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Resumo: Desenvolvimento Local e urn problema complexo que envolve
interao;oes de multiplos factores. Trabalhar para o Desenvolvimento local nao
implica apenas ter em conta as quest6es econ6micas, depende dos demais factores de uma determinada configura~ao. Desenvolvimento e urn movimento
sinergetico, no qual o Servi~o Social deve ter e tern urn papel determinante.

Abstract: Local Development is a complex problem witch involves
interactions and multiple factors. Work for the local development implicates
not only economic issues, but also other factors. Development is a synergetic
movement in witch Social Work must have and has a determinate mission.

1. Enquadramento
1.1. Conceito de Pobreza e sua

Evolu~io

Historicamente, foi no fim da decada de 50, na Europa, que o problema
da pobreza come~ou a chamar a aten~ao dos cientistas sociais, dando origem a
novas linhas de percep~ao quanto ao conceito, ao padrao de referenda e as
causas da pobreza.
Para melhor se compreender este problema, e necessaria como ponto de
partida definir o conceito de pobreza. No entanto, nao nos podemos esquecer
que o significado social de pobreza varia, por vezes, de forma acentuada, de
sociedade para sociedade (Almeida, 1992:3). Assim, a Pobreza e " uma situa~ao de priva~ao resultante da falta de recursos " (Costa, 1998:27), que "se traduz em situa~6es sociais de carencia e exclusao (Almeida, 1992:3).
Esta priva~ao tern por natureza "diversos dominios das necessidades basicas ao nivel da alimenta~ao, vestuario, condi~6es habitacionais, transportes,
comunica~6es, condi~6es de trabalho, possibilidades de escolha, saude e cuidados de saude, educa~ao, forma~ao profissional, cultura, participa~ao na vida
social e politica, etc.". (Costa, 1998:27).
No caso destas carencias, verifica-se que umas influenciam outras, o que,
de urn modo geral, se pode caracterizar por priva~ao multipla. No que
concerne ao individuo pobre, corn o passar do tempo, o seu contexto de vida
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vai-se alterando, o que implica necessariamente uma significativa altera~ao da
sua personalidade.
Mudam-se os habitos, surgem novas comportamentos, alteram-se os valores, transforma-se a cultura, potencializam-se novas formas de sobrevivencia,
p assa-se da revolta inicial face a situa~ao para dar lugar ao conformismo, atenua-se a capacidade de iniciativa, esbate-se o nivel de aspira~6es, diminui a
autoconfian~a, altera-se a rede de rela~6es, deixa-se de ter uma identidade
social e, consequentemente, a identidade pessoal.
Quanta a sua media~ao, e dificil ter uma media~ao directa, contudo, poder-se-a dizer que certas categorias da popula~ao sao particularmente vulneraveis,
e que entre os pobres se encontram, em numero significativo, desempregados
de longa dura~ao, jovens a procura do primeiro emprego, familias monoparentais, minorias etnicas, e sobretudo deficientes e idosos, corn recursos insuficientes
para lhes assegurarem urn nivel de vida acima dos limiares da pobreza.
No que respeita aos limiares da pobreza, e necessaria distinguir alguns
conceitos, nomeadamente a pobreza absoluta, a pobreza relativa e a pobreza
subjectiva, de forma a clarificar a avalia~ao da pobreza.
Assim sendo, o conceito de Pobreza Absoluta "inicialmente utilizado por
Booth e Rowntree, (... ), parte da no~ao de necessidades elementares, a come~ar
pelas de subsistencia fisica, independentemente do nivel geral de desenvolvimento da sociedade ou dos padr6es de distribui~ao do rendimento e da riqueza"
(Costa, 1985: 21). Este conceito e normativo, pais presume a possibilidade pratica de definir o limiar da pobreza por criterios corn base cientifica.
0 conceito de Pobreza Relativa considera "a pobreza coma urn fenomeno
essencialmente relativo, ou seja, coma uma realidade que so pode ser definida
convenientemente por compara~ao corn a situa~ao da sociedade em geral"
(Costa, 1985: 21).
Quanta ao conceito de Pobreza Subjectiva, este tern subjacente o modo
coma cada indivfduo avalia o grau de satisfa~ao das respectivas necessidades.
Segundo Bruto da Costa (1998), a Pobreza Subjectiva pode resultar das carencias ao nivel das necessidades basicas, da compara~ao corn outras pessoas, ou
ate mesmo corn periodos anteriores de vida ou corn aspira~6es suscitadas pelos
meios de comunica~ao . Num sentido mais concreto, este conceito pressup6e
uma visao do "nivel de pobreza" em que cada indivfduo se considera estar.
A pobreza identifica-se a primeira vista coma desigualdade mas esta so se
converte em pobreza quando gera exclusao de alguns cidadaos dos padr6es de
vida, costumes e actividades correntes na sociedade, na medida em que, no
domfnio economico, o pobre nao tern acesso aos sistemas geradores de rendimento, ao mercado de trabalho; a falta de recursos impede, naturalmente, ou
limita fortemente, o acesso ao mercado de bens e servi~os; o acesso ao sistema
de credito esta-lhe totalmente vedado, restando-lhe, quando muito, a hipotese
de recorrer a pequenos emprestimos de familiares ou amigos, ou de comprar a
credito bens essenciais, nomeadamente a alimentos.
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No que respeita ao dominio institucionat o acesso de uma faml1ia pobre
de saude ou ao sistema educativo e de forma~ao profissional, habita~ao social, a justi~a ou aos servi~os publicos em geral, esta vedado ou sera
extremamente insatisfat6rio. Assim como, tambem a participa~ao dvica e politica e bastante fraca ou ate mesmo nula.
Quanto ao dominio das rela~6es sociais, o pobre, pelo facto de ser pobre,
esta a partida limitado na participa~ao destas, na medida em que, sobretudo
nos centros urbanos, o pobre face a sua situa~ao esta excluido dos meios sodais correntes da sociedade. A propria pobreza, em geral, conduz, a urn nivel
mais concreto, a ruptura corn os familiares, e pode eventualmente levar a comportamentos auto-destrutivos.
Alfredo Bruto da Costa diz que "Os principais factores explicativos da
pobreza (... ) devem-se procurar na sociedade: no modo como a sociedade se
encontra organizada e funciona, no estilo de vida e na cultura dominante, na
estrutura de poder (politico, econ6mico, social e cultural) - tudo factores que
se traduzem em mecanismos sociais que geram e perspectivam a pobreza e (... )
a elimina~ao desses mecanismos nao faz sem mudan~as sociais" .
"A nova pobreza dos paises mais desenvolvidos da Europa comunitaria
e, evidentemente, muito diferente da pobreza endernica e maci~a do terceiro
mundo" (Almeida, 1992: 3). Em rela~ao a Portugal e importante ter em conta
que este e urn pais de desenvolvimento intermedio.
A pobreza e urn problema complexo e multidimensional, corn origem ao
mesmo tempo na area nacional e na area internacional. A pobreza nao e s6
insuficiencia de rendimento, mas insuficiencia de desenvolvimento. Tal como
desenvolvimento nao e sin6nimo de crescimento econ6mico, nem e 0 resultado
directo da oferta de servi~os estatais, a pobreza - e de uma maneira mais ampla
a exclusao social - nao pode ser adequadamente enfrentada apenas corn politicas de distribui~ao de rendimento ou corn as chamadas politicas sociais.
'A pobreza ea falta de capacidade de desenvolver potencia!tdades e de aproveitar oportumdades" (Amartya Sen).
Neste sentido, compreende-se que, em Portugal, os problemas de pobreza
sejam em grande parte, problemas de desenvolvimento.
Do ponto de vista da problematica da pobreza, os processos migrat6rios
vieram contribuir para o agravamento desta problematica.
0 Estado assurniu a responsabilidade de promover a protec~ao de todos
contra a pobreza, tendo como objectivo a redu~ao da pobreza no sentido de
garantir a igualdade de oportunidades (imperative politico) e garantir assistencia aos pobres (imperative etico). A exclusao (varios niveis), desigualdade de
estatutos sociais e pobreza extrema geram mau-estar e sao inaceitaveis.
Corn a incorpora~ao da no~ao de cidadania no funcionamento politico, a
defini~ao dos padr6es de vida aceitaveis torna-se uma questao politica, bem
como o modo como esse direito se traduz na pratica.
aos

servi~os
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1.2. Instrumentos de Luta contra a Pobreza

A luta contra a pobreza incide essencialmente, ou tern como urn primeiro
criteria, tentar corrigir as desigualdades existentes entre os individuos dentro
de uma sociedade. A forma de luta contra a pobreza pode definir-se a partir de
tres categorias.
A primeira e a da promo<;ao da coesao social. A coesao social compreende
a elimina<;ao I correc<;ao das assimetrias entre os individuos, em que se verifica
uns muito ricos e outros sem nada. No £undo, a coesao social assenta essencialmente em corrigir as desigualdades, as assimetrias. Havendo urn conjunto de
pessoas que tern muito e urn conjunto de pessoas que tern pouco, deve-se tentar fazer corn que aqueles que tern muito comparticipem para aqueles que tern
pouco. Este e o criteria base.
A segunda categoria na luta contra a pobreza, e que, lutar contra a pobreza
resulta na melhoria do bem-estar dos individuos. Quando nos promovemos
urn quadro de luta o que e que se faz? Necessariamente, vai melhorar-se o
bem-estar dos individuos que estao em desequilibrio na sociedade, melhorando as suas condi<;oes de higiene, habita<;ao, saude, ou entao, por exemplo, pelo
facto de dar educa<;ao as crian<;as desfavorecidas ja se esta a promover 0 bem-estar deste individuos.
A 3 . ~ categoria resulta duma questao em que o que esta em causa quando
se luta contra a pobreza e a melhoria da etica/moral dos individuos que promovem essa luta.

Instrumentos a partir dos quais se pode promover a !uta contra a pobreza
l.Q Rendimento rninimo - E uma forma de luta contra a pobreza. Pode ter
duas formas. Uma e que os individuos nao tendo rendimentos possam ter urn
determinado rendimento (minima). Pode ser igual ou nao para todos. 0 que
esta em jogo e a perspectiva ideologica, se for urn rendimento minima integrado
numa perspectiva liberal temos uma perspectiva progressiva. A uns, diferente
dos outros em fun<;ao de condi<;oes diferentes.
Se for de forma proporcional e de forma igualitaria. A todos de forma
igual. E uma concep<;ao muito mais proxima de uma concep<;ao marxista. Por
outro lado, ha uma outra questao que e o rendimento minima coma complemento de urn conjunto de recursos ja existentes.
0 rendimento minima nao e visto como urn atributo que se da a alguem
porque nao tern nada, mas e visto como urn complemento face a urn conjunto
de recursos que os individuos j~ tern. Significa que os individuos tern urn conjunta de recursos, que sao avaliados, e se define, depois, eventualmente, urn
montante complementar aos seus rendimentos.

0 2.Qinstrumento e 0 chamado imposto negativo. 0 imposto negativo faz
exactamente o mesmo efeito do anterior, mede as necessidades e o rendimento
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necessaria para a satisfa<;ao das necessidades. Aqui, os individuos, em vez
de pagarem urn imposto normal no seu vencimento, recebem urn imposto no
ordenado conforme o desajustamento do seu rendimento face as necessidades.
0 individuo em vez de pagar impostos, recebe directamente o imposto. E muito
frequente nos EUA.
0 imposto negativo corresponde a urn determinado vencimento, quem
ganhar abaixo deste vencimento havera imediatamente a reposi<;ao do valor.
Ex. Se existir urn criteria de 350€, quem ganhar 300€ deve receber mais 50€ no
seu vencimento. Alem de nao pagar impostos, ainda recebe urn imposto que
lhe e atribuido. Este sistema so se aplica a quem trabalha. Quem nao trabalhar
nao recebe. No rendimento minima complementar, o individuo pode trabalhar
ou nao.
A 3. ~ forma sao as transferencias universais. A transferencia universal e
por exemplo a nossa seguran<;a social. Distribui-se a toda a gente, qualquer
que seja a sua idade, quaisquer que sejam os seus recursos, recebe pelo simples
facto que se atribui aquela transferencia, aquele subsidio as pessoas. Segue
alguns criterios, escal6es, etc.
Estas medidas tern coma base o criteria da proporcionalidade que assenta
coma o criteria da igualdade. Sao medidas muito proximas da questao do Estado Providencia, tanto no rendimento minima, coma rendimento complementar, nao tanto no imposto negativo. Nas transferencias universais sao criterios
proporcionais.
A forma de correc<;ao das desigualdades e atraves do mecanismo de justi<;a social, ou da questao fiscal. Por norma, aceita-se que e a politica fiscal que
faz a redistribui<;ao do rendimento daquele que mais ganha para aqueles que
menos ganham, desde que a concep<;ao fiscal seja uma concep<;ao a ter na
progressividade, porque se for assente na proporcionalidade tambem nao se
consegue promover esta distribui<;ao neste sentido. Isto porque esta distribui<;ao e feita igualmente para todos. Caso contrario, estamos numa perspectiva
da proporcionalidade, em que se paga igualmente a toda a gente, da mesma
forma, quaisquer que sejam os recursos que tern.

1.3.

Articula~o

da Questio Social corn a Politica Social

A primeira forma de politica social - l.Q momento - encontra-se durante o
seculo XVII (1601). 0 primeiro acto politico chamado "Lei dos Pobres". Apesar
de nesta epoca nao se questionar a pobreza, porque a vida em sociedade era
analisada de uma forma teocentrica (Deus no centro de tudo ). A questao da
protec<;ao I ajuda era pasta de uma forma caritativa (para ganhar o ceu ).
0 seculo XVII vive urn progresso mercantilista, o trabalho era efectuado
em oficinas ou pequenas unidades fabris familiares - a pre revolu<;ao industrial.
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Ao surgirem novas unidades fabris corn o patronato e urn assalariado, entra-se
numa epoca de recessao para as unidades familiares, pois estas nao conseguiam
competir por causa dos pre<;os inferiores praticados pelas fabricas. A lei dos
pobres perrnite uma mao de obra barata.
2.Q momento: seculo XIX - o estado passa a ter urn papel regulador causa - questao social ou questao operaria: a questao social surge na altura em
que a sociedade evolui, resulta da rela<;ao desigual entre operariado e
patronato, o que levou a diversos conflitos, tens6es.
A problematica surge corn os problemas de acidentes de trabalho, nas
unidades fabris, onde o patronato decide tudo, horario, valor de remunera<;ao. Surgem incapacidades temporarias ou de longa dura<;ao, os novos tipos
de pobreza (deficientes, viuvas, crian<;as). Os movimentos migrat6rios de pessoas sem condi<;oes, que se vao fixar nas cidades perto das unidades fabris,
corn habita<;oes precarias.
Os positivistas come<;am a olhar para o homem de outra forma, come<;a-se a exigir que o estado seja arbitro, reduzindo as tensoes das classes sociais.
Os operarios seguem as novas ideias dos pensadores positivistas e tambem das
novas ideias trazidas pelos ilurninistas.
Criam-se os seguros sociais, que correspondem a uma equivalencia de
responsabilidades entre o operario e a empresa. Assim o Estado passa a ter
fun<;oes de regula<;ao, provisao e financiamento, ou seja, fiscalizar para garantir que os indivfduos estejam a cumprir as ordens que o estado ditou; fornece e
financia e por fim assegura/providencia bens e servi<;os a comunidade: hospitais, escolas, etc.
3.Qmomento: seculo XX - corresponde a uma nova forma de polftica social; significa nao s6 responder mas tambem intervir, criar projectos dirigidos
ao conjunto da sociedade, medidas para todos os cidadaos, pois todos tern
direito. Aqui o ambito da polftica social e mais vasto pois interfere em todos os
campos da vida do homem. Isto porque se atribui ao indivfduo o direito social.
A questao social tern-se modificado ao longo dos tempos, na medida em
que se alterou quer a visao que se tinha das dinarnicas societais, quer a forma
coma se encarava a "questao social" .
No seculo XIX, a questao social era caracterizada pelo receio que as classes trabalhadoras tinham das mudan<;as sociais rapidas. No entanto, hoje a
questao social nao reside no "perigo operario", esta alargou-se e interroga o
conjunto da sociedade, as suas formas de organiza<;ao e os seus valores fundamentais. A crise da sociedade actual esta a provocar altera<;oes. Essa crise abala
todo o corpo social, quer venha de urn enfraquecimento dos la<;os familiares ou
do desaparecimento da rela<;ao corn o trabalho, ou pior ainda, dos dois
fen6menos em conjunto, atirando os indivfduos para a quase total ausencia de
la<;os sociais de integra<;ao social e comunitaria.
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Segundo Pierre Rosanvallon, a questao social do seculo XIX nao se identificava corn os fen6menos de exclusao mas assentava na vigilancia e
complementariedade das condi<;oes de concretiza<;ao da condi<;ao salarial, ou
seja, os problemas existentes nesta epoca, nao diziam respeito aos individuos
que ficavam fora do mercado de trabalho, mas sim, as condi<;oes de funcionamento desse mesmo mercado de trabalho (honirios, condi<;oes de trabalho, e
de protec<;ao, salario ).
Por sua vez, no seculo XIX, o funcionamento do estado providencia trouxe
algumas respostas a fragiliza<;ao da condi<;ao salarial, sobretudo ao nivel dos
rendimentos de substitui<;ao e criou urn regime complexo de presta<;oes ligadas
a perda temporaria de salario e a outros riscos a ele associados.
Assim, a nova questao social resulta do esgotamento dos fundamentos e
do financiamento dos seguros sociais e das presta<;oes do desemprego, e tambem das consequencias identitarias e sociais que essa situa<;ao gerou.
Ainda associado a nova questao social estao as transforma<;oes econ6micas e a rela<;ao salarial. Os ricos estao cada vez mais ricos e os pobres cada vez
mais pobres.
Contudo, o que se alterou foi o crescimento econ6mico, que deixou de
estar apenas ao servi<;o do desenvolvimento de uma na<;ao, mas sim, inscrevendo-se no contexto da competitividade mundial.
Uma das questoes da actualidade e da nova questao social e a capacidade
para adoptar o direito ao trabalho a uma conjuntura mais m6vel, e de dignidade identitaria gerados pelo trabalho.
Os desafios da "nova questao social" consistem em produzir a sociedade
em nome da cidadania. 0 Estado e chamado a intervir em quase todos os
conflitos sociais assumindo-se como mediador e garante da cidadania politica.
E preciso que o Estado mude as suas formas de falar e de agir e isso nao
implica mais Estado, mas sim, uma revisao das formas coma se tern vindo a
entender e a responder a questao social.
A nova questao social exige do Estado urn discurso e meios politicos e
pede-se que este seja animador da comunidade e mobilizador de energias, procurando alian<;as na sociedade civil, nos eleitos, nos interventores, entre outros,
para conduzirem conjuntamente a sociedade para o progresso social.
E de salientar a crise identitaria e reemergencia da importancia dos la<;os
sociais na nova questao social. Na transforma<;ao da sociedade actual, nao se
encontram apenas as transforma<;oes econ6micas, mas tambem as altera<;oes
nas rela<;oes do triangulo tradicional que sintetiza as dinamicas sociais - a economia, a politica e a questao socio-cultural.
A crise da regula<;ao salarial e a crise do estado providencia vem acompanhadas da "crise do sujeito" ou crise identitaria que se estrutura da seguinte
forma: por urn lado, a consciencia de uma sociedade de alto risco que faz
emergir corn maior angustia a necessidade de protec<;ao face ao desenvolvimento e, por outro, a emergencia do actor, sujeito que exige o reconhecimento
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das suas expressoes. Vivemos numa sociedade de alto risco e de profunda reconstrw;ao das referencias identitarias.
Finalmente, havera que ter em conta as mudan~as sociais e utilizar categorias analiticas capazes de abarcar essas mudan~as. Ao dizer-se que o objectivo da politica social e 0 bem-estar dos individuos, familias e grupos e da
sociedade em geral, quer-se salientar, alem do mais, que nao basta visar o
"bem-estar geral da sociedade".
0 bem-estar como objectivo engloba tres tipos de questoes: assegurar a
satisfa~ao das necessidades humanas de toda a popula~ao e o progresso social;
prevenir o aparecimento de problemas sociais e resolver os que existam e realizar os direitos sociais.

1.4. Direitos Sociais no contexto dos Direitos Humanos
A expressao "direitos do homem" surgiu no rescaldo da Revolu~ao Francesa,
corn a Declara~ao dos Direitos do Homem e do Cidadao, de 1789 (posteriormente
modificado em 1793). Na sua primeira versao (1789), a declara~ao consagrava
fundamentalmente os direitos de liberdade, seguran~a, propriedade e resistencia
a opressao. Trata-se dos chamados direitos civis, que o sociologo ingles Marshall
associaria a primeira fase de desenvolvirnento dos Direitos Humanos.
Segundo a classifica~ao de Marshall a segunda fase de desenvolvimento
dos direitos (seculo XIX) correspondeu ao reconhecimento dos direitos politicos, entre os quais se contam o direito de voto e o de ser eleito. A expressao
direitos politicos e algo ambigua, uma vez que alguns os consideram como
fazendo parte dos direitos civis.
Finalmente, a terceira fase, segundo Marshall, corresponde ao surgimento
dos direitos sociais. Trata-se de direitos de natureza economica e social entre os
quais figuram 0 direito a bem-estar e seguran~a economicos, a participa~ao
plena na heran~a social e a viver a vida de urn ser civilizado de acordo corn os
niveis da sociedade a que se pertence.
E neste dominio que se situam os direitos respeitantes ao sistema educativo e aos servi~os sociais (sec. XX). E legitimo classificar os direitos criados
pelo sistema de seguro social criado por Bismarck, ainda no final do seculo
XIX, como autenticos direitos sociais, assim como a segunda Declara~ao de direitos saida da revolu~ao francesa (1793).
Os direitos culturais, relacionados corn o ambiente e a ecologia, corn
igualdade entre homens e mulheres e corn os emigrantes, alem do recente conceito de direitos dos povos, sao exemplos de algumas frentes em que se vem
realizando esfor~os no sentido de aprofundar e largar a teoria e a pratica dos
direitos humanos.
A no~ao de "direitos" tambem tern diversos significados corn rela~ao a
garantia de que a organiza~ao social assegure e promova os direitos. Os direitos morais podem ou nao estar legalmente consagrados ou reconhecidos, mesmo
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quando tenham aceitac;ao generalizada da sociedade. Pode ate dar-se o caso de
determinado direito geralmente aceite como moralmente legftimo pela sociedade
seja considerado como ilegal segundo o quadro vigente. Mas os chamados direitos direitos constitucionais tratam-se de direitos efectivos consagrados nas
constituic;oes, alguns dos quais encontram traduc;ao propria imediata - mais ou
menos fielmente traduzidas pela lei ordinaria, enquanto que outros revestem
natureza condicional. Entre estes figuram sobretudo os direitos econ6micos e
sociais, cuja concretizac;ao por vezes admite diversas interpretac;oes e matizes
ou pressup6e, por exemplo, condic;oes econ6micas para serem concretizados.
As politicas sociais concretizam-se atraves das medidas que se podem
classificar segundo os mecanismos utilizados para concretizar as medidas juridicas (as que asseguram determinados direitos, mas tambem definem determinadas obrigac;oes), produc;ao directa de bens e servic;os (existem medidas que
sao pastas ao dispor da populac;ao ), garantias financeiras (forma directa ou
indirecta de financiar os encargos essenciais as familias) e garantias fiscais (mecanismos de imposic;ao variavel pois depende dos rendimentos dos individuos
ou dos agregados familiares ), tambem depende do grau financeiro (escal6es ).
Medidas de acesso: gratuitividade de certos servic;os, cuidados preventivos, etc. - medidas de promoc;ao - formac;ao profissional, condic;oes habitacionais, estado sanitaria, e por fim as medidas de integrac;ao, apoio para condic;oes de acesso a niveis de consumo normais para a sociedade I comunidade
onde vivem. 0 facto de ter urn centra de saude na freguesia e uma medida de
acesso, o criar medidas e intervir, e ajudar os individuos a ter melhores condic;oes de vida, e uma medida de promoc;ao. Estas medidas fazem corn que a
vida das pessoas melhore, se nao existissem estas medidas, provavelmente
muitos individuos nao teriam acesso a muitas actividades/bens/servic;os.
0 apoio aos individuos para que tenham as necessidades basicas asseguradas, de forma a que eles possam e fac;am de facto parte da sociedade onde
vivem, sao medidas de integrac;ao. 0 objectivo de satisfazer as necessidades
humanas e 0 progresso social da populac;ao imprime a politica social urn caracter universal. Quer isto dizer que essa politica nao se circunscreve ao ambito
limitado dos grupo mais desfavorecidos da populac;ao e se preocupa corn o
bem-estar de toda a sociedade.
A realizac;ao de direitos sociais sera urn objectivo tanto mais relevante
quanta mais as sociedades que reconheceram tais direitos, bem coma a sua
relac;ao corn aspectos basicos da cidadania e da sociedade democratica, e quanta
mais o "Estado de Direito" seja tambem urn "Estado de Direitos".
Uma caracteristica basica da politica social esta no ponto de partida da
analise conducente a formulac;ao das politicas: as pessoas na sua individualidade e na sua dimensao relacional.
Quer na perspectiva das necessidades humanas, quer na dos problemas
sociais ou dos direitos sociais, tern de identificar as diversas dimens6es das
situac;oes, bem como as relac;oes entre essas dimens6es. Os problemas de saude,
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de habitac;ao, de alimentac;ao, de educac;ao estao interligadas, reforc;am-se e
potenciam-se mutuamente.
A multi-dimensionalidade das situac;oes confere a politica social urn canicter interdisciplinar e inter-sectorial. Compete a politica social identificar os
dominios cientificos e os sectores e dos problemas e para a formulac;ao das
soluc;oes. Por outro lado, a multi-dimensionalidade da polftica social tern relac;ao corn a indivisibilidade dos direitos sociais.
Em certo sentido, a relac;ao entre a politica social e os direitos sociais nao
e nova. Desde que certas formas de beneffcios sociais foram consagrados em
lei, pode dizer-se que lhes esteve associado urn direito.
A criac;ao do primeiro sistema de seguro social, por Bismarck (entre 1823
e 1889) e urn marco importante da historia dos direitos sociais ligados a seguranc;a social.
As primeiras leis sociais parecem terem tido por objectivo definir os deveres, mais do que os direitos (Lei das Sesmarias, 1375, por exemplo ). Sob a influencia da Revoluc;ao Francesa, La Rochefoucauld-Liancourt referia-se aos direitos do homem pobre sabre a sociedade, o que corresponde a afirmar direito
social. Todavia, o tema da relac;ao entre as politicas sociais e os direitos sociais
desenvolveu-se sobretudo apos o final da 11 Guerra Mundial.
Os problemas sociais, cuja soluc;ao constitui a outra preocupac;ao da politica social podem tambem relacionar-se corn os direitos, se forem entendidos
coma situac;oes de negac;ao, ou impossibilidade do exerdcio, dos direitos sodais. Uma das necessidades que parece reunir generalizado consenso e a da
Liberdade humana, tambem entendida coma autonomia.
0 ideal democnitico nao consiste em negar ou ocultar os conflitos, mas
sim os tornar produtivos e construtivos. 0 aumento da visibilidade social e a
democracia caminham neste sentido. A solidariedade nao se pode assentar
apenas em regras e processos, deve possuir igualmente uma dimensao voluntaria. A justic;a nao pode ser unicamente legal. A moral social nao pode ser
totalmente absorvida e englobada pela lei.

2. Desenvolvimento Local - Integrado e Sustentavel

0 Desenvolvimento e concebido coma urn processo de qualquer mudanc;a
gradual, induzido por etapas ate se chegar a uma stfuarrlo ideal (moderna) por
oposic;ao a situarao inicial (tradicional). Associado ao conceito de desenvolvimento esta o de planificacao.
0 desenvolvimento comunitario e concebido de forma estrategica, coma
componente essencial ao desenvolvimento global.
Preconiza-se o desenvolvimento gradual, que evite mudanc;as bruscas,
perturbadoras, para que nao se perturbe o equihbrio precario das comunidades.
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Em sistemas complexos, como as sociedades humanas, o desenvolvimento
so ocorre quando conseguem se instalar padroes de interac<;iio internos (entre
os elementos do conjunto) e externos (corn o meio circundante) que melhor
assegurem as condi<;oes de existencia do conjunto, quer dizer, da sociedade
como tal. Uma sociedade na qual uma pequena minoria de individuos melhora
suas condi<;oes de vida, mas niio consegue melhorar as condi<;oes de vida do
restante da popula<;iio, niio e uma sociedade que se desenvolve, ainda que possa ser uma sociedade que cresce econornicamente.
Quando se diz que todo desenvolvimento e desenvolvimento social, significa desenvolvimento das pessoas, de todas as pessoas, das que estiio vivas
hoje e das que viveriio amanhii. Em outras palavras: desenvolvimento humano, social e sustentavel.
A perspectiva do Desenvolvimento Loca!lntegrado e Sustentdvel
Uma nova concep<;iio de desenvolvimento - humano, social e sustentavel baseada num padriio de rela<;iio entre Estado e sociedade e uma nova compreensiio das rela<;oes entre desenvolvimento e politica.
Assente na metodologia de planeamento estrategico, tern como principais
instrumentos a construir: o Diagnostico Social, o Piano de Desenvolvimento
Social e o Piano de Acciio.
As actua<;oes desenvolvidas neste ambito orientam-se pelo seguintes prindpios:
a. Atribui<;iio de prioridade as pessoas e grupos sociais atingidos pela
pobreza e exclusiio social;
b. Participa<;iio das pessoas e grupos abrangidos e das popula<;oes em
que se inserem;
c. Fomento e facilita<;iio, nessas mesmas pessoas e grupos, do espirito e
da pratica da iniciativa;
d. Subsidiariedade activa, niio transferindo para instancias de ambito
mais amplo o que pode ser resolvido nas de ambito mais reduzido e,
por outro lado, niio recusando a estas todo o apoio possivel;
e. Parceria, coopera<;iio e partilha de responsabilidades entre varias entidades, publicas e privadas, envolvidas nos processos de dialogo e de
procura de solu<;oes;
f. Actua<;iio nas manifesta<;oes e nas causas dos problemas detectados;
g. Concilia<;iio e complementaridade entre o tratamento personalizado de
cada situa<;iio, efectuando sobretudo nas institui<;oes e grupos de ac<;iio
social directa, e o tratamento da informa<;iio, estatistica ou outra, que
se tome necessaria para efeitos de conhecimento geral e de adop <;iio.
Criando condi<;oes de sustenta<;iio ao processo (implementa<;iio da rede
social) atraves de:

Lusiada. Interveno;ao Social, Lisboa, n. 2 32-34/2008

267

Helena Rocha

a. Desenvolver uma parceria efectiva e dinamica que articule a interven<;iio social dos diferentes agentes locais,
b. Promover urn planeamento integrado e sistematico do desenvolvimento
social, potenciando sinergias, competencias e recursos a nivellocal;
c. Garantir uma maior eficacia, ao nivel dos concelhos e freguesias, do
conjunto de respostas sociais;
d. Formar e qualificar, no ambito da rede social, agentes envolvidos nos
processos de desenvolvimento local.
A perspectiva do Desenvolvimento Local Integrado e Sustentavel parte da
permissa de que, para desenvolver a comunidade e preciso despertar 0
empreendedorismo individual e colectivo, incentivar a coopera<;ao, estimular
as redes e aprofundar a democracia. Havera desenvolvimento comunitario a
medida que isso for feito. Se nada for feito nesse sentido, nao havera desenvolvimento da comunidade.
Sustenta-se a hip6tese de que esses constrangimentos que impedem o desenvolvimento comunitario sao, fundamentalmente, de natureza politica. Tern
a ver corn a maneira pela qual o poder esta organizado e corn o modo pelo
qual os conflitos de interesses sao solucionados.
Nao se pode alterar esse ciclo reprodutor da desigualdade e da pobreza, a
nao ser intervindo sistemicamente no conjunto, mediante a introdu<;ao de mudan<;as no comportamento dos agentes do sistema que interagem em termos
de competi<;ao e colabora<;ao. E isso s6 pode ser feito pela mudan<;a das rela<;oes que se reproduzem na sociedade, pelas quais os papeis sociais sao distribuidos de uma determinada forma. A maneira de intervir nesse sistema complexo e faze-lo nos padroes de organiza<;ao e nos modos de regula<;ao por meio
dos quais os papeis sociais sao distribuidos e os comportamentos dos agentes
sao reproduzidos. Ora, isso tern urn nome: chama-se politica.
Corn uma cultura politica que:
-

-
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desmobiliza a criatividade e a inova<;ao levando as pessoas a repetir o
que sempre fizeram. Isso e contra o empreendedorismo individual.
desestimula o enfrentamento colectivo dos problemas comuns, transformando as pessoas em beneficiarias passivas de programas assistenciais que ja vem prontos. Isso e contra o empreendedorismo colectivo.
substitui a coopera<;ao que alavanca recursos da propria comunidade
pela competi<;ao por recursos de fora, que serao conseguidos por algum
"benfeitor" e oferecidos em troca de algum tipo de apoio. Isso e contra
a pratica da coopera<;ao.
impede que essa coopera<;ao se amplie e se reproduza socialmente, alimentando a desconfian<;a entre as pessoas. Isso e contra a amplia<;ao
social da coopera<;ao.
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-

verticaliza as relac;6es e desestimula as conex6es horizontais entre pessoas, grupos e organizac;6es, isolando-os. Isso e contra as redes e a
favor de estruturas piramidais de poder.
exclui as pessoas das decis6es e as impede de participar dos assuntos
publicos, que dizem respeito aos destinos da comunidade. Isso e contra a democracia.

Por isso se diz que o desenvolvimento e uma questao polftica. Porque a
polftica e urn modo de regular 0 choque de opini6es e interesses que determinam a configurac;ao de urn sistema social como sistema de agentes que interagem em termos de competic;ao e colaborac;ao. Se esse modo nao for alterado,
nao ha mudanc;a de comportamento colectivo, nao ha mudanc;a de papeis e
nao ha mudanc;a na composic;ao, na quantidade ou na qualidade.
Quando as pessoas de uma localidade sao transformadas em beneficiarias
passivas e permanentes de programas estatais assistenciais, que chegam ate
elas verticalmente, alem de nao favorecer o desenvolvimento do capital humano, e urn dos modos mais eficazes de destruir o capital social. Ao verticalizar
as relac;6es e desestimular as conex6es horizontais, ao desmobilizar a criatividade e a inovac;ao (capital humano) para enfrentar colectivamente os problemas, ao substituir a colaborac;ao pela competic;ao por recursos ex6genos e ao
impedir que essa colaborac;ao se amplie e se reproduza socialmente (capital
social), o sistema politico esta exterminando os factores necessarios para que
aquela comunidade possa se desenvolver.
Como diz Paul Valery, "a arte de impedir as pessoas de participarem de
assuntos que, propriamente, lhes dizem respeito". Se as pessoas nao participam, elas nao se desenvolvem, nem em termos da sua capacidade de sonhar
e correr atras dos sonhos (ou seja, nao desenvolvem o seu empreendedorismo
- nem em termos da sua capacidade de comunidade, na busca de objectivos
comuns (nao geram, nao ampliam e nao reproduzem).
Todos concordamos em que o factor econ6mico e fundamental em qualquer processo de desenvolvimento. E impossivel promover o desenvolvimento
sem estimular a multiplicac;ao das actividades produtivas, sem democratizar o
acesso a propriedade produtiva ou, em outras palavras, sem socializar a riqueza.
Na ausencia dessas coisas, podemos, sim, ter crescimento econ6mico, mas este
sera, provavelmente, urn crescimento sem desenvolvimento.
Do panto de vista do desenvolvimento, o mais importante a considerar
aqui e o aumento das possibilidades de apropriac;ao, por parte de uma variedade maior de sujeitos, e nao o aumento absoluto do valor do que e produzido.
Entao e necessaria democratizar a economia, possibilitando que mais e
mais pessoas empreendam, montem seus pr6prios neg6cios, aumentando o capital empresarial local.
Democratizar a riqueza e democratizar o acesso a (eo sucesso da) propriedade produtiva. Quanta mais pessoas que quiserem empreender actividades

Lusfada. Interven<;ao Social, Lisboa, n.Q 32-34/2008

269

Helena Rocha

lucrativas puderem faze-la e quanta mais pessoas conseguirem prosperar, mais
democratizada estar<i a riqueza.
Mas o sucesso dos empreendimentos depende do capital humano e do
capital social dos empreendedores e do ambiente interno e externa nos quais
tais empreendimentos se realizam, ou seja, dizendo a mesma coisa de modo
menos preciso, empreendedores corn deficits de conhecimentos e imersos em
ambientes corn deficits de empoderamento sao candidatos ao insucesso.
A dimensao economica e imprescindivel em qualquer processo de desenvolvimento, mas que essa dimensao nao e capaz, por si so, de promover 0
desenvolvimento.
Para que a comunidade se possa desenvolver e preciso devolver as pessoas a capacidade de sonhar e de correr atr<is dos proprios sonhos e fortalecer
a sua capacidade de integra<;ao na comunidade, quer dizer, de compartilhar os
seus sonhos e de cooperar na busca de objectivos comuns, exercendo o seu protagonismo para alcan<;ar os seus proprios recursos, na solu<;ao de problemas
locais, conectando-se horizontalmente em rede, democratizando decisoes e procedimentos e inaugurando novas processos participativos de car<icter publico e
ha uma maneira de fazer isso: incentivando pratica, que favore<;am o empreendedorismo individual e colectivo, a coopera<;ao, as redes e a democracia.

3.

Servi~o

Social e Desenvolvimento Local

A preocupa<;ao inicial do assistente social enquanto profissional, visa sobretudo satisfazer as necessidades humanas, neste sentido, os Direitos Humanos constituem urn elemento primordial para a pratica profissional.
Contudo, a propria no<;ao de necessidade e em si mesma ilimitada, alga
que pode ser sentido ou nao, variando de pessoa para pessoa. Para alem deste
aspecto, a igualdade de oportunidades a partida, bem coma as igualdades de
acesso, sao diferentes, dai advem a necessidade de se optar por uma discrimina<;ao positiva, privilegiando-se os mais desfavorecidos em detrimento dos que
possuem mais posses (ex: diferentes escaloes face ao abono de familia).
Os Direitos Humanos, apesar de se encontrarem repartidos em 3 gera<;6es: direitos negativos (civis e politicos); positivos (economicos, sociais e culturais) e colectivos, sao interdependentes e indivisiveis.
Neste sentido, cabe aos profissionais do Servi<;o Social assegurarem a realiza<;ao dos direitos positivos e das necessidades que dai resultam, tendo que
fazer coexistir a liga<;ao a institui<;ao a qual estao a prestar servi<;os e a defesa
dos direitos dos utentes individuais e colectivos, o que na pratica, nem sempre
e facil.
E tambem o Assistente Social que deve ter o papel de mediad or I ponte
entre o cliente e a institui<;ao, sendo que este postulado ja ha muito vem sendo
defendido por varios autores.
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Segundo Josefina Mcdonough "Ha urn consenso, (... ) que os valores base
do Servi<;o Social assentam na auto-determina<;ao e na justi<;a social (... ) respeitem a liberdade dos utentes, (... ) que as suas actividades contribuam para uma
maior justi<;a social." (2001: )
Por isso e condi<;ao indispensavel ter urn conhecimento profunda dos Direitos Humanos, so assim se pode trabalhar tendo por base a solidariedade
sem que os seus objectivos, bem como as necessidades locais que fazem parte
da sua actua<;ao sejam esquecidos.
E corn base neste conhecimento aprofundado dos Direitos Humanos, que
o Assistente Social colabora nas defini<;6es das polfticas sociais, para alem de
as executar.
A defesa dos Direitos Humanos deve permanecer para la das fronteiras
que separam os pafses, mesmo naqueles cujo regime o nao permitem, cabe ao
Servi<;o Social fazer prevalecer esta realidade, dado que estes movimentam
toda a sua pratica.
Para alem da teoria, dos valores e da pratica profissional, o conhecimento
dos Direitos Humanos deve fazer parte da forma<;ao do profissional, so assim
as necessidades mais legftimas e urgentes poderao ser satisfeitas.
Hoje, mais do que nunca devemos ter presentes esses direitos, nao pela
sua conquista mas pela sua promo<;ao, para que nao sejam apenas consagrados
na constitui<;ao dos pafses.
Josefina Mcdonough argumenta " ...pela prioridade do servi<;o social comunitario para a missao profissional na sociedade contemporanea.", e baseia a
sua proposta em tres vertentes interligadas (valores que guiam a profissao (.. .),
caracterfsticas da sociedade contemporanea e consequencias (...) e a estrutura e
metodo de interven<;ao comunitaria.
"( ... ) o trabalho comunitario oferece uma oportunidade para os assistentes
sociais contribuirem para uma sociedade mais justa." (Donough, 2001: 354).
Tendo como objectivo do trabalhador social, fortalecer as capacidades
adaptativas das pessoas e influenciar o meio para que as trocas sejam naturais;
o papel junto do cliente: capacita<;ao, ensino, facilita<;ao; o papel do trabalhador social corn o meio: media<;ao, advocacia e organiza<;ao (utente em contacto
corn redes existentes ou criar novas redes ).
A mensagem e construfda por ambos. E o efeito de feedback e de circularidade, nao e uma rela<;ao de pura causa e efeito, mas sim circular.
As pessoas tern mais oportunidades para desenvolver as suas capacidades quanto mais existirem meios e recursos disponfveis. Trabalhar as generaliza<;6es permite abrir urn leque de oportunidades para as pessoas decidirem e e
importante para nos apercebermos do que esta implfcito. Por outro lado, as
pessoas dependem dos sistemas do seu meio imediato (naturais, formais e
societais).
Acontece que muitas das pessoas corn dificuldades podem nao saber utilizar os sistemas que existem, ou podem nao existir sistemas suficientes para
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resolver os problemas. Por exemplo: ajudar as pessoas a realizar as tarefas significativas da vida; aliviar o stress; ajudar as pessoas a se auto-capacitarem a fim
de resolverem os problemas.
A definic;ao do objecto do trabalho social depende de urn contexto dinamico onde interagem os profissionais, as instituic;6es empregadoras, as outras
profiss6es corn que se relaciona, etc., e muito especialmente a forma como se
vao manifestando as exclus6es sociais.
0 trabalhador social sempre viveu crises profundas. No entanto, a mais
recente crise dos profissionais do social tern a ver corn a confusao entre a crise
profissional e a crise do campo social, que tern impedindo a actualizac;ao das
formas de definic;ao da profissao e dos seus processes de actuac;ao.
Assim pode afirmar-se que se a nova questao social diz respeito a articulac;ao entre o social, o econ6mico e o politico; a recomposic;ao do campo social
tern a ver corn o re-arranjo dos novos poderes, competencias e responsabilidades e, a intervenc;ao social diz respeito ao re-equacionar dos objectives, metodos e contextos profissionais do que foi tradicionalmente o campo da acc;ao
social.
As mudanc;as da profissao vem quer da "questao social" em si mesma,
quer da mudanc;a das condic;6es de exerdcio da acc;ao publica e tern-se dificuldade em distinguir o que advem das transformac;6es do contexto socioecon6mico e o que advem da recomposic;ao organizacional das politicas publicas.
Por enquanto, em Portugal, a intervenc;ao ao nivel comunitario e de desenvolvimento local nao abriu no trabalho social urn novo espac;o de compeh~n
cias, quer pela reestruturac;ao das competencias existentes, quer pela entrada
de novos profissionais no campo social.
0 trabalho define-se como sendo "de apoio as pessoas", de suporte a
"auto-estima", de "apoio as faml1ias desestruturadas", de "apoio a concreti. zac;ao de projectos", ou seja urn trabalho conhecido e tradicional, e que pode
ainda ser entendido como urn certo receio ao "trabalho comunitario" .
No entanto e urgente modernizar os metodos do trabalho social, adaptando-os as novas realidades; transformar os modos de comunicac;ao e de visibilidade do social; integrar os contextos de parceria, aceitando o confronto corn
outras 16gicas; accionando os niveis micro, meso e macro de intervenc;ao e de
definic;ao de politicas sociais. A mediac;ao entre as populac;6es, as suas necessidades e as instituic;6es, a gestao de programas e a invenc;ao de projectos
capazes de accionarem os prindpios da nova acc;ao social, que promova o desenvolvimento local e a mediac;ao entre as politicas locais, as regionais e as
nacionais.
Nesse sentido, tern de realizar uma serie de instrumentos capazes de servirem de plataforma a implementac;ao de uma nova forma de actuac;ao, no sentido de construir urn trabalho articulado entre todos os Agentes Sociais para o
reconhecimento das necessidades, dos recursos, das respostas e da prevenc;ao,
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corn o grande objectivo de obter maior eficacia e eficiencia no combate a pobreza e a exclusao social e na promo~ao do desenvolvimento local, atraves de:
•
•

Dinamiza~ao

Dinamiza~ao

das Solidariedades ja instaladas (Autarquia, IPSS, ... );
das rela~6es de vizinhan~a, das solidariedades entre cada

comunidade;
• 0 envolvimento de todos de modo a que cada urn assuma o seu problema especffica, no problema total.
0 seu papel parece concretizar-se por uma componente de transforma~ao.
Quer se trate de apoio individual (a urn pobre de longa dura~ao, por exemplo ), que intervenha junto de grupo populacionais especfficos (minorias etnicas, por exemplo) quer se trate de projectos de ac~ao local abrangendo espa~os
e popula~6es mais vastas, o factor mais importante parece estar na sua capacidade transformadora.
A exigencia da transforma~ao do meio torna-se mais evidente quando se
trata de uma ac~ao (social) junto de grupos mais ou menos amplos.
Por maioria de razao, o vector de transforma~ao e mudan~a tera de estar
presente em qualquer projecto local de luta contra a pobreza, de combate a
exclusao social, de anima~ao cultural ou de desenvolvimento comunitario.
Aproximar a sociedade de si mesma apresenta-se como condi~ao necessaria, trata-se de a tornar mais compacta, de multiplicar os locais intermedios de
composi~ao social, de reinserir os indivfduos em redes de solidariedade directas.
A interven~ao social de ambito comunitario deveria reduzir as situa~6es
de conflito.
-

promover atitudes positivas para a ideia de progresso e desenvolvimento
exercer influencias para conseguir a institucionaliza~ao da mudan~a planeada e programada .

.Conclusio
Efectivamente trata-se de urn problema complexo, que envolve interacde multiplos factores alem do rendimento e que nao pode ser resolvido
corn solu~6es lineares do tipo: vamos crescer - e, para tanto, vamos poupar,
vamos investir, vamos exportar ou vamos aumentar o mercado interno, vamos
aumentar a qualidade, vamos fazer projectos.
Solucionar a equa~ao do desenvolvimento, e uma equa~ao complexa - e
esse e o problema. Essa equa~ao tern muitas variaveis que devem crescer, e nao
apenas o produto, o rendimento, o capital propriamente dito. Ou melhor, trata-se de uma equa~ao que relaciona varios outros factores, que nao devem sim~6es
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plesmente crescer, mas atingir valores 6ptimos, que podem flutuar, sim, mas
dentro de intervalos, ou seja, o crescimento ideal de urn desses factores depende
dos valores dos demais factores dentro de uma determinada configurac;ao.
Assim, para uma determinada sociedade, num certo periodo, o valor do
rendimento per capita ideal pode ser menor do que em outra sociedade. Urn
pais pode ser mais desenvolvido do que outro de igual populac;ao, mesmo que
seu PIB seja menor. 0 capital humano de determinada localidade pode ser
menor do que o de outra localidade e, no entanto, pode a primeira conseguir
estabelecer uma sinergia entre os varios factores do desenvolvimento muito
melhor do que a segunda e, assim, tornar mais dinamicas suas potencialidades
e aproveitar melhor as oportunidades do que esta ultima.
Por outro lado, altos nfveis de urn factor podem compensar baixos nfveis
de outro factor. Urn grande stock de capital social pode suprir a falta de capital
humano e, ate mesmo, de rendimento. Urn grande stock de capital humano
pode suprir a falta de capital natural e, igualmente, ate mesmo, de rendimento
Tudo isso nos leva a pensar sobre o que e, de fato, o desenvolvimento. Desenvolvimento e 0 que? E 0 que e born ou, necessariamente, 0 que e grande? Se
desenvolvimento e igual a crescimento, as sociedades humanas estao condenadas a crescer, crescer, crescer, numa escalada sem fim?
Penso que nao. Desenvolvimento e o movimento sinergico, captavel por
alteracc;oes de algumas variaveis de estado, que consegue estabelecer urna estabilidade dinamica em urn sistema complexo, no caso, urna colectividade hurnana.
Crescimento e movimento. Mas movimento nao pode ser reduzido a crescimento.
Criar, crescer, renovar, reinventar - tudo isso e movimento, nao apenas crescer.
Crescer e importante, mas tern limites relativos aos valores de outras variaveis,
melhor dizendo, a configurac;ao global do arranjo de todas as variaveis que expressam factores de desenvolvimento. Para alem desses limites, o crescimento
deixa de ser sinergico e, assim, deixa de significar desenvolvimento.
Colocando o problema de outra maneira, e preciso reconhecer, em primeiro
lugar, que todo desenvolvimento e desenvolvimento social, uma vez que 0
conceito de desenvolvimento se aplica a sociedades. Dizemos que o desenvolvimento ocorre quando ocorrem mudanc;as para alterar para melhor as condic;oes de existencia desse sistema complexo chamado de sociedade humana e
mudanc;as na sociedade humana silo mudanc;as sociais. Desenvolvimento, portanto, e mudanc;a social.
Mudanc;a social e mudanc;a nos componentes e nas relac;oes entre os componentes do conjunto que constitui o que chamamos de sociedade. Se nao houver
mudanc;a dos componentes e das relac;oes entre os componentes desse conjunto,
nao ha desenvolvimento. Mudanc;as que levam a instabilidade do sistema significam movimento sem desenvolvimento e levam ao seu desaparecimento. Nesse
caso, o sistema e destnifdo, ou "morre", porque nao conseguiu conservar a sua
adaptac;ao.
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Desenvolvimento Local integrado e sustentavel e urn novo modo de promover o desenvolvimento que possibilita o surgimento de comunidades mais
sustentaveis, capazes de suprir as suas necessidades imediatas, descobrir ou
despertar as suas voca~6es locais e desenvolver as suas potencialidades espedficas, no sentido de ser parte da solu~ao.
Ser "parte da solu~ao" implica ser complementado pela consciencia de
ser "parte do problema", e a ila~ao de tudo o que ficou dito consiste em que a
solu~ao passa por todos nos.
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