientação dos recursos financei-
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ros ao investimento produtivo e o emprego depende de outros fatores bá-
sicos, entre os quais se destaca a capacidade para introduzir inovações pro-
dutivas e ambientais ao centro da rede empresarial em cada âmbito terri-
torial. Quando utilizamos a expressão “inovações produtivas” nos referimos 
não somente às inovações tecnológicas de produto ou processo. Também 
se incluem –conforme a  abordagem sistémica incorporada- as inovações 
ambientais, bem como as inovações de gestão e organização e as inovações 
sociais, trabalhistas e institucionais (Gráfico 8).

Da mesma forma, é necessário superar certa tradição de análise na qual os 
fenômenos urbanos nem sempre são tratados de forma vinculada aos fenô-
menos e circunstâncias rurais. Não resta dúvida que existem circunstâncias 
específicas que caracterizam a população rural e a população urbana, en-
tretanto, na hora de pensar nas estratégias de desenvolvimento territorial 
é preciso insistir na impossibilidade de tratar o funcionamento das cidades 
ou núcleos urbanos sem as contribuições (insumos, recursos, serviços, etc.) 
que realiza o meio rural circundante, do mesmo modo que carece de senti-
do tratar o desenvolvimento rural sem considerar o importante papel que 
desempenham as cidades de seu entorno, das quais são providos de insu-
mos, maquinário e serviços, entre outros fatores (Gráfico 9).

Gráfico 9. Uma visão integrada do desenvolvimento rural e urbano
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Além disso, como já se havia destacado, o Desenvolvimento Econômico Ter-
ritorial toma como unidade de atuação o território e não a empresa ou o 
setor. Esta aproximação territorial é necessária para contemplar temas rele-
vantes do desenvolvimento como são: 

 O fortalecimento da rede de produção local e a incorporação de inovações 
tecnológicas, organizacionais, institucionais e ambientais na rede empresa-
rial e no contexto social, institucional, cultural e político do território.

  A valorização do meio natural e do patrimônio cultural local como ele-
mentos fundamentais de diferenciação e identidade territorial.

 A formação de recursos humanos segundo as necessidades das di-
ferentes estratégias territoriais (estaduais ou municipais) consensuadas 
pelos atores.

 A importância da abordagem pedagógica e da Pesquisa-Ação como es-
tratégia de construção de capacidades2.

A racionalização do modelo energético atual, para impulsionar a partir dos 
distintos territórios, as energias renováveis, a economia de energia, água, 
recursos e materiais.

Deste modo, a incorporação de inovações produtivas e ambientais não de-
pende exclusivamente do resultado da pesquisa e desenvolvimento (P+D) 
das grandes empresas, nem do avanço da Ciência e da Tecnologia (C&T) bá-
sica. Para assegurar a incorporação de inovações é necessária a vinculação 
entre o “setor de conhecimento” codificado e o setor produtivo territorial 
(e com os responsáveis pelo fornecimento dos bens e serviços básicos), os 
quais possuem conhecimento tácito. Daí a importância dos facilitadores3 
para alcançar estas ligações entre o “setor de conhecimento” e os atores 
produtivos territoriais. Isso é o que se quer simbolizar com a expressão: 
P+D+i.O desenvolvimento territorial não pode, por tanto, se implantado de 
cima, nem de uma instância externa. O desenvolvimento territorial depende 
essencialmente de um esforço de articulação e coordenação interinstitu-
cional, e de cooperação entre os diferentes atores territoriais e institucio-
nais4, com o objetivo de compartilhar uma abordagem de desenvolvimento 
integrado, para o plano de estratégias baseadas no fortalecimento e diver-
sificação da base produtiva e de emprego de cada âmbito territorial. Isto 
implica ações nas dimensiones social, cultural e institucional tanto no nível 
local (municipal e estadual) como nacional ou central.

 
2 No Capítulo 2 amplia-se a referência à pesquisa-ação participativa como parte da aborda-
gem pedagógica do Desenvolvimento Econômico Territorial.
3 Sobeja no capítulo 2
4 Nos capítulos 2 e 3 sobeja especificamente sobre o particular.
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Isto implica ações nas dimensiones social, cultural e institucional tanto no 
nível local (municipal e estadual) como nacional ou central.

7.
 
 Importância das políticas ativas 

     de emprego, trabalho digno e 

     empregos verdes 

A redução do desenvolvimento econômico a um mero processo de cresci-
mento econômico incorpora o pressuposto de que esta última leva, conse-
gue a criação automática de postos de trabalho e com isso, a diminuição da 
pobreza e a melhora da qualidade de vida das pessoas. No há evidência em-
pírica disso. Incluso desde a década de 1970 vem-se questionando o tipo de 
crescimento econômico quantitativo de caráter indefinido que se persegue, 
o qual não é possível desde uma perspectiva sustentável, dadas as limitações 
do planeta. Em uma fase de desenvolvimento histórico como a atual, na qual 
o crescimento econômico se baseia, em boa medida, em uma intensiva utili-
zação de maquinário e tecnologia com reduzido uso de mão-de-obra e forte 
eliminação de antigos empregos, a nítida destruição de emprego costuma 
coexistir com processos de crescimento econômico. No entanto, as políticas 
de emprego propostas a nível genérico costumam recorrer ao pressuposto 
anterior, adotando assim um caráter passivo ou dependente das políticas de 
crescimento econômico. 

No entanto, as políticas de emprego, para ser eficazes, devem ser propostas 
territorialmente, isto é, tendo em conta as condições específicas de cada âm-
bito territorial no que se refere à oferta e demanda de trabalho. O mercado 
de trabalho é uma ação territorial, não genérica, daí a necessidade de incur-
sionar nas políticas ativas de emprego. Na realidade, a promoção de novas 
oportunidades produtivas deve estar acompanhada de atividades de capa-
citação adequada dos recursos humanos para assegurar que os mesmos 
possam aproveitar ou pegar essas oportunidades. Por isso as Agências de 
Desenvolvimento Local devem se fortalecer (ou vincularem-se) com Agências 
ou Escritórios Territoriais de Emprego. 

A construção de um sistema territorial de capacitação de recursos humanos 
para o emprego é um elemento necessário nas estratégias de Desenvolvi-
mento Econômico Territorial. A partir os diferentes territórios devem-se abrir 
espaços de cooperação público-privada com o objetivo de orientar a oferta 
de capacitação segundo os requerimentos territoriais.
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Não podemos esquecer que a qualidade dos recursos humanos é uma peça 
fundamental na competitividade dinâmica. Da mesma forma, a necessidade 
de uma reestruturação produtiva de carácter sustentável ambientalmente 
requer a formação de “empregos verdes”, como parte substancial das políti-
cas ativas de emprego.

A Iniciativa sobre Empregos Verdes é uma associação estabelecida em 2007 
entre o Programa de Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), a Or-
ganização Internacional do Trabalho e a Conferência Sindical Internacional. A 
Organização Internacional de Empregadores associou-se em 2008. Seu obje-
tivo é mobilizar  governos, empregadores e trabalhadores a fim de promover 
o diálogo sobre as oportunidades que oferecem as políticas e programas que 
conduzam a uma economia com empregos verdes e trabalho digno.

Estas organizações definem os empregos verdes como atividades que redu-
zem o impacto ambiental das empresas e setores econômicos até alcançar 
níveis de sustentabilidade ambiental. São empregos que ajudam a: 

(i) reduzir o consumo de energia, matérias primas e água mediante estra-
tégias eficientes; 

(ii) reduzir as emissões de gases de efeito estufa; 

(iii) diminuir ou evitar os resíduos e a poluição; e 

(iv) proteger e reestabelecer os ecossistemas e a biodiversidade.

Por sua vez, o conceito de “Trabalho Digno” difundido pela Organização Inter-
nacional do Trabalho refere-se à:

 a geração de emprego de qualidade e com rendimentos suficientes e 
seguros; 

 a inclusão de proteção social, assegurando o atendimento à saúde e às 
necessidades básicas para a unidade familiar; 

 a existência de diálogo social, que permita aos atores uma participação 
efetiva nas empresas; 

 e o respeito aos direitos humanos no trabalho (segurança, tempo libre, 
não discriminação de gênero, raça ou religião, dignidade, respeito).

A melhora da proteção social, o diálogo social e o reconhecimento dos direi-
tos fundamentais no trabalho asseguram em maior medida o envolvimento 
de trabalhadores/as, e interagem de forma positiva com a qualidade do em-
prego e a geração de rendas. Deste modo, o “trabalho digno”, como informa 
a Organização Internacional do Trabalho (OIT), é um componente importante 
do incremento da produtividade e a competitividade empresarial e territorial.  
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 8.
  

A crise financeira internacional 
     Os cenários de futuro para o       

    Desenvolvimento Econômico Territorial

A atual crise financeira internacional passou a enfatizar a necessidade de:  

 A regulação dos movimentos especulativos a nível internacional e a 
necessidade de eliminar os “paraísos fiscais”.

 Uma maior atenção às políticas direcionadas a incrementar a eficiên-
cia produtiva e organizativa da economia real nos distintos âmbitos ter-
ritoriais.

 Uma visão prospectiva sobre o modelo energético e os circuitos de 
produção e consumo desde a lógica da sustentabilidade ambiental.

Como já foi reiteradamente dito, a melhora da eficiência produtiva requer 
de instituições capazes de impulsionar a potencialidade de desenvolvimento 
dos diferentes territórios, contando para isso com a cooperação dos atores 
locais, públicos, privados e comunitários, bem como a coordenação das dife-
rentes administrações públicas.

Como diz Jeremy Rifkin (2011), a atual crise internacional não é somente 
uma crise financeira. É, principalmente, uma crise energética e produtiva. 
Encontramo-nos diante de uma fase de mudanças fundamentais devido ao 
esgotamento do modelo energético baseado na utilização intensiva de com-
bustíveis fósseis. Lembrando que, a dinâmica cíclica do capitalismo ajuda a 
compreender as principais tendências de mudança da economia internacio-
nal atual. O Gráfico 10 mostra a evolução do núcleo básico do modelo econô-
mico vigente.

Na fase atual, que Rifkin denomina Terceira Revolução Industrial, a susten-
tabilidade ambiental, a nanotecnologia, as energias renováveis, o plano de 
sistemas, a ecologia industrial, o desenvolvimento de aplicações da química 
verde e a implantação crescente da ecoeficiência de recursos e processos 
produtivos são elementos básicos.

As formas de produção e consumo baseadas no uso intensivo de materiais 
e energia puderam ser realizadas até agora graças à manutenção do preço 
baixo do petróleo em termos reais durante um século, e à terceirização dos 
custos sociais e ambientais provocados por estas atividades produtivas, as 
quais recaem sobre o conjunto da cidadania.
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Gráfico 10. Evolução do núcleo básico do modelo econômico

 
Segundo Rifkin (2011), a brusca elevação dos preços do petróleo na primei-
ra década do século XXI (de 24 dólares/barril em 2001 a 147 dólares/barril 
em 2008), marca o início do fim da era dos combustíveis fósseis. Esta alta 
transferiu-se para o resto dos artigos básicos nos quais o petróleo é um 
insumo estratégico. Na verdade, o petróleo faz parte dos insumos básicos 
de numerosas cadeias produtivas como a indústria química e petroquímica 
(fertilizantes, pesticidas, plásticos, etc.), a indústria da construção, a indús-
tria do cimento, a produção agrária e a produção de alimentos, a indústria 
do transporte e do automóvel, a indústria farmacêutica, a indústria têxtil, a 
indústria elétrica (calefação, iluminação), a indústria metalomecânica, etc. O 
petróleo é, portanto, um insumo estratégico na atual civilização dependente 
dos combustíveis fósseis. Além disso, em um mundo no qual 40% da po-
pulação humana vive com menos de dois dólares por dia, as variações dos 
preços dos produtos básicos implicam riscos muito elevados.

O colapso financeiro de 2008 desencadeado nos EUA e estendido posterior-
mente ao Sul da União Europeia, veio a somar-se a esta situação de esgo-
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tamento do modelo energético baseado no petróleo e os demais combus-
tíveis fósseis. Para Rifkin, no entanto, não se trata de fenômenos indepen-
dentes. A bolha financeira e o aumento do déficit público têm relação com 
a decadência da era do petróleo. De modo que as políticas que continuam 
enfrentando a crise atual como se tratasse somente do tema financeiro, não 
estão chegando à verdadeira raiz da mesma. Em 2008 tinham alcançado já 
os limites do tipo de crescimento econômico dependente do petróleo e ou-
tros combustíveis fósseis. Trata-se do final da Segunda Revolução Industrial 
e da era do petróleo na qual a mesma baseou-se. Por isso se diz que a crise 
atual não é só uma crise financeira. Também é, uma crise industrial.

Segundo a Agência Internacional da Energia (AIE) o teto da produção glo-
bal de petróleo produziu-se em 2006, ao chegar aos 70 milhões de barris 
diários. Segundo a AIE, para manter a produção de petróleo a um ritmo 
constante próximo a esse valor é necessário incrementar significativamente 
os investimentos durante os próximos anos, para continuar bombeando o 
petróleo que fica nos poços existentes e que fica cada vez mais difícil (e 
mais caro) de extrair. Além disso, teria que perfurar as jazidas de menor 
rendimento ou com o pior petróleo bruto já existente, e realizar novas pros-
pecções, cada vez mais complicadas, já que o petróleo bruto recuperável do 
planeta é cada vez mais escasso, levando consigo –também- sua extração 
riscos de poluição ambiental muito mais elevados, como mostrado no aci-
dente ocorrido no Golfo do México, em abril de 2010, devido à explosão e 
colapso da plataforma petroleira da Companhia British Petroleun, a 80 km da 
costa da Luisiana. Também devemos lembrar que o pico do petróleo disponí-
vel por habitante (quer dizer, supondo que todos pudessem consumir o mes-
mo) foi registrado há muitos anos, em 1979. Possivelmente, mesmo desde 
esse momento houve novas descobertas de poços petrolíferos, a população 
mundial tem crescido com maior rapidez.

É importante o crescimento das economias dos “países emergentes” (China, 
Brasil, Rússia, Índia, África do Sul) passou a incrementar, também, a pressão 
da demanda sobre as reservas de petróleo bruto existentes, empurrando o 
preço do petróleo para cima. Existe, pois, uma relação entre o incremento 
da produção econômica e o aumento dos preços do petróleo5. 

 
5 Diante deste cenário, as grandes corporações energéticas dos EUA optaram pela intensificação 
de procedimentos de fraturamento hidráulico, obtenção de gás de xisto em areias betuminosas 
e perfurações de águas profundas no Ártico, com objetivo de conseguir um autoabastecimento 
nacional de combustíveis fósseis neste país, o qual explica a diminuição conjuntural do preço 
del petróleo, ainda que implique um risco maior de acidentes na extração e transporte deste 
petróleo de inferior qualidade que é obtido por procedimentos convencionais.
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Tudo isso supõe que a tensão para o aumento do preço do petróleo, devido 
ao elevado ritmo de crescimento econômico dos países emergentes, seguirá 
nestes próximos anos, o que promoverá um novo aumento dos preços dos 
demais bens e serviços, agravando o colapso do poder aquisitivo geral e le-
vando a economia mundial perto do colapso. Cada novo esforço por recupe-
rar o crescimento econômico da década passada tenderá a deter-se devido 
ao aumento do petróleo. Esta é a situação à qual Rifkin se refere quando fala 
do final de uma era.

As atividades especulativas nos mercados de futuro do petróleo e os ali-
mentos agravam esta situação, mesmo não sendo a principal explicação 
do problema. Além disso, esta pressão que exerce a crescente demanda 
agregada de petróleo sobre umas reservas minguantes encontra-se agrava-
da pelo aumento da agitação política no Oriente Médio, Ucrânia e Oriente 
Próximo, tudo isso desenha um grave cenário de instabilidade política e au-
mento do preço do petróleo bruto. Não há, então, outra opção razoável que 
a de intensificar a busca de outro sistema energético e modelo industrial, 
buscando as formas de economia de energia e materiais nos processos pro-
dutivos e produtos, e retomando a aposta pelas energias renováveis. 

A aproximação dos locais de produção e consumo de bens e serviços deve 
ser, também, outro dos critérios a ser contemplado, para reduzir o impor-

Participação no Ciclo de encontros “O Desenvolvimento 
Territorial na Argentina de hoje” atividade orientada a 

funcionários nacionais. (Buenos Aires, Argentina. 2013).
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tante impacto de CO2 que implica hoje dia o transporte e o comércio de lon-
ga distância. Tal como aponta a Fundação para a Nova Economia6, em 2004 
o Reino Unido importou da Alemanha 1,5 milhões de quilos de batatas, ao 
mesmo tempo em que também exportou para a Alemanha 1,5 milhões de 
quilos de batatas. Do mesmo modo, importou da França 10,2 milhões de 
quilos de leite e nata, e exportou a esse país 9,9 milhões de quilos de leite 
e nata. Nesse mesmo ano o Reino Unido importou 17,2 milhões de quilos 
de biscoitos recobertos de chocolate e exportou 17,6 milhões de quilos do 
mesmo tipo de biscoitos. Importou cerveja pelo valor de 310 milhões de 
libras esterlinas e exportou cerveja pelo valor de 313 milhões de libras ester-
linas. O Reino Unido importou em 2004 até 44.000 toneladas de porções de 
frango desossado e congelado, ao mesmo tempo em que exportou 51.000 
toneladas desse mesmo produto. Todos estes dados podem ser bons para o 
comércio internacional, mas não são necessariamente para as pessoas nem, 
obviamente, para o planeta (Pigem, 2009).

Este é um cenário que as estratégias de Desenvolvimento Econômico Te-
rritorial devem contemplar com a maior atenção já que as energias reno-
váveis não exigem grandes instalações centralizadas de produção energé-
tica senão projetos de abastecimento territorial de energia, utilizando para 
isso as diversas modalidades de fontes de energia renovável (solar, eólica, 
biomassa, entre outras).

Para Rifkin (2011) os pilares da Terceira Revolução Industrial são a transição 
para as energias renováveis; a transformação dos edifícios em micro cen-
trais elétricas que aproveitem as energias renováveis; a implantação da tec-
nologia do hidrogênio e de outros sistemas de armazenagem energética nos 
edifícios e a rede de infraestruturas, com o fim de acumular as energias re-
nováveis, que são de fluxo intermitente; o uso da tecnologia de Internet para 
transformar a rede elétrica em uma inter-rede de energia compartilhada; e 
a transição da atual frota de transportes para veículos a motor elétrico com 
alimentação a partir da rede ou mediante pilhas de combustível.

A não incorporação deste elementar exercício de prospectiva estratégica 
pode condenar, então, o plano de estratégias de desenvolvimento econô-
mico territorial a um limitado alcance. Note-se, também, que a organização 
hierárquica e vertical da sociedade que caracterizou boa parte da vida so-
cial, econômica e política da revolução industrial baseada nos combustíveis 
fósseis, está dando lugar às relações mais horizontais, distribuídas e colabo-
rativas da era industrial verde emergente.

 
6 www.stro-ca.org/es

http://www.stro-ca.org/es
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9.
   

Conclusões 
   Traços básicos da abordagem do     

  Desenvolvimento Econômico Territorial

Como se vê, a análise da realidade não pode ser reduzida unicamente à ha-
bitual visão baseada em agregados macroeconômicos, que constitui uma 
visão muito superficial e simplificada da realidade socioeconômica. É preci-
so incorporar uma abordagem que tenha em consideração a diversidade e 
a heterogeneidade da economia e a sociedade desde seus diferentes âmbi-
tos territoriais e dimensões do desenvolvimento.

Além disso, a eficácia das políticas públicas obriga a uma adequação das 
mesmas aos diferentes contextos ou situações territoriais já que as políti-
cas de caráter centralista e genérico são insuficientes. Requer-se uma pro-
posta transversal e um enfoque integral, capaz de superar as limitações das 
abordagens setoriais. Todas as atividades econômicas na prática incorpo-
ram insumos procedentes de diferentes ramos ou setores produtivos e são, 
consequentemente, multissetoriais. 

A produção agrária, por exemplo, requer sementes, terra, água, energia so-
lar e outros insumos primários, assim como maquinário e meios de trans-
porte procedentes do sector industrial, e serviços de transporte, distri-
buição e serviços financeiros, entre outros. Não é possível compreender a 
magnitude desta atividade de forma parcelaria ou setorial. Requer-se uma 
análise que destaque os encadeamentos existentes nos respectivos siste-
mas produtivos territoriais, assim como os traços do ecossistema ambien-
tal correspondente, todo o que possui uma expressão territorial concreta 
junto às vinculações produtivas, tecnológicas, ambientais, comerciais, so-
ciais, e financeiras existentes entre os diferentes atores e componentes que 
fazem parte destes processos produtivos.

As estatísticas setoriais não incorporam a interconexão existente nas ati-
vidades econômicas reais, as quais possuem uma vinculação territorial, 
econômica e ambiental. Requer-se, portanto, identificar os sistemas produ-
tivos territoriais, os quais são compostos por redes empresariais, cadeias 
produtivas (ou clusters), em determinados contextos territoriais e institu-
cionais, com uma oferta de infraestruturas, equipamentos, serviços, e um 
contexto social e cultural que pode ser favorável (ou não) ao desenvolvi-
mento econômico territorial sustentável.

De modo que, podemos esboçar entre os principais traços da abordagem 
do Desenvolvimento Econômico Territorial os seguintes:
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 Trata-se de uma aproximação territorial e não só setorial ou agregada, 
que promove a construção social do território, isto é, a criação de redes, 
instituições e capital social para sustentar os acordos que necessita da 
estratégia local. Isto implica valorizar adequadamente as infraestruturas 
intangíveis para facilitar a difusão de conhecimentos.

 Destaca a participação dos atores locais na elaboração das estratégias 
locais, dando ênfase fundamental no aproveitamento dos recursos e po-
tencialidades endógenas, e na incorporação de inovações produtivas, de 
gestão, sócio institucionais e ambientais na malha produtiva e empresa-
rial local.

 Considera chave as microempresas, pymes, cooperativas e pequenas 
unidades de produção rural, bem como a totalidade da economia terri-
torial, tanto formal como informal. Nessa análise é muito importante a 
identificação dos sistemas produtivos territoriais, os mercados locais de 
emprego e o respectivo contexto sócio institucional e do meio ambiente.

 Deve ser provido de uma visão estratégica para a mudança do modelo 
produtivo e de consumo na atual transição a uma Economia Verde.

Tudo isso implica a implantação de estratégias pró ativas para a construção 
de contextos territoriais favoráveis à incorporação das inovações com o ob-
jetivo de: 

 Estimular a acumulação e a difusão de conhecimentos tecnológicos 
e ambientais apropriados ao perfil produtivo e social de cada território; 

 Facilitar a vinculação entre a rede local de empresas e a oferta territo-
rial de conhecimentos e assistência técnica;

 Orientar o sistema educativo e de formação profissional segundo as 
necessidades locais e o perfil territorial; 

 Fomentar desde a escola a capacidade criativa; 

 Incentivar a formação de redes e cooperação entre atores públicos e 
privados (empresas e instituições); 

 Construir instituições eficazes para a promoção do desenvolvimento 
produtivo, a inovação e a criação de emprego de qualidade; e o fortaleci-
mento das capacidades dos atores territoriais.

 Promover a cultura, a participação e a identidade territorial.

 
A abordagem do Desenvolvimento Econômico Local se afasta, pois, do nível 
agregado da macroeconomia convencional e se baseia em: (i) o abandono 
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das atitudes passivas, dependentes dos auxílios ou subsídios; (ii) a mobili-
zação e a participação dos atores territoriais: e (iii) a convicção do esforço e 
a decisão próprias para acordar territorialmente as estratégias de desenvol-
vimento a seguir. 

Isso requer, é claro, instrumentos de intermediação desde os territórios 
como as Agências de Desenvolvimento Econômico Territorial ou outros me-
canismos de governança, vinculando-se da mesma forma com os Escritó-
rios ou Agências Territoriais de Emprego, a fim de que o plano das políticas 
ativas de emprego responda às possibilidades e oportunidades do próprio 
território.
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1.

 

 Introdução 

Há mais de três anos, o Programa ConectaDEL1, vem refletindo e elaboran-
do propostas tanto teóricas como práticas para fortalecer um processo de 
gestão do conhecimento para o Desenvolvimento Territorial (DT) na Amé-
rica Latina. Nesse viés, a prática em formação, os diálogos sobre políticas, 
estudos de casos e a visão multidisciplinar desenvolvida foram originando 
novas reflexões; aprofunda-se a ideia de complexidade e apresentam-se os 
fluxos entre o urbano e o rural, o ambiental, o social e o econômico e tenta-
se colocar as pessoas no centro de atenção principal do desenvolvimento 
importando a política e a participação dos atores e nesse caminho também 
é importante a maneira de fazer as coisas e as capacidades necessárias para 
gerencia-las (Costamagna P. 2013).

Aparecem na abordagem do Desenvolvimento Territorial, elementos como: 
a construção social, a forma de nos relacionar, de diálogos e conflitos, incitar 
diálogos e conflitos, de coproduzir conhecimentos e capacidades que reque-
rem uma nova abordagem se queremos conseguir fazer as mudanças ne-
cessárias para uma sociedade mais justa. Neste contexto foi-se construindo 
uma abordagem pedagógica (AP) como uma maneira própria de entender 
os processos de criação de capacidades no território. Esta abordagem pode 
ser vista, principalmente, nos trabalhos realizados por Costamagna, P; Spi-
nelli, E. e Roxana Perez (www.conectadel.org). 

Neste capítulo do livro, realizamos uma nova reflexão a partir da abordagem 
pedagógica. O olhar que agregamos é o da Pesquisa-ação para o Desen-
volvimento Territorial (PADT) uma abordagem que foi sendo desenvolvida a 
partir de 2008 em múltiplas interações com o (AP). A proposta da PADT apa-
rece em uma trajetória análoga à abordagem pedagógica, pois se constrói 
como caminho alternativo a aproximações onde se destaca a transmissão 
linear do conhecimento sobre os processos cogeracionais. Mas, assim como 
a abordagem pedagógica surge no contexto de um programa que puxa uma 

 
1 www.conectadel.org

http://www.stro-ca.org/es
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rede de conhecimento para a América Latina (ConectaDEL/Fomín) em prin-
cípio orientada para a formação; a IA para o DT o faz no contexto de uma 
organização para a pesquisa, Orkestra (País Basco), em colaboração com a 
Universidade de Agder (Noruega). 

A ideia é tornar visível no documento uma visão compartilhada com outra 
abordagem para uma pesquisa transformadora. Assim, um dos eixos cen-
trais deste capítulo é explicar a mútua influência destas duas abordagens, e 
a construção de uma nova proposta coletiva. Ambas as perspectivas foram 
coletadas em várias publicações, mas a forma como influenciaram foi prin-
cipalmente através dos autores, que estiveram envolvidos diretamente na 
construção de ambas. Por isso, este capítulo surge dos processos de Conec-
taDEL que se materializam principalmente em um seminário denominado 
“Aprendendo das Diferenças” (2012), da “Oficina sobre Pesquisa-ação para 
o DT” (2013) e de Gispuzkoa Sarean, um projeto de pesquisa que o Orkestra 
leva adiante com a Delegação Gipuzkoa. no País Basco, desde 2011.

As perspectivas, tanto do AP como a PADT foram se desenvolvendo nos 
últimos anos no contexto de equipes de trabalho. No entanto, na hora de 
realizar uma interpretação das mútuas influências e as aprendizagens con-
juntas, os autores deste capítulo inevitavelmente foram influenciados por 
nossa própria experiência. Neste sentido, é importante notar que a pers-
pectiva das mútuas influências e a visão compartilhada entre estas duas 

Facilitadores da oficina de atualização “Estratégias de mundança 
de Desenvolvimento Territorial: Abordagem Pedagógica e de 

investigação-ação”, (Buenos Aires, Argentina, 2014)
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aproximações, é a de dois autores e que pode haver diferentes perspectivas 
e vivências a respeito, pois existem mais membros destas equipes que têm 
experiências compartilhadas em ambos os contextos. 

Com esse panorama, o objetivo do capítulo é refletir sobre os avanços, e tra-
balhar com um conceito compartilhado sobre uma estratégia de construção 
de capacidades para o Desenvolvimento Territorial.

Para abordar este objetivo começamos em primeiro lugar a levantar os prin-
cípios básicos de cada uma dessas abordagens, junto com as principais in-
fluências que receberam da outra. Uma vez assentadas estas bases, surgem 
alguns elementos que são reflexões compartilhadas pelos participantes de 
ambas as abordagens, para uma proposta própria de Pesquisa-ação para o 
Desenvolvimento Territorial. 

2.

 

  A abordagem pedagógica: 

     Princípios básicos

A abordagem pedagógica teve sua gênese nos processos de formação, 
mas no desenvolvimento de nossas práticas surgiu como uma parte da es-
tratégia do desenvolvimento territorial promovendo marcos de ação para 
trabalhar processos de diálogo e formação de capacidades no território, 
transcendendo os espaços tradicionais do acompanhamento desenvolvidos 
até agora; mais unidirecionais, de troca de conhecimentos, de ausência de 
diálogo e/ou de negação do conflito e onde a formação de capacidades se 
concentrava em sala de aula.

A abordagem pedagógica é uma forma de entender e agir na construção 
de processos de aprendizagens para a mudança no território de forma 
coerente com uma construção social e política que acione a participação 
dos atores territoriais. Significa um modo de compreender o conhecimento, 
a ligação prático-teórica, o reconhecimento do outro (saberes locais, práti-
cas e experiências), a ligação baseada no diálogo e a resolução de conflitos 
promovendo instâncias democráticas2.

 
2 Elementos estratégicos de un Enfoque Pedagógico hacia el Desarrollo Territorial. Costamagna, 
P; Spinelli, E y Roxana Perez. ConectaDEL 2013
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Conforme já expressado, sua gênese - no processo do Programa Conecta-
DEL -esteve na formação em Desenvolvimento Territorial mas rompe bar-
reiras conectando a formação com o território, ampliando-se em termos de 
um processo de construção de capacidades mais integral e que não funcio-
na de forma isolada. É claramente um questionamento crítico às próprias 
práticas onde a formação era quase um bem em si mesmo que ocorria em 
sala de aula ou em oficinas, repetindo muitas vezes conceitos e receitas (em-
bora não acreditamos nelas) e onde também não gerávamos a reflexão ne-
cessária sobre como e as capacidades para a mudança. 

2.1

 

 Elementos do AP

Com base nos trabalhos escritos no ConectaDEL, os mais recentes avanços 
das práticas dos últimos anos ressaltaram os elementos que hoje sintetizam 
a Abordagem Pedagógica.

ELEMENTOS DA ABORDAGEM PEDAGÓGICA

•	 Da formação tradicional do território e do conceito de praxis.

•	 Construção de capacidades em DT e neutralidade.

•	 O processo de cogeração. 

•	 A coordenação, os projetos e a relação com o 
ambiente dos processos de formação.

•	 A comunicação e a sistematização.

•	 O contexto.

•	 A gestão dos tempos do processo de 
construção de capacidades.

•	 O debate sobre formadores, facilitadores, especialistas.
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 Da formação tradicional do território e do conceito de praxis

A formação sai da sala de aula, da oficina, do seminário exclusivamente, e 
ocorre também no território de forma simultânea com as ações próprias da 
busca de um caminho melhor. Isto não obriga a pensar além das situações 
de ensino - aprendizagem tradicionais e entender como os atores aprendem 
nos espaços cotidianos, em seus diálogos, em suas ligações, em suas moda-
lidades de comunicação e como isso se retroalimenta. É um questionamen-
to que ajuda a inserir-se em uma construção social do território.

Além disso, coloca sobre a mesa o conceito de praxis, onde se retroalimen-
tam a teoria e a prática, e onde os processos de formação não são somente 
aqueles que transcorrem em espaços fechados, mas que também conside-
ramos formativas as ações que ocorrem no processo das experiências que 
permitem uma dinâmica de reflexão-ação como uma relação indissolúvel. 
(P. Freire 1992). Na mesma obra, Freire (1992) questiona a necessidade de 
interpretar a realidade e orientar para uma ação transformadora.

Resulta que, o conhecimento não é exclusivo das áreas acadêmicas, estende-
se e complementa-se ao incorporar experiências e saberes produzidos das 
práticas permitindo democratiza-los e enriquecê-los. Reavalia-se a expe-
riência e o conhecimento tácito como bases na construção de conhecimen-
to3. Não é o esquema tradicional onde há um que sabe e outro que escuta, 
o enfoque define várias abordagens. 

Também é importante esclarecer que em determinadas circunstâncias nos 
apoiamos nas denominadas didáticas para a formação para que nos aju-
dem como instrumentos ao serviço do processo educacional, mas que as 
mesmas não têm valor por si só, mas que operam facilitando a participação 
no processo de formação.

 A Construção de capacidades em DT e neutralidade

A formação implica a ação, reflexão e a transformação. A formação em DT 
implica envolver-se na construção social onde existem vários caminhos a to-
mar e isto gera complexidades e tensões. Estes processos produzem modi-
ficações de diferentes tipos: nos conhecimentos, nas práticas, nas modalida-
des de gestão, na participação nas tomadas de decisões. 

 
3 Costamagna, Pablo y Pérez Roxana “Enfoque Pedagógico del Desarrollo Territorial y su rela-
ción con los espacios formales y no formales de formación”. Programa ConectaDEL. Octubre 
2013.
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Com isto, a abordagem que defendemos é que a formação produz mudanças 
e que é necessário explicitar os pensamentos e as posições com que se de-
finem os processos de formação. Devemos destacar que estes processos 
começam antes mesmo do planejamento de uma proposta de construção de 
capacidades e que, o mesmo, nem sempre é harmonioso, tão pouco é neu-
tro4; os assuntos levantados em sala de aula e nos demais espaços, definem 
ações de futuro e tipologias do desenvolvimento que se pretende. É funda-
mental que os espaços sejam democráticos, aí são tomadas decisões sobre 
as abordagens, as metodologias, assentamos posições políticas e ideológicas.

 O processo de cogeração 

Conforme  demonstramos, dependendo de como são planejados os pro-
cessos de formação e de como são colocados em prática, condicionam-se 
os resultados do fortalecimento de capacidades no território. Várias vezes 
reproduzimos ações que não originam mudanças, que são trocas lineares 
e, em outros casos geramos fortes processos de autonomia de criticidade e 
inovação nas pessoas.

Deste ponto de vista, a formação em DT deveria ser considerada como um 
exercício de construção coletiva, participativa, horizontal e flexível onde o 
formador/educador trabalha com as pessoas que participam.  

A questão é que o compromisso “deveria concentrar-se em refletir com ato-
res, contextos, situações e resultados praticáveis, com uma visão que se 
amplie incorporando experiências e saberes produzidos em espaços reais, 
buscando sua democratização e enriquecimento e sendo coerente com seu 
desafio transformador”5.

O aprofundamento desta visão aparece no documento “Abordagem Peda-
gógica do Desenvolvimento Territorial e sua relação com os espaços formais 
e não formais de formação”6, existe uma seção específica que propõe ma-
neiras de estruturar a formação fazendo alusão à mudança e ao treinamen-
to pela aprendizagem significativa, a importância de harmonizar visões e 
tempo, estimular a motivação e a atitude crítica, estimular a aprendizagem 
permanente entre outros aspectos.

A questão, tal qual é explicitada no próprio título do mencionado documen-
to, serve, não só para os espaços formais, mas também naqueles em que 
ocorrem as ações cotidianas, nas comunicações, nas distintas mesas de tra-

 
4 Ibidem 3
5 Costamagna, P y Pérez R. Programa ConectaDEL. ConectaDEL. Outubro 2013.
6 Ibidem 5
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balho ou outros relacionamentos entre atores no dia-a-dia. A abordagem 
nos leva a considerar estes momentos com a mesma prioridade com que 
consideramos os espaços formais, porque o processo pedagógico é mais 
complexo do que vínhamos supondo.

Neste sentido é necessário também pensar sobre “a quem está direcionada 
a formação”. Parece de senso comum, mas a quantidade de receitas aplica-
das a um e outro grupo sem nenhuma diferenciação nos obriga a tê-lo bem 
em mente na hora de pensar coletivamente o processo.

 A coordenação, os projetos e a relação com o ambiente dos 
processos de formação

Para o AP, a coordenação dos espaços de formação para um trabalho em 
rede, a realização de projetos de intervenção territorial dentro das for-
mações em diálogo com os atores, são parte desta visão ampliada onde 
existem um nexo com os problemas reais do contexto, e também, uma con-
tribuição para a criação de pontes entre atores e organizações.

O coordenador deste tipo de processos, então, é uma figura importante, 
mas posteriormente nos leva a uma reflexão sobre o facilitador, porque ar-
ticula os aprendizados individuais com esta ideia de relação com o território 
que vem sendo levantada. Tem a missão de facilitar a ligação entre o forma-
dor-participante, fortalecer a dinâmica e funcionamento do grupo, motivar 
o processo de formação e a participação, favorecer o diálogo, bem como 
colaborar no funcionamento integral do espaço de ensino-aprendizagem a 
partir de seu conhecimento e respeito do local.

Agrega-se a importância de que, em determinadas oportunidades, os par-
ticipantes planejarão projetos de Desenvolvimento Territorial, entendidos 
como ferramentas concretas para articular conhecimentos e aprendizados, 
em uma proposta de intervenção integral para seus territórios a partir do 
pensar e detectar de maneira coletiva as necessidades e problemas locais 
existentes7.

 A comunicação e a sistematização no DT.

Ambos os assuntos serão aprofundados no próximo capítulo devido à sua 
importância como parte da estratégia como componentes dos processos 
de aprendizagem. Mas, resumindo, podemos mencionar alguns aspectos 
centrais da comunicação nos processos de DT e a sistematização como ele-
mentos também estratégicos da Abordagem Pedagógica.

 
7 Mijal Saz. Documento de trabalho sobre coordenadores de formações na Argentina. Conec-
taDEL. 2014.
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Em relação à comunicação, é interessante notar que em muitos casos seu 
valor foi reduzido somente por uma questão de meios e dispositivos, per-
dendo de vista o potencial que tem para promover o diálogo e as relações 
entre pessoas, entre elas e suas instituições. Já que em sua função, permite 
que se ponham em comum imagens, percepções, dúvidas, ideias e propos-
tas, possibilitando dialogar a partir delas. E é nesse contexto de Desenvol-
vimento, uma aposta pela ligação entre os atores e um compromisso pela 
construção de sentido do “nós”.

A partir desta perspectiva nos interessa, particularmente, aprofundar na 
comunicação como esse espaço de produção de sentidos sociais e de ne-
gociação, onde o macro e o micro social se unem para criar processos mais 
amplos de participação e mudança social que, de uma perspectiva do de-
senvolvimento territorial estariam contribuindo para a construção de capa-
cidades locais para a gestão do desenvolvimento.

Entretanto, a sistematização de experiências converte-se em uma ferramen-
ta muito importante para reconstruir e compartilhar (comunicar) os proces-
sos realizados no território. A abordagem da sistematização que propomos, 
liga-se diretamente com o conceito de praxis, ao qual já foi referido neste 
documento, ou seja, ter um olhar crítico-reflexivo dos projetos e experiên-
cias para tomar as aprendizagens (aquelas que tem demonstrado, e tam-
bém, as dificuldades e complexidades); mas também para transformar as 
práticas para o futuro, com o objetivo de melhorar nossos territórios e for-
talecer as capacidades dos atores que o habitam. 

 A reavaliação do contexto

Um forte ponto de partida, é que o DT é altamente contextual. Cada território 
é uma realidade distinta e complexa devido aos seus contextos, a história, a 
identidade, a cultura, a institucionalidade e o povo que o habita. Isso deter-
mina condicionamentos, as pessoas aprendem limitadas em suas realidades 
e seus esquemas. 

Essa ideia nos leva a tomar cuidado com as generalizações teóricas, e tam-
bém, com os casos de sucesso que geram receitas; isso foi, e é, uma prática 
habitual na Região tanto de governos, como de ONGs ou da Cooperação 
Internacional. 

Nesse sentido é importante insistir não só que falemos das características 
contextuais que os recursos naturais proporcionam ou a coparticipação fis-
cal ou as competências legais, mas que quando propomos territórios diver-
sos e heterogênicos, o propomos também como forma de gerar aprendi-
zados e capacidades, já que em um ou outro contexto são muito distintas.
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 A gestão dos tempos do processo de construção de capacidades

Este assunto era sempre minimizado nos documentos, mas a prática tem 
muito valor para aqueles que lideram processos. Reforça-se a ideia de longo 
prazo combinando tempos entre aprendizados, a necessidade de legitimar 
ações e o envolvimento de grupo que necessitam ações de curto prazo para, 
a partir do concreto, tomar energias que permitam levantar o olhar e sus-
tentar o caminho no tempo.

É um assunto de muita complexidade e é necessária uma excelente leitura 
compartilhada da realidade.

 O debate sobre formadores, facilitadores, especialistas

Até o momento, ConectaDEL tem-se debatido a figura do formador (em es-
paços formais e não formais), o formador-facilitador (e que às vezes são o 
mesmo) e o facilitador (às vezes coordenador) de processos do território8, 
também surgiu dos debates a necessidade de abordar uma figura, muitas 
vezes complexa, do especialista:

 Formador: é quem gerencia e propõe novos conhecimentos que faz 
síntese e articulações entre os saberes e as experiências, que “lê” e recu-
pera os sujeitos que participam do processo. Gera capacidades em ou-
tros e se retroalimenta, também se transforma no processo em conjunto 
com os atores9. 

 Formador-Facilitador: é aquele que através de diversas estratégias de 
formação e participações em várias dinâmicas territoriais promove ins-
tâncias de reflexão / ação orientadas para a transformação do território. 
São processos coletivos, no território pode haver vários facilitadores e 
várias maneiras de facilitar. 

 Facilitador: não está nos espaços de formação, mas promove instân-
cias de reflexão dos processos coletivos.

 Especialista: possui um conhecimento específico de uma área temáti-
ca. Em nossa experiência não é uma figura externa nem neutra, contribui 
para a forma e em muitos casos participa e age como formador-facilitador. 

 
8 Segundo o documento elaborado “Facilitadores de processos de Desenvolvimento Territorial” 
Costamagna, P; Spinelli, E 2013 a partir da contribuição da Pesquisa-ação, entende-se o faci-
litador como “um promotor de diálogos e acordos que aponta para a aprendizagem coletiva 
orientando os processos”. 
9 Sobre o papel do formador ver documento Costamagna e Pérez disponível em: www.conec-
tadel.org
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Isso foi um ponto de partida para começar a trabalhar os perfis e as capaci-
dades necessárias para o planejamento de formações.

3.

 

  La PADT:  

     Princípios básicos

PRINCÍPIOS BÁSICOS

•	 Conexão entre a pesquisa-ação e o 
desenvolvimento territorial

•	 Abordagem pragmatista

•	 Interação entre a inovação social e a tecnologia

•	 Reivindicação do pesquisador social 
como ator gerador de mudança

•	 Interpretação do conflito como situação natural no  
desenvolvimento territorial

•	 Orientação para a construção de conhecimento coletivo  
na ação

•	 Não neutralidade de indivíduos e organizações

•	 Aproximação pluralista

•	 Interpretação do diálogo como processo básico do 
desenvolvimento territorial e a ágora como espaço de diálogo

A PADT é uma aproximação que está se formando em grande parte em Or-
kestra, Instituto Basco de Competitividade com uma importante colaboração 
de um pesquisador da Universidade de Agder na Noruega. 
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Para entender o contexto desta aposta, é necessário entender que Orkes-
tra foi criado em 2006 com a missão de atingir a competitividade real do 
País Basco. Isso implicava que a pesquisa realizada pretendia impactar no 
território para melhorar as coisas, quer dizer, tinha uma orientação para a 
mudança. No entanto, passar de uma missão escrita em papel para a cons-
trução das capacidades que permitissem realizá-la, foi um caminho duro. No 
início deste caminho viu-se a necessidade de realizar apostas por aborda-
gens à pesquisa que permitissem ao Instituto gerar o impacto que pretendia. 
A pesquisa-ação é uma das linhas de trabalho empreendidas com esse fim 
que se tornou ao longo dos anos em uma aposta sólida pelo Instituto e que 
tem se refletido em vários projetos. Os aprendizados destes anos foram sis-
tematizadas sob o termo PADT no livro Karlsen y Larrea (2014). 

A PADT define-se na intersecção entre a PA e o DT. A definição básica de PA 
é a de que esta é uma estratégia para a mudança em tempo real onde os 
elementos de pesquisa, ação e participação se combinam em um único pro-
cesso (Greenwood y Levin). Isso implica em que o processo de geração do 
conhecimento que ajuda o ator a solucionar um problema e o pesquisador a 
realizar sua contribuição para a academia, é um processo cogeracional entre 
atores e pesquisadores. 

No âmbito da pesquisa-ação, a PADT tem influências principalmente do prag-
matismo, tal como foi interpretado pelos autores noruegueses. A abordagem 
pragmatista enfatiza a impossibilidade de separar a reflexão da ação. Defen-
dem, portanto, um conceito de praxis que a PADT complementa com a visão 
de Paulo Freire, pedagogo já mencionado e incluído como precursor de outra 
das abordagens para a pesquisa-ação. Esta combinação de influências no-
rueguesas e latino-americanas, reinterpretadas no contexto do País Basco, é 
uma das bases da PADT. 

Quanto ao conceito de DT, Karlsen e Larrea mostram em seu livro (Karlsen 
y Larrea, 2014) a transição realizada a partir de um conceito de desenvolvi-
mento regional baseado no conceito de sistemas regionais de inovação, e di-
recionado em grande parte a um desenvolvimento baseado na inovação tec-
nológica, para uma abordagem ao desenvolvimento territorial que busca uma 
perspectiva de processo e interpreta ao desenvolvimento territorial na mútua 
influência entre a inovação tecnológica e a inovação social. 

A PADT procura melhorar nos territórios a contribuição que pode ser feita ao 
DT a partir da pesquisa social. A primeira reivindicação neste sentido é que, 
assim como se tem visto de forma relativamente natural que os pesquisado-
res dos ramos científico-tecnológicos colaborem diretamente com as empre-
sas ou outras organizações na busca de soluções para problemas concretos, 
o pesquisador social geralmente é visto como alguém que observa o desen-
volvimento territorial de fora, fazendo diagnósticos e dando recomendações 
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aos atores. Poucas vezes se vê o pesquisador social como um ator a mais que 
gera a mudança. A PADT representa um papel para os pesquisadores sociais 
nos processos de inovação social, ou seja, na busca e construção de novos 
modos de interação entre os atores do território. 

Para que os pesquisadores sociais possam desempenhar este papel na PADT 
é necessário construir espaços de diálogo com os atores. Para isso, propõe-
se o conceito de ágora, definido como espaço no qual a ciência fala ao público 
e o público responde à ciência. É a área (na verdade muitas áreas) na qual a 
contextualização ocorre e onde o conhecimento está se tornando socialmen-
te sólido, sendo constantemente testado. Nem o estado nem o mercado, 
nem exclusivamente privado nem exclusivamente público. A ágora é um es-
paço no qual são demarcados e definidos os problemas sociais e científicos e 
onde se negocia o que finalmente vai ser aceito como uma “solução”10 . 

Participar da ágora representa para muitos pesquisadores uma experiência 
fora do comum, pois significa que devem integrar-se como um ator a mais a 
partir do que é definido na PADT como complexidade regional. 

 
10 Nowotny et al., 2001.

Mesa Redonda da oficina de Investigação-ação 
para o Desenvolvimento Territorial 

(Buenos Aires, 2013)
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Trata-se de situações em que os distintos atores podem ter interpretações 
diferentes de qual seja o problema e quais são suas possíveis soluções, mas 
não existe uma relação hierárquica entre si que não permita aos atores im-
por sua perspectiva. 

Em outras palavras, ao integrar-se na ágora significa para o pesquisador so-
cial, integrar-se em contextos de conflito que raramente eles próprios viven-
ciam quando analisam os territórios como observadores externos. A PADT 
pretende desenvolver marcos analíticos para apoiar aos pesquisadores que 
decidem construir ou participar nas ágoras com os atores do território. 

O conceito central neste processo de construção, é o de conhecimento coletivo na 
ação. O conhecimento coletivo na ação é uma capacidade coletiva, um padrão 
aprendido para a ação coletiva pelo qual os atores do território sistematica-
mente modificam suas ações ao longo do tempo através de processos de 
aprendizagem na ágora. Para um pesquisador, a produção de conhecimento 
coletivo na ação, está muito longe do processo de construção individual de 
conhecimento teórico. 

O conhecimento coletivo na ação é produzido no contexto de aplicação, sen-
do impossível separar a reflexão da ação, a teoria da prática. Pois, trata-se de 
uma capacidade baseada no conceito de praxis. A aposta dos pesquisadores 
neste tipo de abordagem nem sempre é fácil, pois os tipos de marcos concei-
tuais derivados da praxis são frequentemente considerados menos sofistica-
dos que os exclusivamente gerados pela teoria, e são mais dificilmente acei-
tos como resultados acadêmicos relevantes. No entanto, sua capacidade de 
produzir mudança no território é, da perspectiva da PADT, superior. 

Desenvolver abordagens como a PADT é um desafio para os pesquisado-
res individuais, mas também é para várias organizações de pesquisa que 
queiram realizar apostas por formas cogeracional de criar conhecimento. 
Frequentemente os departamentos universitários e os institutos de pesqui-
sa são planejados pensando que existe um processo linear em duas fases 
através dos quais, em primeiro lugar é criado o conhecimento e, em seguida 
transferido. A abordagem para a praxis, a inseparabilidade da reflexão e da 
ação requerem superar esta visão linear, para entender que são necessários 
novos espaços de encontro dos pesquisadores com o atores territoriais. Isso 
implica mudanças também na gestão destes centros de pesquisa. Uma das 
reflexões de mais força dentro do processo de aprendizagem da PADT é a im-
possibilidade de interpretar que, nem os pesquisadores em caráter pessoal, 
nem as organizações de pesquisa, são atores neutros no território. O fato 
de integrar-se nos processos como um ator a mais, o ator pesquisador, que 
também tem seus interesses no processo e busca da mudança em direções 
concretas muda a forma de trabalhar destas organizações. 
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A convivência da PA com outras abordagens para a investigação, nem sempre 
é fácil. O processo de desenvolvimento da PADT no contexto de Orkestra 
ocorreu em um processo em que surgiram tensões em vários momentos, 
e os mesmos foram sendo gerenciados de maneira construtiva até chegar 
a um questionamento que foi denominado de abordagem pluralista para a 
pesquisa-ação. Esta abordagem, parte de um enfoque em que, em um pro-
cesso de PA, é necessário contar com uma série de facilitadores que tra-
balham com enfoques PA, e que podem ir integrando as contribuições de 
pesquisadores que trabalham com outras abordagens, que nem sempre ne-
cessitam de interação com os atores do território. Trata-se, pois, de definir 
adequadamente os papéis que podem ter distintos pesquisadores, e integrar 
sua participação no processo de cogeração com os atores. 

Uma das contribuições críticas à PADT, que permite entender como se de-
senvolvem estes processos, é a de Gustavsen (1992) que apresenta o diálo-
go democrático como o caminho para ir gerando mudança. Trata-se de um 
conceito que, longe de significar apenas que os atores e os pesquisadores 
falam entre eles, implica uma interpretação profunda de como os processos 
de mudança podem ser construídos de forma coletiva.

Na abordagem dialógica para a PA é onde se encontram Gustavsen e Frei-
re. Deste último a PADT incorpora a relevância dos processos de conscienti-
zação. Muitos dos processos de DT são abordados como problemas técnicos, 
nos quais frequentemente falta uma reflexão profunda sobre as causas que 
as provocam, ou modos alternativos de fazer as coisas. 

Muitos dos marcos que enquadram a reflexão sobre problemas concretos, 
subentendem-se e não se consideram parte do debate para solucionar o 
problema. A abordagem de Freire propõe iniciar o processo pela conscienti-
zação destes fatores que, em grande parte se subentendem, e no entanto, 
são a base de como se organizam nossas sociedades. Inspirada por estas 
contribuições, a PADT propõe a criação de espaços de diálogo não somente 
para a coordenação e planejamento de políticas ou para a intervenção, mas 
que propõe espaços de diálogo para a conscientização. 

Nestes espaços parte-se da impossibilidade de neutralidade por parte 
tanto dos atores como dos pesquisadores que participam do processo. 
Salienta-se, portanto, o caráter político dos processos de mudança com-
partilhados. Isso implica em uma posição nem sempre livre de conflito para 
os pesquisadores. 
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3.1

 

 A AP: Influências da PADT

Nesta seção apresentamos uma reflexão sobre quais consideramos que 
são as principais influências da PADT na AP. Trata-se de um pré-requisito 
para a apresentação da visão compartilhada que fecha o capítulo. As prin-
cipais influências são:

Dar visibilidade à ideia do processo com a possibilidade de trabalhar sobre 
os problemas reais no médio e longo prazo. A formação em geral, trata os 
problemas ou as políticas dos problemas em dois tempos distintos: 

a. em espaços de formação pode partir a prática, cria pautas, reflete e 
compartilha elementos conceituais com os quais se torna a prática fora 
do espaço de formação, geralmente isso é feito uma só vez, 

b. trabalha uma construção territorial de longo prazo sustentando o pro-
cesso em uma construção de capacidades mais difusa que se verifica no 
momento. A PA permite uma gestão de processos onde se tenta resolver 
o problema através da praxis. “a PA é uma estratégia para a mudança no 
tempo real”, a PA foca de uma maneira muito clara.

Outra influência foi o fortalecimento do diálogo como um conceito mais am-
plo e como parte substancial dos espaços de busca de solução de conflitos 
e acordos para a ação. Embora a utilização do diálogo como algo mais que 
o depósito de ideias deixava explícito no AP, a pesquisa-ação reavalia isso 
ainda mais somando “o conceito de ágora, definido como espaço no qual a 
ciência fala ao público e o público responde à ciência”.

O debate sobre os distintos relacionamentos entre atores do território, re-
presenta outra influência, pois nessa categoria entram o pesquisador social 
e a relação entre formação/pesquisa e política. Assenta uma posição sobre 
o pesquisador social e como interage com o desenvolvimento territorial em 
um espaço difuso ligado à construção de capacidades para o DT. Agrega a 
ideia do ator reflexivo, os espaços de relações entre pesquisador e político. 

Orkestra, como organização empenhada em PADT, nos levou a refletir so-
bre a necessidade de um debate dentro das organizações educacionais e 
de pesquisa, e também de construir espaços que desenvolvam um conhe-
cimento de referência no assunto.

Finalmente, o processo nos facilitou o acesso a outras ideias como as pro-
venientes dos países do Norte da Europa, principalmente, as da Escola So-
ciotécnica e a do diálogo democrático, onde os conceitos como cogeração 
e diálogo democrático, eram abordados com profundidade.
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4.

 

  A PADT: 
      Influências do AP

A primeira influência do AP se reflete no próprio nome da PADT, pois, trata-
se da incorporação do conceito de desenvolvimento territorial. Tal como já 
foi observado, a literatura que serve como ponto de partida para a PADT, é 
a literatura sobre o desenvolvimento regional. Essa literatura que tem como 
um de seus eixos centrais o conceito de sistema regional de inovação foi mui-
to influente, tanto no âmbito da pesquisa como no das políticas na Europa. 
Uma das críticas feitas a essa literatura é sua ênfase no que deve ser feito 
(melhorar as interações entre os atores do sistema) com poucos elementos 
para entender como deve ser feito (perspectiva de processo). 

No momento de superar este dilema entre o quê e o como, a PADT tomou 
duas definições muito ligadas à reflexão sobre o desenvolvimento territorial 
no ConectaDEL. O objetivo era produzir um marco mais favorável para inter-
pretar o papel da pesquisa no desenvolvimento territorial. Essas definições 
são a do desenvolvimento econômico local como um processo de acumu-
lação de capacidades com o objetivo de melhorar o bem-estar econômico de 
uma comunidade de forma coletiva e continuada (Alburquerque, Costamag-
na, Ferraro, 2008) e a do desenvolvimento territorial como o processo de 
mobilização e participação dos atores (públicos e privados) no qual discutem 
e acordam as estratégias que podem guiar tanto o comportamento indivi-
dual como o coletivo (Alburquerque, 2012). 

Outra das influências do AP na PADT tem a ver com o debate sobre os dis-
tintos papéis sobre a capacitação no território. Um dos elementos que di-
ferenciam a PADT de outras abordagens à PA, inclusive a dos autores no-
ruegueses que inspiraram sua criação, é o papel do conhecimento especia-
lizado no processo de PA. Existem abordagens à PA que defendem que o 
pesquisador facilite o processo de cogeração de conhecimento entre atores 
do território, mas sem acrescentar ao processo seus próprios conteúdos. 
Na PADT o pesquisador é alguém que, além de facilitar, também acrescenta 
seus próprios âmbitos, conceitos, interpretações e avaliações da situação. 
Esta opção foi fortalecida na prática da PADT ao mesmo tempo em que Co-
nectaDEL discutia os diferentes papéis do especialista, do formador e do 
facilitador no desenvolvimento territorial. De alguma maneira, poderíamos 
dizer que a PADT incorpora a pesquisa não somente no papel do facilitador, 
como alguns defendem unicamente, mas que também como o de formador 
e especialista. As discussões no contexto do ConectaDEL ajudaram a escla-
recer estas perspectivas. 
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Deste papel que o pesquisador traz, sua própria visão no processo partici-
pativo com os atores, outro é derivado dos principais eixos de reflexão da 
PADT, que é a impossibilidade da neutralidade do pesquisador. O autor que 
mais influenciou no desenvolvimento desta dimensão da PADT é Paulo Frei-
re. Freire tinha presença na literatura da PA desde os primeiros passos da 
trajetória da PADT. Entretanto, foi um autor que nunca apareceu de forma 
concreta na experiência de nenhum dos pesquisadores envolvidos nestes 
primeiros passos. O fato de compartilhar com Pablo Costamagna, a vivência 
de Freire foi um elemento crítico que facilitou a incorporação deste último 
autor para a PADT em um contexto no qual o debate estava muito marcado 
pelas influências dos países nórdicos. Este exemplo mostra que a construção 
conjunta de ideias e perspectivas não é um processo puramente cognitivo, 
mas existem fatores emocionais e vivenciais que influenciam no processo. 

Existe um conceito que nos últimos anos está tendo um papel central na 
PADT, mesmo que ainda não esteja sistematizado. Esta é a figura do facilita-
dor. A literatura sobre PA surge entre as funções do investigador que desen-
volve a PA o papel do facilitador. No entanto, na intersecção do AP e a PADT 
está gerenciando um conceito mais complexo. É uma imagem do facilitador 
que vai mais além da pesquisa ou da capacitação e se transforma em um pa-
pel necessário no desenvolvimento territorial sendo aperfeiçoado tanto por 
pesquisadores, formadores e atores de diferentes perfis, em grande medida 
políticos. Este é um perfil sobre o qual está sendo trabalhado no Gipuzkoa 
Sarean por Orkestra e que tem influências de Costamagna (2014). O tema do 
facilitador é abordado na parte final deste capítulo.

5.

 

  A visão compartilhada da Abordagem  

      Pedagógica e a Pesquisa-ação  

      para o Desenvolvimento Territorial   

 
Embora, como já explicamos, a gênese das abordagens foram distintas, a AP 
e a PADT não só foram influenciadas mutuamente, mas existe uma trajetória 
durante os últimos anos de construção de uma visão compartilhada. Esta 
última é a que apresentamos nesta derradeira seção. 

Os conceitos críticos que servem como base para esta visão compartilhada 
são os que se expressaram como elementos de ambas as perspectivas:
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 A concepção do desenvolvimento territorial como construção de ca-
pacidades para a mudança, dentro de processos sociais complexos que 
possuem impressões próprias segundo os territórios e suas característi-
cas identitarias, culturais, políticas e de outros recursos; 

 A necessidade de planejar uma estratégia compartilhada e marcos de 
ação para enfrentar o processo de aprendizagem transcendendo os es-
paços tradicionais do acompanhamento desenvolvidos até o momento, 
desde a pesquisa ou da formação. 

 A necessidade de inovar nos modos de entender a formação e a pes-
quisa para poder gerar estas capacidades; a praxis e o conhecimento 
como bem não exclusivo da academia. 

 O debate sobre a neutralidade do pesquisador e do formador e o aumen-
to de mudanças e transformações que emergem da interação com atores.

 O diálogo e a ágora em instâncias democráticas mais a cogeração de 
conhecimento coletivo em ação como elementos centrais da formação e 
a pesquisa no território. 

 Os distintos relacionamentos entre atores do território; o pesquisador 
social, o ator reflexivo, o político, o facilitador. Este último como uma ima-
gem que vai mais além da pesquisa ou da capacitação e se transforma em 
um papel necessário no desenvolvimento territorial sendo aperfeiçoado 
tanto por pesquisadores, formadores e atores de diferentes perfis, em 
grande medida políticos.

 A comunicação e a sistematização como ferramentas/elementos que 
nos permitem aprofundar os diálogos e as aprendizagens coletivas para 
transformar nossas próprias práticas e fortalecer as capacidades dos ato-
res do território. 

 A necessidade de visualizar o desafio que representa para as diferentes 
organizações de pesquisa e formação que queiram realizar apostas de 
forma cogeracionais de criar conhecimento.

 O facilitador como conceito unificador 

Um dos elementos críticos que define as abordagens é seu direcionamento 
para a mudança. Nem o processo de formação na AP, nem o de pesquisa 
na PADT geram conhecimento como um fim em si mesmo, mas que buscam 
o desenvolvimento de capacidades para a mudança no território. Mas esta 
mudança não ocorre de forma espontânea. Sempre que analisamos os pro-
cessos de mudança encontramos pessoas por trás que tornaram possível, 
pessoas que influenciaram o processo. 
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Além disso, os processos propostos em termos de diálogo e cogeração 
como os que propõem as duas abordagens, necessitam de uma forma mui-
to específica de influenciar os processos.

Esta forma de trabalhar unindo os distintos elementos de uma estratégia de de-
senvolvimento territorial, com a particularidade de não operar de forma direta e 
linear, mas criando condições para o trabalho conjunto com os demais atores, é 
o que denominamos a facilitação. As pessoas que influenciaram estes processos 
são os facilitadores do desenvolvimento territorial.

O conceito de facilitador foi tratado nas abordagens apresentadas, mas em 
nenhuma existe ainda uma definição que se considere suficientemente ela-
borada. A decisão para fechar este capítulo foi tomar este conceito que nos 
permite começar a unir todos os demais em uma argumentação direcionada 
para a ação, e tentar compartilhar reflexões sobre o mesmo que alimentem 
o debate considerando ambas a visões. 

A facilitação, mais que um papel, é uma forma de trabalhar o desenvolvi-
mento territorial que pode ser adotado a partir de qualquer papel. Assim, 
nos processos de ConectaDEL e Orkestra temos encontrado políticos faci-
litadores, gestores/agentes facilitadores, formadores facilitadores e pesqui-
sadores facilitadores. Temos encontrado facilitadores no setor público e no 
privado. Facilitadores nos governos, agências de desenvolvimento, empre-
sas, universidades, organizadores da sociedade civil, organizações interna-
cionais. Não é o mesmo que ser facilitador em um lugar ou outro, com um 
papel ou outro, então, mais adiante levantaremos algumas especificidades 
da facilitação em cada um destes papéis. No entanto, nos concentraremos 
primeiro no que compartilham. 

O facilitador, como dirigimos, é alguém que sem fazer as coisas diretamente 
facilita que as ações sejam realizadas. Por que isso é necessário no desen-
volvimento territorial? Nesse caso do AP a facilitação é necessária porque os 
atores precisam gerar ligações que ajudem a ter visões e intervenções que 
conectem as distintas dimensões do desenvolvimento, e sejam construídos 
cenários para o diálogo democrático e as aprendizagens. No caso da PADT 
a facilitação é a forma mais eficiente de gerenciar o desenvolvimento terri-
torial porque, como já foi observado, o desenvolvimento territorial está em 
contextos de conflito. O trabalho do facilitador é criar as condições para que 
os outros atores construam estes consensos e passem para a ação. Isso 
não significa que os facilitadores não sejam líderes. A facilitação exige em 
ocasiões lideranças muito sólidas, mas trata-se de lideranças relacionais. As 
redes pedem uma liderança exercida por alguém que, em primeiro lugar, 
reconheça que não sabe tudo e que, em segundo lugar, tenha capacidade 
para estimular relações e espaços de encontro. O líder relacional parece 
fraco, já que tem que escutar, ser paciente, dedicar tempo e mostrar-se pre-
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disposto a aceitar as sugestões dos outros; mas pode ser muito influencia-
dor. Não está acima, mas está no meio. Não diz o que se tem a fazer, mas 
articula e impulsiona os processos para tomar estas decisões. Não é um lí-
der executor, mas tem um papel essencial na intermediação e na promoção 
(QuimBrugué, 2005). 

Ambas as abordagens compartilham a importância do papel dos facilitado-
res, definindo seu papel a partir dos seguintes elementos que começam a 
tomar corpo abrindo um novo debate:

a. Criar espaços de diálogo (isso implica muitas vezes em construção de 
redes)

O diálogo entre os atores torna-se o processo crítico para o desenvolvimento 
territorial. Entretanto, é importante esclarecer que o diálogo não é conversa. 
A interpretação que fazem ambas as abordagens baseando-se em Freire 
(1996) ou Gustavsen (1992), é que o diálogo está estreitamente ligado aos 
processos de mudança. Não é possível fazer parte de um processo de ver-
dadeiro diálogo e não mudar e não gerar mudança nos demais. É, portanto, 
através da criação destes espaços de diálogo que o facilitador cria condições 
favoráveis para o desenvolvimento territorial. A construção destes espaços 
se traduz em redes e estruturas institucionais onde cada ator tem uma po-
sição determinada. O status que cada ator tem na rede, influencia claramen-
te no diálogo, e o facilitador deve ter em mente estas posições. Descobrir, 
ainda que o façam a partir de ângulos distintos, ambos os autores citados e 
que inspiraram nossa abordagem ao diálogo defendem que os processos de 
diálogo requerem certo equilíbrio de poder entre os atores. Um dos debates 
que deve estar aberto durante todo o processo de desenvolvimento terri-
torial é o poder que pode adquirir o próprio facilitador, já que este propõe 
temas para a reflexão a partir do diálogo com atotes e mediante esta de-
cisão, tem grande influência sobre os temas que são debatidos e, portanto, 
a direção que pode tomar o processo de mudança. Finalmente, através da 
construção de redes e processos de diálogo, o facilitador ajuda para que a 
informação flua no território. 

b. Construir uma visão compartilhada entre os atores do território

Uma das maiores necessidades dos trabalhos coletivos, e um dos frutos do 
diálogo que permite aos atores do território passar para a ação conjunta, ou 
pelo menos sinérgica, é a visão compartilhada, que não significa que todos 
no território pensem igual. Este não é um objetivo nem da AP nem da PADT, 
que consideram a diversidade como um elemento que enriquece o desen-
volvimento territorial. A visão compartilhada significa que se conhecem as 
posturas dos demais atores e que se faz um esforço para entendê-las e para 
isso são necessárias determinadas capacidades. De alguma maneira, a visão 
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compartilhada pode ser das diferenças. É, a partir da vontade de entender o 
outro, ainda que pense diferente, e não a partir da vontade de que o outro 
pense da mesma forma de como dever ser construída a visão compartilha-
da. Para construi-lá os contextos podem ser de grande utilidade, tanto da 
formação, como da pesquisa.

c. Gerenciar situações de conflito no desenvolvimento territorial 

Como já observamos, a gestão do conflito é um sinal de identidade cen-
tral na PADT e também relevante no AP. Um dos principais desafios com 
os quais se deparam os facilitadores do desenvolvimento territorial, é que 
frequentemente os atores do território mantêm seus conflitos tácitos, e es-
tes cenários não são simples de gerenciar com uma perspectiva proativa. 
Explicitar o conflito tem um custo, pois gera tensões e dificulta as relações. 
Geralmente, para que um ator do território esteja disposto a explicitar um 
conflito tem que ter uma expectativa de que existem possibilidades de re-
solver e se isso é alcançado, os benefícios serão superiores ao custo. Em 
muitos casos nos deparamos com atores territoriais que não acreditavam 
que o processo de desenvolvimento territorial que compartilhávamos pu-
desse compensar no médio prazo as dificuldades ocasionadas no curto 
prazo para mostrar aos outros atores territoriais seu desacordo. Também 
nos deparamos com atores que não queriam negocial ou outros que não 
podiam encontrar novas soluções. Nestes casos normalmente os proces-
sos de desenvolvimento territorial são destacados e é necessário estimular 
novas ações e solucionar conflitos.

d. Construir relações de confiança

Junto com o desenvolvimento de redes e a construção de visão compartilha-
da, a construção de relações de confiança é outra das funções do facilitador 
para criar as condições básicas para o desenvolvimento territorial. A con-
fiança é algo que se constrói a médio e longo prazo. Embora seja um tema 
que devemos ampliar, muitas vezes a estratégia para construi-lá é passar 
rápido do discurso a pequenas ações no território, que servem muito mais 
que o discurso para criar confiança. Uma pequena ação realizada com su-
cesso gera confiança permitindo na próxima rodada, abordar uma ação um 
pouco mais ambiciosa e se esta também é realizada com sucesso, podem 
ser favorecidas as condições para outra de maior dimensão. Há vezes que 
é importante criar espaços transparentes onde a informação flui, e outras 
trabalhar para que sejam cumpridos os acordos. O que a experiência indica 
é que, abordar projetos de grandes dimensões, sem relações de confiança 
que sejam correspondentes, pode levar ao fracasso os processos de desen-
volvimento territorial.
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e. Construir agendas compartilhadas

Enquanto são criadas as condições básicas para o desenvolvimento terri-
torial, os atores podem construir agendas compartilhadas. Na construção 
destas agendas o importante não é somente concordar com o que é que 
se vai fazer, mas como se vai trabalhar para fazê-lo. Abordar o “como” é 
um desafio importante do facilitador, pois se constatou que simplesmente 
delegar a uma equipe técnica a execução de um planejamento por qual-
quer instância, mesmo que seja participativa, não funciona. Cada vez mais 
se entende a necessidade de que o diálogo e a participação também sejam 
mantidos durante toda a execução dos processos. Outro elemento relevan-
te do como, tanto na AP como na PADT, é que o desenvolvimento local não 
deve ser concebido em termos de processos longos que se dividem em uma 
etapa de planejamento e outra de implementação, mas que os ciclos curtos 
de reflexão e ação que permitem aprender e redefinir o projeto de forma 
continuada e com retroalimentação. Neste contexto, o facilitador busca o 
processo de mudança em longo prazo, gerenciando sua legitimação em cur-
to prazo. Assim, o facilitador pode contribuir para lidar com os tempos de 
distintos processos dentro do processo maior do DT. 

f. O facilitador liga o território aos pensamentos e debates externos. 

Ainda que frequentemente simplifiquemos dizendo que o facilitador esti-
mula o diálogo entre os atores do território, isto não é sempre assim. No 
diálogo entre os atores entram influências externas que as vezes vêm em 
forma de escolas de pensamento, planejamentos políticos, etc. É também o 
papel do facilitador tentar fazer que estas influências interajam no processo 
de diálogo, frequentemente integrando no processo as pessoas que podem 
compartilhar estas perspectivas com os atores do território ou gerando es-
paços para que se ouça novas vozes. 

Os elementos apresentados são comuns aos facilitadores do desenvolvi-
mento territorial, seja facilitando a partir da política, da gestão, da forma-
ção ou da pesquisa. Assim, a AP apresenta claramente a relevância do faci-
litador formador e da PADT do facilitador pesquisador. Os projetos em que 
aparecem estes facilitadores são normalmente processos formativos ou de 
pesquisa vinculados ao desenvolvimento territorial. A seguir, agregamos um 
elemento que é mais específico para estes tipos de facilitadores, ainda que 
não seja exclusivo dos mesmos.

g. Ligar teoria e prática, reflexão e ação para gerar no processo de capa-
cidades coletivas no território

Tanto o AP como a PADT propõem um papel do pesquisador no desenvolvi-
mento territorial que não é o habitual nem no contexto Latino Americano, 
nem no Europeu que viram desenvolver estas perspectivas. Uma das visões 
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que mais marcaram o papel da formação e a pesquisa no desenvolvimento 
territorial é que a universidade cria o conhecimento e uma vez criado, o 
transfere para o território. Isso implicou em que muitos formadores e pes-
quisadores só entrem em diálogo com os atores do território para mudar 
suas recomendações. Estas recomendações são difíceis ou impossíveis de 
levar à prática para o ator, entre outras razões porque o ator frequente-
mente tem uma visão distinta sobre o problema abordado e suas poten-
ciais soluções. O papel de um facilitador formador ou pesquisador é ligar 
processos contínuos de reflexão e ação em que o conhecimento criado na 
universidade ou no sistema técnico-científico não se apresenta como um 
produto acabado e a última resposta, mas como um material de reflexão 
que integrado desde o início do processo de desenvolvimento territorial 
permita aos formadores, pesquisadores e atores criar o conhecimento a 
partir de um começo em seu contexto de aplicação. Deste modo, não há 
necessidade de transferi-lo posteriormente. 

Como reflexão final queríamos abordar o que acreditamos que é o mais 
imediato dos desafios sobre a facilitação do desenvolvimento territorial. 
Observamos já que os facilitadores são importantes porque poucas vezes o 
desenvolvimento territorial é produzido espontâneamente. Os facilitadores 
são os que incentivam estes processos. Mas como se fornecem facilitado-
res a um território? E a resposta é, novamente, que isso também não ocorre 
espontâneamente. 

Já observamos que os facilitadores são políticos, gestores, formadores, 
pesquisadores e outros atores do território que em um dado momento 
assumem como sua a forma de trabalhar que denominamos facilitação do 
desenvolvimento territorial. Mas para fezê-lo não basta só a vontade, nem 
é uma atividade isolada e individual, mas sim atuam vários facilitadores e 
relacionados. Nos processos em que temos participado, aqueles que assu-
miram esta responsabilidade deixaram clara a sua necessidade de desen-
volver as capacidades específicas que o ser facilitador requer. 

Então: Onde são formados os facilitadores? Este é o desafio que quere-
mos deixar para fechar este capítulo. Atualmente existem muito poucas 
oportunidades para que aqueles atores territoriais que queiram desenvol-
ver capacidades para a facilitação possam fazê-lo. Nos territórios em que 
queiramos abordar processos de desenvolvimento territorial com visões 
como as suscitadas em termos de AP ou PADT precisamos de espaços de 
capacitação para estas pessoas. Esta formação não pode, naturalmente, 
ser abordada em termos de formação linear a partir daqueles que sabem 
para aqueles que não sabem. Mas seguindo os princípios enunciados em 
ambas as abordagens, devem ser espaços de resolução de problemas reais 
do desenvolvimento territorial onde os facilitadores tenham oportunidade 
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de desenvolver suas capacidades combinando a teoria e a prática, a re-
flexão e a ação. 

A universidade e outras organizações do território poderiam ter um papel 
relevante neste aspecto, mas isso requeriria abordar, em todos os casos, 
processos de mudança dentro dessas organizações. Na própria universi-
dade estas mudanças são produzidas de forma muito lenta, a não ser que 
a partir do território se levante essa demanda à universidade. É aqui onde 
se enquadram alguns desafios para o futuro do ConectaDEL e é no marco 
desta aposta, sobre a outra na mesma linha de Orkestra que se iniciou um 
processo para elaborar um livro que se aprofunde na figura do facilitador e 
ponha a base para futuros processos de capacitação de facilitadores.
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1.

 

 Introdução 

Através de diversas experiências que o grupo de autores deste livro teve, 
tem surgido constantemente a necessidade de se aprofundar em como a 
comunicação pode favorecer na maneira de fazer a abordagem pedagógica 
e da pesquisa-ação para o Desenvolvimento Territorial.

A comunicação em desenvolvimento territorial, assim como a sistematização 
como uma prática singular da abordagem pedagógica, constituem elemen-
tos transversais para a proposta que era feita no capítulo anterior. É sobre 
como implementar a abordagem,  engaja-se nas habilidades do facilitador 
na promoção do diálogo, com o fortalecimento das capacidades locais para 
a construção de espaços de debate e tomadas de decisões, certamente, 
como um veículo para a transformação da realidade, conforme foi proposto 
no capítulo anterior.

Para atender a esta proposta, o capítulo foi organizado para que apresente-
mos uma breve introdução da ligação que tem a comunicação com o desen-
volvimento territorial, detalhando em quê consiste a proposta de promoção 
de diálogos, e contrastando-a com a visão mais tradicional da comunicação, 
associado apenas à difusão de informação.

Em uma segunda parte, aprofundaremos na forma como a comunicação 
contribui na instrumentação da abordagem pedagógica e da pesquisa-ação, 
fortalecendo elementos compartilhados como ocorre com a construção de 
uma visão compartilhada, de espaços de negociação e a construção de con-
fiança.

Finalmente dedicaremos uma seção especial para apresentar detalhada-
mente a sistematização de experiências como uma prática, que incorpora 
elementos da abordagem pedagógica e a pesquisa-ação, para reconstruir 
e compartilhar processos em território, comunicando-os e dando sentido a 
partir da ação local.
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2.   Comunicação e Desenvolvimento 

A comunicação pode ser entendida e abordada a partir de diferentes pers-
pectivas ou o que chamamos de “modelos de comunicação” que, segura-
mente, estão associados a contextos históricos e que foram sendo muda-
dos através do tempo. 

Desde a década de 50 até hoje, os paradigmas comunicacionais estiveram 
em estreita ligação com os modelos de desenvolvimento vigentes. Por esta 
razão, existe uma multiplicidade de concepções e propostas no campo da 
comunicação para o desenvolvimento.

Inspirada em teorias modernizadoras, a comunicação aplicada ao desen-
volvimento econômico e social foi tradicionalmente incluída a partir de uma 
visão principalmente instrumental, que a delimita a técnicas e ferramentas 
para apoiar a efetividade do desenvolvimento.

Segundo Gumucio1, existe outro ponto de partida no qual se encontram as 
correntes de comunicação inspiradas nas teorias da dependência que se 

 
1 Alfonso Gumucio-Dagrón, “Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo participativo”

Apresentação de ferramentas de comunicação do ConectaDEL no 
III Encontro Regional de Desenvolvimento Econômico Local. 
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vincularam com a inclusão de técnicas participativas e de democratização 
de meios de comunicação, que apoiavam a ideia de que o desenvolvimento 
deve ser construído pelos sujeitos de cada experiência concreta e coletadas 
em experiências de comunicação popular, alternativa, endógena, etc.

Uma terceira corrente é a chamada comunicação para a transformação so-
cial, com apenas um par de décadas de consolidação teórica, a comunicação 
para a mudança social (CMS) se forma no histórico e nas experiências de 
ambas as tradições, retoma convergências e equilíbrios na busca de uma 
proposta que priorize o processo de comunicação, diante do produto, em 
um contexto de respeito e pertinência na cultura local.

A comunicação para a mudança social se nutre da experiência participati-
va da educação popular, da democratização, da palavra que defendem cor-
rentes de comunicação alternativa, assim como de teorias modernizadoras 
mais clássicas que incluem a formação e conhecimento como fatores rele-
vantes para o desenvolvimento.

“O essencial da comunicação para a mudança social é que questiona o 
conceito de um desenvolvimento que não conte com a participação dos se-
tores diretamente afetados e promove uma comunicação que seja eficaz 
para a participação comunitária, particularmente dos setores mais pobres 
e isolados”2.

A comunicação em desenvolvimento territorial coincide com os princípios 
básicos desta última corrente, aprofundando em outros elementos ao ligar-
se com a abordagem pedagógica e a pesquisa-ação.

 Premissas básicas da Comunicação para a Mudança Social (CMS)3: 

a. A sustentabilidade das mudanças sociais é mais duradoura e profunda 
quando os indivíduos ou comunidades se apropriam do processo e os 
conteúdos.

b. A CMS, horizontal e fortalecedora do sentimento comunitário, deve 
ampliar as vozes daqueles que não conseguiram acessar à palavra públi-
ca, e ter como eixo conteúdos locais e a noção de apropriação do proces-
so comunicativo;

c. As comunidades devem ser agentes de sua própria mudança e gesto-
ras de sua própria comunicação;

 
2 Ibidem
3 Idem p,25.
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d. Em vez da ênfase na persuasão e na troca de informações e conheci-
mentos de fora, promove-se o diálogo, o debate e a negociação do seio 
da comunidade, o qual não implica um isolamento a outros debates e 
conhecimentos, mas um intercâmbio complementar e situado no con-
texto local;

e. Os resultados do processo da CMS devem ir mais além dos comporta-
mentos individuais e considerar as normas sociais, as políticas vigentes, 
a cultura e o contexto do desenvolvimento;

f. É diálogo e participação com o propósito de fortalecer a identidade 
cultural, a confiança, o compromisso, a apropriação da palavra e o forta-
lecimento comunitário;

g. Rejeita o modelo linear de transmissão da informação a partir de um 
centro emissor a um indivíduo receptor e promove um processo cíclico 
de interações a partir do conhecimento compartilhado pela comunidade 
e da ação coletiva.

3.

 

  Comunicação em desenvolvimento territorial: 

     da comunicação de resultados à  

       construção de diálogos 

Conforme expusemos na seção anterior, a comunicação aplicada a proces-
sos de desenvolvimento comumente limitou-se à difusão de informação e 
conhecimento à promoção dos benefícios ou resultados de uma iniciativa 
ou ao uso de tecnologias sem conexão com a realidade local.

Uma comunicação centrada na difusão de resultados, limita-se a uma parte 
do ato comunicativo e minimiza a potencialidade dos espaços de diálogo 
e encontro que também têm uma enorme contribuição aos processos de 
desenvolvimento.

A partir do marco proporcionado pela abordagem pedagógica como uma 
forma de entender e agir na construção de processos de aprendizagens para a 
mudança no território, a comunicação se envolve no desenvolvimento terri-
torial, não apenas como um meio para difundir mensagens ou os resultados 
destes intercâmbios, mas como um modo de se relacionar para ativar diálogos 
transformadores e construir capacidades locais junto aos cidadãos.

Entendemos a comunicação como uma relação de diálogo e interlocução 
entre pessoas e, entre elas e suas instituições. Em função disso, permite 
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que partilhem imagens, percepções, dúvidas e propostas, assim como con-
flitos, desacordos e diferenças de opinião, todos esses elementos próprios 
do diálogo territorial.

Sob essa premissa, a comunicação é uma aposta pela relação entre os ato-
res e um compromisso pela construção de sentido do “nós”. Concentra-se 
em possibilitar espaços democráticos, construir capacidades para exercê-
los e fomentar a emergência de uma visão compartilhada que dê sentido ao 
processo de desenvolvimento no contexto da cultura local. 

Para alcançar este objetivo, evidentemente utilizarão meios de comuni-
cação, tecnologias e materiais informativos, se apoiarão em facilitadores e 
profissionais da comunicação; entretanto, se distinguirá de estratégias de 
comunicação mais instrumentais ao assumir que:

 A estratégia comunicativa tem como objetivo apoiar na facilitação do 
processo de desenvolvimento.

 Informar resultados, é uma parte do processo comunicativo, não é tudo. 

 A comunicação, além de facilitar informação, promove espaços de in-
tercâmbio.

 O exercício do diálogo entre os atores territoriais é fundamental para a 
construção de conhecimento coletivo e capacidades locais.

 As ações comunicativas são definidas em, e de acordo, com o contexto 
territorial, com o propósito de reafirmar a identidade local, linguagem co-
mum e visão de futuro.

A seguir retomaremos alguns dos elementos específicos nos quais a comu-
nicação se liga e apóia com a abordagem pedagógica e da pesquisa-ação 
para o desenvolvimento territorial.

 Comunicação que enfatiza os processos

Para teóricos e pesquisadores latino-americanos contemporâneos4, a ver-
dadeira comunicação não é feita por um emissor que fala e um receptor 
que escuta, mas por dois ou mais seres ou comunidades humanas que 
trocam e compartilham experiências, conhecimentos e sentimentos. É atra-
vés desse processo de intercâmbio como os seres humanos estabelecem 
relações entre si, e passam da existência individual isolada à existência so-
cial comunitária.

 
4 Kaplún, Mario en Spinelli, Eleonora. “Los modelos de comunicación”. Em: Módulo de comu-
nicação para instituições públicas. Instituto Provincial de la Administración Pública. La Plata. 
2004.
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A partir daqui, pensar a comunicação como produção social de sentidos 
permite ampliar a visão para o terreno da cultura. Ou seja, nós reconhece-
mos que nos processos culturais e principalmente nas instâncias de encon-
tro com outros também aparecem os conflitos e o poder como quase cons-
titutivos das relações sociais. É quando dizemos que “lutas por significado”, 
onde os sujeitos (individuais ou coletivos) interpelam e se veem interpelados 
em uma luta constante pela significação.

Começamos a ver então uma nova dimensão na qual os processos comu-
nicativos já não podem ser pensados a partir de funções de emissão e re-
cepção prefixadas e alternadas, mas sim como uma interação constante 
mesmo na diferença e assimetria. Portanto, a comunicação não significa 
necessariamente um momento de harmonia, de consensos senão que às 
vezes acontece tudo ao contrário, colocar-se em diálogo com outros e ou-
tras, expressar as opiniões, produzir mensagens próprias implica relativizar 
uma visão de mundo que às vezes é contraposta ou diferente aos dos ou-
tros. Então, “abrir o jogo” para a comunicação implica necessariamente que 
sejam criados momentos de tensões e conflitos e que isso se aprofunde ao 

Trabalho em grupo durante o Seminário Internacional 
Aprendendo a partir das diferenças 

(Buenos Aires, Argentina, 2012)
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habilitar novas e outras vozes que tradicionalmente tem sido excluídas ou 
tem sido faladas por outros. Neste modelo o receptor é protagonista ativo, 
completa o sentido da comunicação a partir de sua própria leitura (a partir 
dos condicionamentos da história, o poder e a leitura).

Este novo lugar que é oferecido ao receptor não deve deixar de lado o papel 
que o poder tem nos processos socioculturais, tampouco pode ignorar que 
existam condições e capacidades para que os atores territoriais exerçam o 
diálogo, precisamente o estabelecimento de espaços, agendas, tratamento 
de conflitos e conservações para estabelecer ações, constrói-se como expe-
riências de um processo mais amplo e com alto potencial de formação, tal 
como foi proposto pela abordagem pedagógica.

 Do conhecimento ao reconhecimento: a comunicação a partir 
do contexto no qual os sujeitos dão sentido às suas práticas.

Para realizar um processo de comunicação dialógico é essencial o que colo-
ca Paulo Freire referente ao reconhecimento do universo vocabular. E aqui 
observamos a importância de que não é o mesmo conhecer que reconhe-
cer o outro. Reconhecer implica considerar que aqueles que participam das 
ações são possuidores de saberes, fazeres, práticas e representações que 
são absolutamente valiosas e importantes para a ação coletiva. 

Retomando as palavras de Juan Díaz Bondenave5, a comunicação em desen-
volvimento territorial é “aquela que facilita os processos de diálogo através 
dos quais as pessoas definem quem são o quê desejam, o quê necessitam e, 
como podem atuar coletivamente para satisfazer suas necessidades e mel-
horar suas vidas. Apoia os processos de tomada de decisões e ação coletiva 
nas bases da sociedade e constrói ambientes de comunicação favoráveis ao 
crescimento do poder da sociedade”.

Neste sentido, na comunicação é estratégico envolver os sujeitos, compro-
metê-los e integrá-los a partir de suas próprias leituras e visões de mun-
do, facilitando um processo que acompanhe a formação de um sentimento 
mais coletivo, representativos da diversidade de vozes.

 Diálogo

Complementarmente ao que foi proposto no capítulo anterior, poderíamos 
propor então três formas de abordar o diálogo em um processo de desen-
volvimento6:

 
5 INTA. Programa Nacional de Apoio ao Desenvolvimento dos Territórios. Documento de trabal-
ho: “La comunicación en procesos de desarrollo territorial”. 2008.
6 Aprea, Gustavo (compilador). “Problemas de comunicación y desarrollo”. 
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1. Como modo de comunicação: enfatizam-se as interações interpes-
soais e nas iniciativas comunitárias. Posição ética para entendê-lo como 
uma ferramenta que ajuda as pessoas a serem críticas e conscientes so-
bre a informação que recebem e o contexto em que vivem.

2. Como reconhecimento do outro: o outro deixou de ser visto como 
“subdesenvolvido” e “ignorante”, mas torna-se um ator com o mesmo sta-
tus do planejador de políticas ou projetos. Respeito pelo outro e por suas 
maneiras de ver o mundo. O diálogo não é um intercâmbio de ideias, mas 
uma rede de significados.

3. Como processo de deliberação pública: meio para resolver proble-
mas, negociar, tomar decisões e refletir sobre um determinado problema. 
Permite identificar obstáculos e desenvolver processos para alcançar os 
objetivos definidos. A noção de diálogo associa-se com o conceito de ação 
coletiva. É um elemento central da comunicação participativa que implica 
democratização dos processos comunicativos para que os membros da 
comunidade possam envolver-se em atividades de produção de mensa-
gens e significados, planejamento de projetos, etc. 

Uma expressão concreta do diálogo é colocada pela PADT: a ágora é um 
espaço no qual se delimitam e definem problemas sociais e científicos e no qual 
se negocia o que finalmente vai ser aceito como uma “solução” (Nowotny et al., 
2001, p. 247). 

 O facilitador

Ser facilitadores de processos de desenvolvimento territorial requer habi-
lidades e conhecimentos, não somente técnicos, mas também de caráter 
relacional, a participação e concordância nos acordos territoriais requer es-
tratégias de ação para avançar em sua implementação, e também estraté-
gias de comunicação para facilitar espaços de diálogo para sua socialização 
e legitimação.

Seja para coordenar ações dentro da equipe de projeto, para divulgar o pro-
gresso nas iniciativas, fortalecer os mecanismos de diálogo em uma comuni-
dade ou sensibilizar na temática do desenvolvimento territorial os líderes lo-
cais; os cenários nos quais se encontra um facilitador DEL necessita contar, 
em maior ou menor medida, com conhecimentos sobre estratégias, técnicas 
e ferramentas de comunicação.
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4.

  

 Sistematização de experiências em DT, 

  uma oportunidade para a construção de    
 significados e espaços de negociação. 

Várias são as perspectivas e abordagens que podemos encontrar referentes 
à sistematização de experiências, especialmente na América Latina ligadas 
em sua origem à educação popular e à de adultos. Em nosso caso, a partir 
do o Programa ConectaDEL, nos interessa compartilhar e debater uma visão 
da sistematização ligada à abordagem DT, e especialmente à abordagem pe-
dagógica do DT, tal como vem sendo previsto nas seções anteriores. 

Com isso queremos dizer que a finalidade e o enfoque de sistematizar os 
processos e projetos desenvolvidos no território, baseiam-se na ideia da 
praxis que vem sendo trabalhada ao longo deste capítulo e do anterior, ou 
seja, na importância de criar processos críticos e reflexivos sobre o ocor-
rido, mas também que estes aprendizados se traduzam em ação e trans-
formação dos territórios para melhorar a qualidade de vida das pessoas e 
fortalecer suas capacidades.

Neste sentido, a visão que compartilhamos a seguir parte de leituras cole-
tivas no marco do Programa ConectaDEL, da experiência de ter elaborado 
um documento dividido com vários atores ligados à rede do programa onde 
propomos um olhar sobre a temática7, além da recente realização de um 
Fórum Virtual sobre Sistematização de Experiências em DT8 que teve como 
objetivo criar um espaço de produção concreto onde ir avançando sobre a 
sistematização dos casos e dos participantes, a fim de elaborar produtos 
de conhecimento das experiências em DT, como elementos chave para a 
gestão do conhecimento e a abordagem pedagógica.

A seguir, vamos propor em uma primeira parte a perspectiva que trabalha-
mos com maior profundidade para depois, em uma segunda parte, passar a 
apresentar aspectos mais concretos sobre quais são, a partir de nossa 

 
7 Costamagna, Pablo; Spinelli, Eleonora y AAVV. “Documento colectivo: Apuntes para pensar los 
procesos de sistematización de experiencias en Desarrollo Territorial”. Programa ConectaDEL. 
Julio 2014. Disponível em: www.conectadel.org.
8 O Fórum realizou-se entre 8 de Setembro e 4 de Novembro de 2014 e contou com a inscrição 
de 34 pessoas das quais participaram e finalizaram de forma ativa 17 participantes prove-
nientes da Argentina, Peru, Guatemala, Brasil, El Salvador, Uruguai, México e Espanha. Vale 
destacar que a participação destas 17 pessoas se traduz em 11 experiências de sistematização 
trabalhadas no fórum. 

http://www.conectadel.org


 - 84 - 

c a p . 3

experiência, os principais elementos que deveriam estar presentes em uma 
sistematização da abordagem de DT. 

 A abordagem da Sistematização em DT

Geralmente associa-se sistematizar com “organizar informação”, não obs-
tante, o conceito faz referência a um processo mais complexo onde orga-
nizar informação é apenas uma parte. Assim, para Oscar Jara9 a sistemati-
zação pode ser tomada de lugares onde o segundo é mais importante que 
o primeiro:

1. Como sistematização de informação: refere-se à organização e clas-
sificação de dados. A esta modalidade costumamos chamá-la também de 
“memória da experiência”.

2. Como sistematização de experiências: tenta-se ir mais além da or-
ganização da informação, trata-se de ver nossas experiências como pro-
cessos históricos complexos nos quais intervêm distintos atores em um 
determinado contexto econômico-social e, em um momento institucional 
do qual fazemos parte para pensá-la, compreendê-la, dar sentido e pro-
duzir aprendizados a partir delas.

Neste sentido, Jara manifesta que sistematizar experiências significa “en-
tender por que determinado processo foi desenvolvido de uma maneira e não 
de outra, interpretar o ocorrido a partir de uma organização e reconstrução do 
processo. Parte-se da uma reconstrução do ocorrido e uma organização dos di-
ferentes elementos objetivos e subjetivos que intervieram para compreendê-lo, 
interpretá-lo e assim aprender das próprias características”.10

A sistematização, mediante uma metodologia, não busca apenas avaliar re-
sultados, mas a partir do diálogo com atores, tenta detectar os aprendizados 
do processo de desenvolvimento da experiência. Trata de relevar as “peque-
nas” ações que tornaram possível e bem sucedida uma experiência, ou que 
dificultaram a obtenção dos resultados planejados. Estes aprendizados de-
vem ser compartilhados entre atores do desenvolvimento, que podem gerar 
conhecimentos e tentar vincular esses conhecimentos a seus processos. 

Para abordar a sistematização é importante notar que:

1. Os atores sociais que fazem parte das experiências são aqueles que 
principalmente levam adiante uma visão reflexiva sobre suas ações, anali-
sam-nas nesse contexto e produzem aprendizados próprios e para outros. 

 
9 JARA, Oscar. “Para sistematizar experiencias”. ALFORJA, San José de Costa Rica, 1994. P. 55.
10 Ibídem3



 - 85 - 

C o n e c t a D E L

Aos quais se juntam, em determinadas ocasiões, atores externos que aju-
dam a construir essa visão através do relato coletivo. 

2. É importante o quê se sistematiza mas também o como se sistematiza.

3. Grande parte do significado da sistematização encontra-se no apren-
der criticamente das experiências com o objetivo de:

• Melhorar nossas próprias práticas (a experiência como instância de 
aprendizado).

• Compartilhar nossos aprendizados com os de outras experiências 
similares (socializar as experiências).

• Contribuir para a produção de novos conhecimentos.

Conforme a abordagem anterior, podemos dizer que existem alguns ele-
mentos ou coordenadas significativas11 para pensar na sistematização: 

 Trata-se de um processo de reflexão e autocrítica: permite dar-se 
tempo para pensar no quê fizemos, por quê, quais foram os resultados, 
e para quê e a quem serviu. Em muitos casos também envolve uma visão 
dos “externos” (consultores, assessores, docentes, formadores, entre ou-
tros) que, embora, não tenham sido quem “gerou” o processo e partici-
param de ações pontuais, possuem uma visão valiosa ( e com opiniões 
bastante importantes para uma outra perspectiva de fora do cotidiano).

 Seu propósito é provocar processos de aprendizagem coletiva. Se-
guramente interessam os resultados e suas descrições, mas também (às 
vezes é o que mais interessa) extrair-descobrir aprendizados que nos per-
mitam melhorar as práticas em experiências futuras.  

 Baseia-se na ideia de “organizar” ou de “ordenar”: é um processo me-
todológico que tem como propósito poder ordenar um conjunto de ele-
mentos (práticas, conhecimentos, ideias, dados) que até esse momento 
estão diversos e desordenados. 

 Propõe-se melhorar as práticas: aspectos como as decisões que fo-
ram tomadas para fazer as coisas e as razões que tiveram para fazê-las 
dessa forma e não de outra; são perguntas chave sobre as quais é neces-
sário refletir. 

 
11 BERDEGUE, Julio; OCAMPO, Ada y ESCOBAR, Germán. “Sistematización de experiencias loca-
les de desarrollo rural. Guía Metodológica”. Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). 
Mayo de 2007.
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Então, a partir dessa perspectiva a sistematização deve ser vista como um 
“novo conhecimento que se caracteriza por ser situacional e estar direcionado à 
ação de nos dar uma compreensão mais profunda do impacto de nosso trabalho 
e os efeitos de nossa intervenção. Para que, além de relevante, é imprescindível 
que existam instâncias multiatorais de análise e interpretação do ocorrido, e ins-
tâncias de revisão e crítica das lições aprendidas. O passo final de um processo 
de sistematização não é o simples fato de produzir conhecimento a partir da 
prática e comunicar as lições aprendidas. O novo conhecimento deve ser institu-
cionalizado e integrado. Sem o compromisso dos diferentes atores envolvidos na 
intervenção de um determinado projeto ou programa, não haverá metodologia 
capaz de gerar um novo conhecimento para transformar essa intervenção”12.

 Para quê sistematizar?

É interessante pensar sobre qual a importância de sistematizar as experiên-
cias de desenvolvimento territorial. Aqui partimos da premissa de que, ge-
ralmente, os atores destes processos questionam que “fazemos muito, mas 
contamos e refletimos pouco”.

Então, esta ideia de contar o que fazemos não se baseia somente na difusão 
dos resultados (que também é importante), mas naquilo que temos apren-
dido e que pode ser “embrião” para um futuro de novos processos, que 
possam ser utilizados como contribuição na território.

E aqui, a ligação direta com a pesquisa-ação e a abordagem pedagógica é 
que, como resultado final, o que nos interessa é aprofundar na formação de 
capacidades no território, e nesse sentido recuperar uma visão crítica das 
experiências nos permite “intervir” para frente, tomando melhores decisões 
em relação às dinâmicas dos projetos para a modificação de planos, para o 
estabelecimento de redes e analisar, entre outros aspectos, e fundamental-
mente compartilhando os conhecimentos com outros para gerar dissemi-
nações que possam levar adiante outras reflexões nos territórios.

Além disso, quando se pensa em um processo de sistematização na DT, mui-
tos se esquecem de que, em nossa experiência, temos não só inovações e 
produtos concretos que fizeram (por exemplo em infraestrutura, em tecno-
logias, em processos produtivos, entre outros), mas que também é impor-
tante olhar as mudanças imersas e, muitas vezes não previstas, nos pro-
cessos, como são os das transformações nas capacidades dos atores, nas 
instituições, nas relações, na governança, em como ocorreram os processos 

 
12 Tapella, E., P. Rodríquez-Bilella. Artículo. Evaluación y aprendizaje desde la práctica: la sis-
tematización de experiencias Knowledge Management for Development Journal 10(1): 52-65. 
http://journal.km4dev.org/
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de participação, identificando lideranças, como se resolveram os conflitos, 
analisar as alianças; que são capacidades mais coletivas e territoriais, que 
ajudam a dar suporte no projeto através do tempo.  

Também temos que nos questionar como objetivo final sobre a importân-
cia de recuperar os processos e os aprendizados para promover o diálogo 
público, tentando iniciar dinâmicas de incidência política a diferentes níveis 
(governos em várias escalas, universidades, organizações, empresas), dire-
cionada a influenciar àqueles que tomam decisões sobre políticas13.

Entretanto, diante desta perspectiva conceitual e destas dimensões com-
plexas que apresentamos sobre a sistematização em DT, nos aparece o 
desafio de como levá-lo adiante, como coloca-lo em prática nos diversos 
projetos dos quais fazemos parte; isso também foi uma demanda concreta 
da nossa experiência no fórum virtual. Então, a seguir, propomos algumas 
recomendações e elementos a serem levados em conta na realização de 
uma sistematização com as características que temos descrito. 

Não é nossa intenção estabelecer uma receita como passos a serem segui-
dos, mas sim de compartilhar a partir de nossa experiência aspectos que 
possam ser de utilidade para contribuir com a temática.  

 Elementos a serem levados em conta para Sistematizar expe-
riências em DT

Nesta seção, então, nos parece importante suscitar elementos concretos 
e dimensões sobre como realizar um processo de sistematização a partir 
da abordagem pedagógica do DT, tanto em projetos como em instâncias de 
formação (caso que estamos abordando atualmente no âmbito dos cursos, 
diplomas, oficinas e diversos espaços de formação levados adiante a partir 
do Programa ConectaDEL nos distintos países). 

O processo de sistematização implica uma série de etapas ou momentos. 
Propomos uma forma esses momentos poderem ser organizados de forma 
a “guiar” o processo, sabendo que podem existir outras abordagens ou que 
estas mesmas podem ter zonas nebulosas entre elas já que devem ser flexí-
veis diante da realidade.

No final do capítulo, em anexo, incluímos uma série de perguntas orienta-
doras e ferramentas sugeridas para cada etapa, as mesmas que podem ser 
utilizadas para iniciar algum processo de sistematização de experiências nas 
quais o leitor esteja colaborando.

 
13 Ibídem 3
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 ETAPAS DA SISTEMATIZAÇÃO:

1. O ponto de partida e a preparação da sistematização: o primeiro aspec-
to a ser levado em consideração é formar uma equipe de sistematização, 
embora costume ter um facilitador que coordene o processo, é importante 
desde o início contar com e prever a participação dos atores que participam 
do projeto. Sugere-se que quem coordene tenha feito parte da experiência, 
já que sempre se participa de um processo anterior, também em alguns 
casos combina-se a visão e a contribuição externa (por exemplo por seu 
conhecimento do assunto específico do projeto). O ponto de partida da sis-
tematização não necessariamente ocorre -cronologicamente falando- uma 
vez terminada a experiência que vai ser objeto da sistematização. Ou seja, o 
registro pode ser ex ante - durante - ex post e o recomendável que se use 
uma dimensão presente desde o planejamento de uma experiência (seja um 
projeto ou processo de formação).  

2. A definição do quê sistematizar: neste momento se define para quê sis-
tematizar, quais aspectos centrais dessa experiência nos interessa recupe-
rar. Às vezes não podemos sistematizar tudo, mas escolhemos/priorizamos 
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uma dimensão que seja mais significativa. Isso implica a especificação de um 
eixo que funcionará como fio condutor que a través da experiência e clara-
mente vinculá-lo com o enfoque DT desde o qual será abordado. 

Geralmente, podemos citar que a identificação do objeto da sistematização 
a partir do DT teria pelo menos três aspectos: (a) a prática e os projetos; (b) 
o processo social que é gerado entre os distintos atores; e (c) contexto e a 
influência deste sobre os outros dois14. 

3. Reconstrução da experiência (memória): neste momento recupera-se 
a forma ordenada (cronologicamente, por etapas, por temáticas conforme 
a equipe o define) o que aconteceu e como aconteceu, classifica-se a in-
formação disponível e identificam-se as etapas do processo. Para tanto, é 
fundamental organizar a informação de forma simples e clara, baseando-se 
em todos os registros possíveis. Podem-se utilizar registros que foram feitos 
durante a experiência, ou gerar nova informação. É importante aqui ressal-
tar a relevância de gerar ferramentas que permitam recuperar as vozes dos 
participantes, tomando notas durante a experiência, mas também cotejan-
do com uma visão retrospectiva da mesma.  Entre as ferramentas podemos 
destacar: pesquisas, entrevistas, grupos focais ou outras formas de coletar 
informação. Outro aspecto importante é não contemplar somente registros 
escritos ou orais, mas também imagens, materiais utilizados, entre outros. 

4. Análise e interpretação do ocorrido (Aprendizados): esta é a etapa de 
reflexão da experiência para compreender, por que, ocorreu o que ocorreu. 
Embora já venha sendo feito em todos os diálogos, este é o momento mais 
importante, porque pede a reflexão crítica do processo vendo também as 
relações, as tensões e as contradições e principalmente porque os princi-
pais aprendizados são claramente identificados. Um ponto importante aqui 
é não reduzir os aprendizados aos resultados somente (embora seja impor-
tante detalhar como estes foram alcançados) nem considerar que os apren-
dizados são apenas aqueles aspectos que tiveram êxito, mas também pre-
cisamos problematizar os conflitos e como foram elaborados, superado ou 
não. Outro aspecto a desenvolver nesta seção é a visão do futuro, ou seja, 
a partir da aprendizagem que novos projetos, ideias e iniciativas podem ser 
realizados nesse território (que “sementes” foram plantadas para um futuro 
e que podem transformar-se em novas ações e continuidades do projeto 
realizado ou em realização).

5. A comunicação da experiência: esta etapa é muito importante, porque 
de nada serve sistematizar um processo se não comunicarmos os apren-
dizados a quem fez parte do mesmo e a outros que se encontram em  

 
14 Ibídem 8
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processos com características semelhantes. Para isso, deve-se trabalhar 
muito para “torna-los comunicáveis” e na elaboração de diversos produtos 
de comunicação que facilitem a gestão de conhecimento; para o qual é ne-
cessário recorrer a maneiras diversas, criativas e adequadas pensando nos 
interlocutores. 

5.    Algumas considerações finais

Finalmente, queremos enfatizar, tal como vínhamos desenvolvendo ao longo do ca-
pítulo, que tanto os processos de comunicação como a sistematização do DT, pos-
suem um importante diferencial, se forem abordados como parte da abordagem 
pedagógica e da Pesquisa-ação para o Desenvolvimento Territorial. 

Esta abordagem se consolida em uma visão integral no planejamento de estratégias 
de comunicação, com o explícito interesse de criar ou consolidar espaços e capacida-
de a partir do diálogo como parte de iniciativas de desenvolvimento territorial, assim 
como na inclusão da uma dinâmica de trabalho que insista na recuperação de experi-
ências e aprendizados para a transformação do território. Isto é, como um conjunto 
de ferramentas e estratégias que permitam fortalecer as capacidades locais para 
gerar transformações que melhorem a qualidade de vida das pessoas.

Para tanto, é necessário que ambos os processos sejam vinculados diretamente com 
os atores, que os sujeitos sejam participantes como protagonistas e não espectado-
res. Exige um exercícios contínuo e a abertura de espaços onde abordar esta pers-
pectiva, estamos acostumados a ser recptores ao invés de produtores de novos sig-
nificados e aprendizados. Pelo qual exige-se assumir coletivamente os desafios que 
estas ferramentas nos propõe, formando-nos e liderando processos.



 - 91 - 

C o n e c t a D E L

ANEXO

Algumas ideias e perguntas orientadoras para siste-
matizar experiências de desenvolvimento territorial.

 O quê sistematizar?

 

 O que quero sistematizar do que está ocorrendo e do que ocorreu? 

 Para quê? 

 Quais são os principais elementos que me interessam destacar na siste-
matização? Novas capacidades territoriais, novos processos de organização 
e gestão de comunicação ou resolução de conflitos, novas práticas ou ino-
vações em processos de produção, tecnologias, infraestrutura, desenvolvi-
mento e consolidação de redes e articulações, as instâncias de diálogo, etc. 

 Reconstrução da experiência (memória)

 Como surgiu o projeto? (especialmente dar conta das parcerias interinstitucio-
nais ou Inter setoriais que podem tê-lo originado, as necessidades do território, as 
traduções e dinâmicas da região em que está inscrito, as dimensões identitarias e 
culturais, econômicas, políticas e sociais onde se enquadram, outros)

 Qual foi a situação que a originou? (identificação de um problema que se quis 
resolver, uma oportunidade para melhorar algum aspecto do território, a finali-
zação de um projeto da onde surge uma nova temática para abordar a proposta 
de uma organização de financiamento através de uma linha específica, outros)

 Quem são os atores que participam? (Identificar os atores mais relevantes e 
suas perspectivas em relação ao projeto, recuperando as diversas visões dos des-
tinatários das ações e dos facilitadores dos processos).

 Quais são os objetivos gerais e específicos?

 Qual é a fundamentação do projeto? (tanto ligada ao enfoque DT com dos prin-
cipais conceitos-chave que o projeto aborda)

 Quais são as principais linhas de ação implementadas e como surgiram?

 Que metodologias são usadas ou se tem usado para o desenvolvimento do pro-
jeto? (oficinas, grupos focais, pesquisas, entrevistas, mesas de discussão, reuniões, 
visitas, etc)?

 Quais foram os principais resultados alcançados a partir do início do projeto? 



 - 92 - 

c a p . 3

 Quais foram os meios e recursos (humanos, materiais e financeiros) em-
pregados e como foram gerenciados?

 Quais foram os fatores do contexto que facilitaram ou dificultaram o 
processo?

Algumas ferramentas a serem levadas em conta nesta etapa: 

 Linhas do tempo do projeto e seus principais feitos.

 Mapas de atores e identificação de referentes e informantes-chave

 Análise de documentos

 Entrevistas a atores-chave e sistematização de suas perspectivas.

 Pesquisas com atores secundários sobre os eixos centrais nos quais a 
    sistematização se baseia 

 

Análise e interpretação do  

ocorrido (Aprendizados):

 Algumas perguntas orientadoras nesta etapa:

 Que resultados foram alcançados no projeto e como se chegou a eles? 
(Procura-se analisar os resultados comparando tanto a situação inicial com a si-
tuação atual ou final, como a situação ‘sem ‘ e ‘com’ projeto. Os resultados devem 
ser considerados tanto em relação à satisfação da(s) necessidade(s) que deram 
origem à intervenção como em relação ao processo organizacional e do apren-
dizado que foi produzido. Nos interessa explicar não só a realização (ou não) dos 
objetivos, mas as causas e condições que contribuíram para isso.)

 Que novos processos foram geridos no território? (Aqui é importante con-
siderar o que chamamos intangíveis; ou seja, os aspectos mais difíceis de medir 
como -por exemplo- a formação de novas capacidades no território, o surgimento 
de novas lideranças nas comunidades, o incremento da participação, a incorpo-
ração de setores antes marginalizadas, as redes, a articulação público-privada, o 
impacto nos modos de gestão das organizações que participaram do projeto, os 
novos modos de comunicação e de diálogo, entre outros).

 Quais foram os principais conflitos ou pontos de tensão no desenvolvi-
mento da experiência? (Isso é interessante para detalhar os conflitos com espe-
cial ênfase nas formas como eles se tornaram visíveis, elaborados ou não e como 
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foi gerido o projeto a partir deles.)

 Que mudanças no desenvolvimento das ações ocorreram entre o plane-
jamento do projeto o início da prática de fato? A este respeito, um dos valiosos 
aprendizados é explicar como transformaram as ações previstas em relação às 
mudanças nos contextos , sejam econômicos, políticos, produtivos -que grau de 
flexibilidade tiveram para negociar estas modificações com os grupos de atoes 
envolvidos- seja os destinatários das ações, os facilitadores, o setor político, as 
organizações de financiamento, entre outros).

 Que novas iniciativas, ideias, projetos surgiram para serem implemen-
tados no território a partir das intervenções realizadas? (Neste aspecto é 
necessário também contar quê visão para o futuro foi sendo formada no deco-
rrer das atividades e quê novas linhas apareceram quanto a sustentabilidade e 
replicabilidade dos processos) 

 Algumas ferramentas a serem levadas em conta nesta etapa: 

 Oficinas com diversos atores do projeto

 Entrevistas minuciosas

 Organização da informação por eixos de análises de aprendizagens (por exem-
plo: inovações, modalidades de participação, as redes, os novos produtos gera-
dos, comunicação, lideranças, outros)

 

A comunicação da experiência

 Algumas perguntas orientadoras nesta etapa:

 A quem nos interessa comunicar a sistematização realizada? (É útil neste 
momento segmentar por grupos de atores e caracteriza-los, considerando que 
talvez tenhamos que produzir vários materiais de acordo ao reconhecimento dos 
destinatários)

 Que produtos da comunicação posso desenvolver para comunicar me-
lhor as lições e processos? (A partir das inovações tecnológicas é importante 
conhecer formatos e estéticas que contribuam para a comunicação do processo: 
documentos breves e amigáveis no planejamento e a leitura, vídeos multimídia, 
apresentações Prezi, anúncios de rádio, entre outros)
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 Algumas ferramentas a serem levadas em conta nesta etapa: 

 Vídeos multimídia

 Redes sociais 

 Apresentações em novos formatos

 Documentos breves com planejamentos amigáveis (computação gráfica, ima-
gens, destaques)
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1.

 

 Introdução  

Primeiramente, pelo FOMINI em 2008; posteriormente em 2012 pelo Co-
nectaDEL, a partir da definição das três linhas estratégicas do programa já 
mencionadas neste livro, tem-se promovido, especialmente, a elaboração 
de produtos diferentes, atividades de conhecimento e espaços de reflexão 
relacionados com o plano, construção e manutenção dos Sistemas de Infor-
mação Territorial (SIT) apoiados em ferramentas SIG (Sistema de Informação 
Geográfica) ou GIS (Geographical Information Systems), como instrumentos 
estratégicos nos processos de desenvolvimento territorial.

A abordagem do Desenvolvimento Territorial (DT) toma como unidade de 
ação o território e não a empresa ou o setor isolado (Albuquerque, 2008). 
Neste sentido, o território é concebido como um agente de transformação 
social e não somente como um simples espaço interplanetário ou suporte 
funcional da implantação de atividades. O território socialmente organiza-
do e seus traços sociais, culturais e históricos próprios, são aspectos muito 
importantes desde a perspectiva do desenvolvimento local (Boisier, 1996).

Para uma gestão territorial adequada parecer ser indispensável contar com 
a informação integrada do território (Márquez, 1998; Cantero, 2002). Isso a 
fim de que as abordagens de intervenção não se realizem unicamente sobre 
o meio físico do território, mas que considerem todas as sinergias territoriais 
(Zoido, 2007; Cavuoto, 2009). 

No território existe um conjunto de recursos ambientais, humanos, institu-
cionais, econômicos; sociais e culturais que incidem no processo de desen-
volvimento territorial e que tem que ser identificado. Por isso é fundamental 
contar com Sistemas de Informação Territorial apoiados em ferramentas 
SIG que “mapeiam” a informação, permitem colocar à disposição dos ato-
res locais informação útil e atualizada sobre os recursos do território, as 
empresas, sua localização, os encadeamentos produtivos, as instituições 
vinculadas ao fomento produtivo, as infraestruturas e equipamentos, para 
citar alguns aspectos. Por fim, agrega-se valor à informação do território, o 
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que permitirá que facilite a implantação eficiente de estratégias de DT. Os 
SIT apoiados em ferramentas SIG vinculados ao desenvolvimento territorial 
ainda são um fenômeno emergente. Estas ferramentas estão implantadas 
no âmbito da organização territorial, mas sua aplicação no âmbito do desen-
volvimento territorial é incipiente ainda. 

De fato, a existência e potencialidade destas ferramentas começam a ser 
conhecida e se valoriza sua utilidade positivamente. No entanto, ainda não 
se converteu a uma aliada chave nos processos de desenvolvimento terri-
torial. Falta o processo de apropriação da ferramenta por parte dos atores 
vinculados ao desenvolvimento territorial, que pode ser considerado um 
dos objetivos desta publicação.

Em seguida, são esclarecidos os conceitos de SIG e SIT, para posteriormente 
expor os principais problemas que incidem na execução dos SIT a partir das 
atividades e produtos realizados no marco do FOMIN e do Programa Conec-
taDEL; em terceiro lugar são apresentadas as lições aprendidas, que tentam 
facilitar o plano e desenvolvimento das tarefas necessárias às entidades in-
teressadas em construir um SIT e, por último, são apresentadas algumas 
propostas para potencializar o uso dos SIT no DT.  

2.

 

  Os Sistemas de Informação        

 Geográfica e os Sistemas de 

 Informação Territorial 

Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) podem ser definidos como um 
sistema de software e procedimentos planejados para facilitar a obtenção, 
gestão, manipulação, análise, modelação e saída de dados espacialmente 
referenciados. Também, é frequente o uso do termo SIG para referir-se ex-
clusivamente à aplicação ou programa de computador que permite geren-
ciar e analisar a informação geográfica e os dados vinculados a esta. 

Os SIG armazenam a informação em bases de dados espaciais ou “geoda-
tabase” nas quais são coletadas as informações tanto de caráter puramen-
te geográfico (níveis de informação compostas por linhas, pontos, redes de 
pontos, polígonos, imagens, etc. convenientemente “georeferenciadas”, refe-
ridas a um sistema de projeção de coordenadas e a um ponto de referência 
determinados), como informação “alfanumérica”, ou seja, cadeias de texto e 
valores numéricos. Os dados alfanuméricos podem ser relacionados com os 
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dados geográficos, permitindo realizar consultas complexas, baseadas tanto 
nas características dos dados alfanuméricos como nos dados geográficos. 
Os SIG dispõem de ferramentas específicas de edição e análise geográfi-
ca, além das ferramentas de consulta convencionais das bases de dados.  
(Gráfico 1). 

Gráfico 1. Dados geográficos e alfanuméricos
  

 
Por meio dos SIG é possível georreferenciar ou “mapear” a informação, locali-
zando os dados no território contribuindo a uma melhor tomada de decisões 
por parte do empresariado local e outros atores públicos e privados.Junta-
mente com o conceito de SIG, temos o de Sistema de informação Territorial 
(SIT). Um SIT, além de partir do conceito amplo de SIG, isto é, um sistema com-
posto por diversos elementos inter-relacionados: pessoas, procedimentos, 
dados e recursos tecnológicos, caracterizam-se por querer construir uma 
imagem integral do território para o que foi planejado, assim como incorpo-
rar aqueles elementos relevantes para o seu desenvolvimento. (Gráfico 2).  
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Gráfico 2. Elementos básicos de um SIT

 Pessoas: Para um adequado planejamento e gestão de um SIT é neces-
sário contar com uma equipe multidisciplinar, suficientemente formado 
em materiais, tais como: informática, cartografia, bases de dados, análise 
da informação, planejamento e gestão. Sem a equipe humano especiali-
zada na gestão de informação territorial e geográfica, os dados podem fi-
car desatualizados e ser gerenciado equivocadamente. Em qualquer SIT é 
crucial contar com uma equipe de pessoas que se responsabilize por suas 
tarefas, tais como a obtenção da informação, carregamento de dados, 
localização ou seu georreferenciamento, gestão, análise da informação e 
a geração de produtos, que podem ser mapas, consultas, ou relatórios, 
para citar alguns.

 Procedimentos: Para que um SIT tenha uma implementação exitosa 
e produza resultados corretos, necessita de métodos e procedimentos 
bem definidos e consistentes. Ou seja, o SIT terá de ter alguns objetivos e 
prioridades claramente definidos e com uma lista de variáveis das quais 
se deve recolher informação, tomando como ponto de partida os recur-
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sos existentes. Também, deverá contar com uma metodologia claramente 
definida e consensuada entre as partes envolvidas para carregar e utili-
zar a informação. E por fim, terá que identificar um responsável pela sua 
manutenção e assegurar a acessibilidade à informação por parte de seus 
usuários.

 Dados: São um componente básico dentro destes sistemas. É essen-
cial para manter um banco de dados em formato digital que abrange 
todo o projeto que implementa o SIT, e que contenha os elementos bá-
sicos do mesmo. Entre estes se pode apontar a orografia, usos de solo, 
limites administrativos, empresas, atores e instituições territoriais, in-
fraestruturas, construções, rede hidrográfica, serviços, etc., bem como 
a dimensão espacial daqueles elementos de informação relevantes do 
ponto dos objetivos do projeto, e dos produtos e serviços que pretende 
prestar aos usuários.

 Dados espaciais ou geográficos: (níveis de informação geográfica). Os 
dados geográficos são representados através dos tipos de formatos: o 
bitmap e o vetorial. Atualmente, a maioria dos aplicativos ou software SIG 
integram soluções bitmap e vetoriais que podem ser utilizadas em função 
das necessidades.

No documento, “Planejamento de implementação de Sistemas de Infor-
mação Territorial (SIT) para iniciativas de Desenvolvimento Econômico Local” 
( Jiménez, E. y Vélez S., 2012), seria definido um SIT como um projeto global, 
em cujo processo devem participar os principais atores locais, que inclui um mo-
delo de estrutura de dados, critérios metodológicos e um conjunto de variáveis 
que impactam na competitividade das empresas produtoras de bens e serviços 
de um território.

Outros autores definiram um SIT como um instrumento de gestão, que é 
construído a partir de dados possíveis de espacializar e cuja finalidade é 
multidisciplinar, segundo os usuários ou destinatários (Cavuoto, 2009). 

Contudo, para que os SIT se tornem ferramentas estratégicas para o DT e te- 
n- ham a intenção de permanência no tempo, devem ser planejados de forma 
compartilhada com os diferentes atores do território: agências de desenvol-
vimento, prefeituras, universidades, empresas, organizações públicas com di-
ferentes competências em: ordenamento territorial, conservação ambiental, 
fomento do empreendimento produtivo, difusão e elaboração de estatísticas, 
já que estes atores públicos e privados do território são, por um lado, os pro-
vedores de informação e, por outro, os “consumidores” desta informação. 

Por sua vez, esta dimensão participativa dos SIT, convertem-nos em ferra-
mentas convenientes para favorecer a interação dos atores em um projeto 
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compartilhado, planejado de baixo para cima, capaz de estimular os proces-
sos de inovação e desenvolvimento endógenos, baseados na articulação e 
integração da rede produtiva e do mercado interno, mediante a criação de 
espaços de reflexão e participação.

Mesmo que, teoricamente, é concebível um SIT sem o uso de ferramentas 
SIG, na prática isso precisa de sentido, devido à potencialidade analítica e 
a eficiência em todo o tipo de tarefas de gestão da informação que os SIG 
proporcionam.

Entre os elementos que devem contemplar um SIT, podemos apontar os 
seguintes1:

  
 População local e assentamentos humanos.

 Características dos recursos humanos e mercado de trabalho local.

 Recursos econômicos e financeiros. 

 Perfil produtivo do território. 

 Cadeias produtivas principais.

 Recursos ambientais e culturais.

 Oferta territorial de serviços de desenvolvimento empresarial.

 Atores socioeconômicos locais e contexto institucional.

 Infraestruturas e equipamentos básicos no território.

 Marco jurídico e regulamentar.

 Ordenamento territorial e planejamento urbanístico.

 Administração pública local e regional 

 Políticas de desenvolvimento territorial.

Em suma, os SIT apoiados em ferramentas SIG, são um elemento básico 
de gestão da informação e um excelente meio para a visualização e repre-
sentação espacial dos dados podendo transformar-se em um aliado chave 
nos processos de desenvolvimento territorial, onde a informação estratégia 
coletada, poderá ser transformada em conhecimento coletivo, a partir da 
própria gestão territorial.

 
1 Francisco Alburquerque y Marco Dini (2008): Tutorial sobre a integração produtiva e desenvol-
vimento econômico territorial. MIF-FOMIN, páginas 336 e 337.
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Como exemplo, apresentamos dois mapas gerados por dois Sistemas de In-
formação Territorial que mostram a potencialidade deste tipo de ferramen-
tas para projetos de desenvolvimento territorial nas áreas de cooperação 
transfronteiriça. 

O mapa 1 é um dos produtos gerados pelo SIT e Pehuenche, Cujo fim é 
organizar de maneira sistemática a informação sobre a área de influência 
do Paso El Pehuenche na Cordilheira dos Andes, entre a Argentina e o Chile. 
Neste podemos ver os principais complexos produtivos e a rede viária do 
território. Este mapa, segundo seus promotores, está servindo para elabo-
rar projetos de integração regional e local, que representa os interesses e a 
necessidades de diversos atores (transportadores, usuários, autoridades e 
prestadores de serviços).

O mapa 2 foi elaborado no âmbito do projeto europeu2 sobre a região do 
Alto Rin, que se estende por regiões da França, Alemanha e Suiça. Esta área 

 
2  Connecting Smart and Sustainable Growth through Smart Specialisation. A practical guide 
for ERDF managing authorities, elaborado pela European Commission, Directorate-General for 
Regional and Urban policy REGIO.DGA2.G1 - Smart And Sustanaible Growth.

Encontro de Sistemas de Informação para o Desenvolvimento 
Territorial, atividade de encerramento do fórum virtual 

sobre o tema. (Rafaela, Argentina, 2012)
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tem um considerável potencial para a produção de energia renovável, mas a 
falta de cooperação transfronteiriça tem dificultado o planejamento de um 
marco de políticas eficientes. 

Com este projeto iniciou-se um SIT que criou um conjunto de mapas e dados 
socioeconômicos para que a Conferência do Alto Rin, o instrumento que 
serve de parâmetros para a cooperação transfronteiriça, e seus parceiros, 
possam usar para tomar decisões sobre o planejamento do futuro da região. 
Neste mapa podemos ver, entre outros aspectos, a concentração de centro 
de pesquisa ambiental em determinadas regiões.

Em suma, os SIT permitem uma visão compartilhada e global do território e 
podem favorecer o processo para a criação de uma nova governança mais 
transparente e participativa, baseada na reflexão em longo prazo e a criação 
de redes de cooperação entre os diferentes âmbitos administrativos de um 
território.

Mapa 1. Complexos produtivos na área de 
influência do Paso Pehuenche
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Mapa2. Centro de pesquisa ambiental da região 
do alto Rin (França, Alemanha, Suiça)



 - 108 - 

c a p . 4

Mapa 3. Participantes por países nos fóruns virtuais realizados 
e no estudo sobre o uso das ferramentas SIG e SIT

3.

 

  A aposta do ConectaDEL nos  

     SIT como ferramentas estratégicas

Nesta seção se apresentará brevemente os diferentes produtos e atividades 
de conhecimento relacionados com o planejamento, construção e manu-
tenção dos SIT, apoiados em ferramentas SIG durante o período de 2008 
a 2014 (Gráfico 3) e suas principais contribuições ao debate sobre o uso 
destas ferramentas no planejamento e gestão do DT. 

Participaram destas atividades um significativo número de profissionais em 
DT e com experiência neste tipo de ferramentas de diferentes países da 
América Latina e da Espanha, tal como se pode ver no  Mapa 3.
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4.   Desafios e lições aprendidas

Nesta seção expõe-se os principais desafios ou problemas que enfrentam as 
entidades de desenvolvimento no processos de planejamento, construção 
e manutenção dos SIT. Eles foram identificados a partir dos processos de 
participação realizados nas diferentes atividades citadas anteriormente.  
(Gráfico 4).  

 DESAFIOS

 D.1 Escasso uso da informação como um elemento estratégico para 
o planejamento de políticas DT

O monitoramento realizado nos casos SIT implementados nos últimos 5 anos 
e as entrevistas feitas revelaram que um dos problemas que os SIT enfren-
tam e sua manutenção, é o escasso valor que alguns decisores e pessoal 
técnico dão à informação estratégica. Esta falta de compreensão, lhes leva a 
prestar pouca atenção ao uso deste tipo de ferramentas, para uma tomada 
de decisões baseadas no critério da “intuição” e a uma escassa predisposição 
para compartilhar informação. 

 D.2 Reduzida coordenação institucional e insuficiente compromisso 
das instituições com o SIT.

Um SIT deve ser o resultado do esforço conjunto dos atores públicos e pri-
vados do território, porque eles têm um duplo papel: provedores de infor-
mação e usuários. A permanência de um SIT depende em grande medida 
do grau de envolvimento e participação de cada ator em mantê-lo ativo. No 
entanto, às vezes, existe um baixo grau de compromisso institucional que 
implica atrasos no fornecimento de informação, devido a mudanças nas fi-
guras dos responsáveis públicos ou privados, ou a já citada falta de visão ou 
compreensão da importância da informação e a potencialidade dos SIT para 
o DT por parte destes responsáveis.

 D.3 Baixa disponibilidade de informação adequada e de qualidade. . 

Para realizar-se um projeto de SIT para o DT é necessário contar com dados 
de caráter local, convenientemente geocodificados, com um nível de desa-
gregação suficiente a escalas adequadas e suficientemente atualizadas. Ge-
ralmente não é um problema de carência de informação de base municipal, 
nem de inframunicipal, mas a falta de sistematização da mesma.
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Gráfico 3. Sequência contínua referente à ferramentas SIG e SIT
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Por isso, para que os projetos de DT aproveitem as potencialidades dos SIT, 
é necessário desenvolver a sistematização e a disponibilização de infor-
mação aos usuários. A informação estatística, administrativa e de qualquer 
outro tipo, convenientemente georreferenciada, deve ser considerada uma 
infraestrutura intangível, informacional, de primeira ordem, para criar am-
bientes favoráveis para o desenvolvimento territorial.

 D.4 Baixa formação na manipulação de ferramentas SIG e SIT para o DT

Nos últimos 15 anos foram surgindo estudos de pós-graduação e mestrado 
em ferramentas SIG que, com diferentes enfoques, mesmo com um peso 
importante da organização territorial, têm tido como consequência uma 
profusão no mercado de trabalho de um considerável número de gradua-
dos com uma capacitação adequada, especialmente tecnológica, que vem 
somando para uma formação prévia, geralmente como licenciados em Geo-
grafia ou alguma engenharia.

Estes profissionais se incorporaram na administração pública (principal-
mente em organizações de ordenamento territorial e ambiental), centros de 
pesquisa e nas empresas, ainda que em menor medida, difundindo a cultura 
SIG, mostrando suas vantagens e fazendo com que pessoas não familiariza-
das com as mesmas vão adotando estas tecnologias, e que os responsáveis 
vão se familiarizando com elas e se acostumem a requerer seus serviços. 
No entanto, como já foi comentado, ainda não foi estendido o uso das fe-
rramentas SIG e SIT no âmbito da gestão e planejamento do DT e a oferta 
de formação com essa ligação continua sendo reduzida. Por isso, deve-se 
reforçar este tipo de estudos e potencializar a criação das redes de pessoas 
que fizeram estes estudos e que disseminem entre eles experiências e ino-
vações.

Além disso, os problemas ou desafios foram identificando uma série de 
lições aprendidas que podem servir para que em futuros projetos de SIT 
sejam reforçados os aspectos que foram destacados como um êxito e não 
se repitam alguns erros detectados. (Gráfico 5).

 LIÇÕES  APRENDIDAS

 L.A.1 A formação e a comunicação do SIT devem ser atividades 
prioritárias

A importância da formação sobre aspectos relacionados com a informação 
e a potencialidade deste tipo de ferramentas é um assunto fundamental 
para potencializar o uso dos SIT no DT.

Neste sentido, devem-se considerar os seguintes aspectos-chave:
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 A formação deve proposta dentro de um processo de aprendizagem 
coletiva, tal qual é explicitado desde o Enfoque Pedagógico do DT nos 
capítulos anteriores.  

  É importante realizar ações de capacitação e comunicação do SIT entre 
os atores envolvidos (promotores, provedores de informação, usuários 
diretos e potenciais) como atividade transversal e de forma continuada 

Grafico 4. Principais desafios ou problemas que incidem no 
planejamento, construção e mantenção dos SIT
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ao longo de todo o processo de construção como método de empodera-
mento e para assegurar seu êxito. 

 É necessário realizar atividades que mostrem a importância de contar 
com a informação estratégica para a tomada de decisões e a potencia-
lidade que este tipo de ferramentas oferece. Este tipo de ações podem 
favorecer uma maior participação e envolvimento dos vários atores e po-
tenciais usuários do SIT.

 Devido à multiplicidade de usuários que podem ter um SIT, deve-se 
contemplar uma formação diferenciada em função do tipo de usuário e 
as atividades que desempenharão.

 L.A.2 Contemplar mecanismos de sustentabilidade do SIT desde o 
início é fundamental

Os SIT, como todo sistema de informação, são dinâmicos, em constante evo-
lução e interação com seu meio. Por isso:

 É necessário contar com o apoio institucional necessário e com um 
financiamento suficiente que garanta a disponibilidade de meios técnicos 
e humanos para a gestão do SIT. Também, é essencial contar com uma 
liderança eficiente e permanente ao longo do processo de planejamento, 
construção e posterior manutenção.

 É fundamental o envolvimento e a participação ativa de vários atores 
de diferentes níveis administrativos (governos, setor público, sistema 
educacional, centros tecnológicos, organizações da sociedade civil, etc.). 
Assim, teremos que implementar estratégias para alcançar o compromis-
so e a participação dos vários atores envolvidos durante todo o processo. 
Uma das estratégias poderia ser a busca de “aliados” para o SIT com uma 
mesma visão do território.

 É necessário que exista um papel ativo e participativo dos vários atores 
públicos de diferentes níveis administrativos e com várias competências. 

 As estratégias para a sustentabilidade futura do SIT devem ficar explí-
citas desde a definição de objetivos nos documentos iniciais do Projeto.

Além disso, embora seja possível que existam, não se detectou nenhum SIT, 
tal como é concebido nesta publicação, no qual seja assegurada sua susten-
tabilidade mediante a obtenção de rendimentos pela venda de seus serviços 
e uso dos aplicativos desenvolvidos.

 L.A.3 Para reforçar a sustentabilidade do SIT, a instituição promotora 
deve incorporar a ferramenta em suas formas de gestão e planejamento  

Se o SIT proporciona informação de “valor”, será um SIT utilizado, caso con-
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trário será um SIT em processo de extinção. Daí a importância de maximizar 
seu uso, não somente entre os potenciais usuários, mas também por parte 
da instituição promotora. 

Existem vários aspectos que influenciam no escasso uso da ferramenta: A 
falta de tempo para apropriar-se de novas ferramentas, a inércia e pouca 
abertura à mudança, recursos humanos ligados a outras tarefas, proble-
mas de comunicação entre a equipe do SIT e os usuários, ou o déficit de 
formação em SIG, destacado anteriormente. Estas circunstâncias afetam na 
falta de sucesso na transmissão e incorporação dos benefícios do uso deste 
tipo de ferramentas. Por isso, aconselha-se:

 Para incrementar o número de usuários, quer dizer, manter “vivos” es-
tes sistemas, as soluções tecnológicas devem ser fáceis de usar, adequar-
se ao objetivos do SIT e proporcionar informação atualizada e de utilidade 
aos usuários. 

 O uso destas ferramentas não depende exclusivamente da identifi-
cação de vários usuários iniciais ou potenciais, mas da informação atuali-
zada e da utilidade que o SIT deve lhes oferecer. O fato de que os usuários 
requeiram informação específica e recebam respostas a essas demandas 
poderia melhorar a sustentabilidade do SIT, já que pode significar um in-
cremento do número de usuários. Por isso, é conveniente adequar os 
produtos do SIT em função da demanda de informação dos vários usuá-
rios e os recursos disponíveis para seu desenvolvimento.

 L.A.4 Contar com respaldo político facilita o processo de construção 
do SIT 

É essencial contar com uma liderança eficiente e permanente ao longo do 
processo de planejamento, construção e posterior manutenção que tenha 
capacidade de convencer aos diferentes atores envolvidos no processo. Os 
SIT analisados que permanecem “vivos” são aqueles que contam com maior 
respaldo político.

 L.A.5 Os processos de participação no processo de construção do SIT 
são imprescindíveis, mas não devem gerar expectativas excessivas

A participação dos próprios usuários no planejamento e execução do SIT é 
a melhor garantia para que este responda às suas necessidades. Existem 
vários instrumentos para conhecer as demandas de informação, como a 
realização de diagnósticos técnicos, a organização de oficinas com os atores 
locais, apresentações públicas da ferramenta, etc.

Porém, é necessário notar que quanto maior o número de pessoas envolvi-
das, maior será a resposta que o SIT deverá dar. Se a isso se acrescenta que 
os conteúdos do SIT e seus possíveis produtos não são delimitados adequa-
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damente, é possível que sejam geradas expectativas que fiquem em aberto. 
Isso pode dificultar e atrasar o desenvolvimento do projeto SIT. Por isso, é 
necessário que a equipe responsável pelo SIT estabeleça uma priorização 
entre os atores que devem ser envolvidos desde o início do projeto e se 
preste especial atenção às estratégias de comunicação sobre o SIT.

 L.A.6 É importante identificar uma demanda de informação sobre a 
qual haja consenso

Um SIT, tal como foi observado, deve conter os elementos mínimos que cons-
tituem o território. Isso quer dizer que seu alcance deve ser amplo. Porém, os 
sistemas de informação que funcionam melhor, são aqueles que identificam 
uma demanda concreta de informação ou problemática específica sobre a 
qual se tem consenso e seguem o princípio de “baixo para cima”, introduzin-
do, uma vez constatada sua utilidade, os objetivos adicionais aos iniciais.

Esta demanda de informação deve ser capaz de aglutinar interesses e não 
tem porquê estar ligada necessariamente a elementos do sistema produtivo 
local. Por exemplo, em um dos projetos SIT analisados, o problema identifi-
cado era o elevado número de acidentes de trânsito; em outro os conflitos 
em torno do uso do solo. 

A principal contribuição desta demanda de informação será a capacidade 
de convencer aos atores sobre a utilidade da ferramenta através do trabalho 
na problemática específica e ir avançando no processo de construção do 
SIT, sem perder de vista a concepção mais ampla de um Sistema de Infor-
mação Territorial.

 L.A.7 Os SIT podem contribuir para o desenvolvimento econômico 
territorial sempre que estiverem ligados a essa estratégia  

Os SIT podem permitir melhoras no planejamento e implementação de pro-
jetos e estratégias de desenvolvimento econômico territorial, na medida 
em que sejam contempladas informações dos aspectos relevantes para o 
desenvolvimento do território. Entre estes elementos podem ser citados, 
tal como observado na seção 2: a população e assentamentos humanos; 
recursos naturais, sociais e culturais; empresas; instituições financeiras; 
atores públicos e privados ligados ao sistema produtivo local; instituições 
de apoio territorial; universidades e centros de pesquisa; infraestruturas e 
equipamentos. No entanto, um SIT é uma ferramenta que não substitui uma 
estratégia de desenvolvimento territorial, a qual necessariamente deve ter 
sido definida de forma participativa com os atores locais. Assim, é importan-
te não nos deixarmos levar pelo “fascínio tecnológico” e lançar o processo 
de construção do SIT acompanhado de uma reflexão sobre o papel que este 
poderia desempenhar, sobre a Estratégia de Desenvolvimento definida.



 - 117 - 

C o n e c t a D E L

 L.A.8 Os SIT necessitam de recursos humanos permanentemente

Quando uma instituição se propõe a construir um SIT deve ter claro que, 
uma vez construído, é necessário ter uma pessoa ou equipe de pessoas que 
se responsabilizem pelo projeto. Os SIT, como todo sistema de informação, 
são dinâmicos, em constante evolução e interação com seu meio. Portanto, 
deve-se abandonar a ideia de que uma vez montado, o SIT poderá funcionar 
por si só com as contribuições voluntárias de informação das instituições 
envolvidas nele. Estas contribuições são imprescindíveis, mas devem ser ca-
nalizadas e incentivadas pelo pessoal técnico. Daí a necessidade de contar 
com recursos humanos atribuídos ao SIT não só na fase de construção

 L.A.9 A universidade pode desempenhar um importante papel na 
expansão das ferramentas SIG e SIT e sua contribuição ao DT.

A Universidade pode desempenhar um importante papel na propagação 
das ferramentas SIG e SIT nos processos de DT, mediante a implementação 
de linhas de pesquisa sobre o assunto, disponibilização ao público dos re-
cursos e elementos de conhecimentos relacionados, bem como a criação de 
uma proposta de formação específica em SIG como ferramentas tecnológi-
cas aplicadas ao DT. 

Facilitadores do Encontro de Sistemas de Informação para o 
Desenvolvimento Territorial, atividade de encerramento do 

fórum virtual sobre o tema. (Rafaela, Argentina, 2012)
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Gráfico 5. Liçôes aprendidas
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5.

    

Algumas propostas para  

     potencializar o uso dos SIG y SIT  

Nesta seção serão apresentadas algumas propostas que poderiam servir 
para se tornarem o gérmen de uma agenda para fomentar os SIT nos proje-
tos de DT na América Latina e Caribe. 

 PROPOSTAS 

 P.1 Criação de uma rede ou plataforma dinamizadora 

Que sirva de ponto de encontro de reflexões e experiências de pessoas que 
estão trabalhando em SIT aplicados ao DT para difundir a utilidade e poten-
cialidade que têm estas ferramentas para a tomada de decisões estratégi-
cas no território.

 P.2 Observatório de boas práticas e casos de SIT para o DT da Amé-
rica Latina

Alinhado com a proposta anterior, para aumentar a visibilidade do poten-
cial dos SIT para o DT, poderia-se criar um website no qual seriam recolhi-
dos, sobre uma base cartográfica, os SIT para o DT de Ibero-América. Deste 
modo, poderia-se visualizar sobre um mapa, na web, a localização destes 
projetos, acessar suas páginas web e serviços ou visores de mapas, se for 
o caso, etc. Este projeto, que poderia ser suportado com tecnologia “cloud” 
na nuvem, seria aberto e participativo, de maneira que fosse sendo atuali-
zado pelos próprios participantes, portanto, não requereria do investimen-
to grandes recursos econômicos. Esta página serviria para que os atores, 
promotores e usuários pudessem consultar experiências diferentes, apren-
der lições e difundir novidades.

 P.3 Potenciar a criação de infraestruturas públicas de dados espaciais  

Tendo em conta o problema generalizado da baixa disponibilidade de infor-
mação de base, poderia-se propor reforçar a incidência política mediante a 
sensibilização e exposição de boas práticas para que os níveis administra-
tivos com habilidades na elaboração de infraestruturas de dados espaciais 
reforcem essa atividade, de tal forma que possam acrescentar informação 
de base a projetos SIT de âmbito local e regional.

 P.4 Preparação de documentos de informação

Na mesma linha de argumentação seguida na proposta anterior, poderia-se 
aumentar a redação de documentos com orientações para que as adminis-
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trações públicas adotem medidas para a coleta e armazenamento de infor-
mação administrativa de maneira que seja explorável geograficamente. O 
ponto de partida para a elaboração deste documento poderia ser a iniciativa 
INSPIRE (Infraestructure for Spatial Information in Europe). Esta Diretiva tem 
como objetivo disponibilizar uma informação geográfica relevante, harmo-
nizada e de qualidade no serviço da formulação, aplicação, monitoramento 
e avaliação das políticas na União Europeia. Em alguns países da América 
Latina, como Chile, tiveram grandes avanços nessa área.

 P.5 Estabelecimento de parcerias com a Universidade para:  

a. Aumentar programas de formação para o uso dos SIG e SIT no DT;

b. Aproveitar infraestruturas, equipamentos e pessoal capacitado da Uni-
versidade para a implementação dos SIT como economia de custos, e 

c. Estudo e organização de linhas de pesquisa referente ao SIT na Univer-
sidade. Entre estas, podemos citar a construção de um modelo conceitual 
de SIT que responda às necessidades de uma estratégia DT como uma 
área de pesquisa específica.
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ConectaDEL é o Programa Regional de Formação para o Desenvolvimento 
Econômico Local com Inclusão Social para América Latina e o Caribe. Inte-
grante da Agenda de Desenvolvimento Local do Fundo Multilateral de Inves-
timentos (FUMIN), membro do Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID).

Tem como objetivo geral apoiar os processos de descentralização da região 
através da formação e gestão do conhecimento. O propósito é fortalecer as 
relações, diálogos e capacidades dos formuladores de políticas, universida-
des, executores de projetos e atores locais para acompanhar a integração da 
abordagem do desenvolvimento territorial como parte substancial na discus-
são sobre as políticas públicas na América Latina e o Caribe.

O Programa atualmente esta presente na: Argentina, Chile, Peru, Brasil, Gua-
temala e El Salvador através de instituições reconhecidas pela sua atuação 
e que implementam o programa no país sede. Ademais, mantêm alianças e 
ações em outros países como: Uruguai, Costa Rica, Bolívia e México. Tem rea-
lizado entre 2009-2015, seminários, oficinas e cursos presenciais sobre Des-
envolvimento Local e Territorial na América Latina, nos quais envolveu mais 
de mil gestores, uma centena de instituições na região e gerado uma rede de 
universidades e centros de investigação que se mantêm ativas na gestão do 
conhecimento.

Destarte, houve um aprofundamento de debates conceituais e sistematizações 
de experiências, esforço na difusão, principalmente através de ferramentas 
de comunicação e do Observatório. Um exemplo disto são as experiências e 
reflexões apresentadas nesta publicação.

Abril 2015
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