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Apresentação

Pe. Clodoveo Piazza, S. J.
Secretário de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais

do Estado da Bahia

A legião de deserdados ainda é bastante numerosa em nosso meio,
pelo que o Estado da Bahia tem envidado o melhor dos seus esforços no
sentido do desenvolvimento e da melhoria das condições de vida da sua
população mais carente.

Para enfrentar este desafio, o Governo do Estado da Bahia lançou,
no final de 1999, uma estratégia integrada e bem sucedida, que prio-
rizava a formação de lideranças em municípios escolhidos entre os mais
pobres. Surgia, assim, o Programa Estadual de Desenvolvimento Local –
Faz Cidadão.

Além das Secretarias Estaduais, várias Entidades passaram a integrar
esta  iniciativa, destacando-se as Voluntárias Sociais da Bahia, as Uni-
versidades, o Sebrae, os Governos Municipais, as Organizações Não-
Governamentais (ONG’s), os órgãos Federais, como a Caixa Econômica
Federal (CEF), o Incra e o Banco do Nordeste, além da Fundação Luís
Eduardo Magalhães (Flem), esta última, responsável pelas ações de
capacitação do Programa.

Neste contexto, a Flem se constituiu numa parceira fundamental para
o êxito do Faz Cidadão. Com a sua competente orientação, a metodolo-
gia original foi objeto de aprimoramento permanente junto aos repre-
sentantes dos Fóruns Municipais de Desenvolvimento Local, proporcio-
nando a formulação de um padrão metodológico consistente e apto para
ser reaplicado.

Para alcançar este intento, muitas dificuldades foram enfrentadas.
Grande parte delas não decorria de falhas na metodologia, fundada no
Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável, nem do imenso passivo
social a superar. Encontravam-se nos próprios participantes, que ainda
apresentavam dificuldades em praticar o planejamento participativo, em
identificar as suas reais necessidades e a vontade das comunidades. 
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Hoje, o Faz Cidadão está evoluindo para uma capacitação que possa
conduzir as lideranças a uma visão maior e cuidando do desenvolvimen-
to integrado e sustentável em nível regional, conforme as vocações
produtivas comuns e as características geoambientais, uma vez que a sus-
tentabilidade no mundo globalizado requer atividades realizadas em gran-
de escala, consorciando agentes produtores, grupos de municípios e am-
pliando o mercado.

Cabe, finalmente, destacar o empenho e determinação dos ex-Gover-
nadores César Borges e Otto Alencar e do então Secretário do Plane-
jamento, Luís Carreira, responsáveis pela implementação do Faz
Cidadão, bem como a visão do Governador Paulo Souto, que deu novo
impulso ao Programa, ampliando suas finalidades.
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Apresentação

Geraldo Machado
Diretor Geral da Fundação Luís Eduardo Magalhães

A capacitação de lideranças comunitárias locais, desenvolvida pela
Fundação Luís Eduardo Magalhães no âmbito do Programa Faz Cidadão,
entre os anos de 1999 e 2002, se insere no contexto da construção de
uma governança democrática e representa uma experiência exemplar de
formação da cidadania e de mobilização do Estado e da Sociedade no
sentido do combate à pobreza. 

Essas ações de capacitação foram realizadas em uma centena de
municípios baianos, que ostentavam os mais baixos índices de desen-
volvimento humano (IDH) no Estado e foram promovidas pelo Governo
da Bahia, inicialmente sob a coordenação da Secretaria de Planejamento
(Seplan) e, em seguida, da Secretaria  de Combate à Pobreza e às
Desigualdades Sociais (Secomp), com a parceria de cinco universidades
públicas e duas privadas, além de instituições nacionais e internacionais
de destaque, a exemplo do Sebrae / BA – Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas do Estado da Bahia, do IICA – Instituto
Interamericano de Cooperação para a Agricultura e da Unesco –
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.  

A capacitação de lideranças comunitárias para o Programa Faz
Cidadão foi uma prova eloquente das novas responsabilidades do Estado
na construção de capital social. Efetivamente, o Estado da Bahia, através
da implementação  do referido Programa, apoiou a geração de uma
cidadania ativa e a mobilização de comunidades, como uma forma de
co-criar políticas públicas e projetos, com maior efetividade.

Diante dos resultados alcançados e do êxito dessa experiência,
temos a imensa satisfação de apresentar esta publicação, lançada graças
ao apoio da Secomp, com vistas a que sua metodologia possa ser
conhecida, discutida e replicada. 

Há de se destacar que essa experiência desafiadora demonstrou que é
possível a articulação e colaboração entre o poder público, em seus
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diversos níveis  (municipal, estadual e federal), a iniciativa privada e a
sociedade em geral, através dos seus diversos segmentos organizados, e
que os diagnósticos, planos, projetos e empreendimentos então gerados
refletem, com muito maior fidedignidade, os legítimos  interesses das
comunidades envolvidas. 

Essa experiência evidencia, ainda, que a capacitação de lideranças
comunitárias, integrada ao planejamento local, é de fundamental
importância para garantir-se o alcance de melhores níveis de desen-
volvimento sustentável, ancorado no presente e na construção do futuro
desejado.
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Introdução

Rosa Hashimoto
Diretora de Formação e Aperfeiçoamento da

Fundação Luís Eduardo Magalhães

O Programa de Capacitação de Lideranças Comunitárias Locais estrutura-
se como uma referência inovadora para a promoção do desenvolvimento
local, integrado e sustentável. Originou-se de base teórica disponibilizada em
1998 pelo Conselho da Comunidade Solidária, sendo desenvolvido pela
Fundação Luís Eduardo Magalhães no âmbito do Programa Faz Cidadão,
coordenado pela Secretaria do Planejamento, Ciência e Tecnologia1. 

Aplicado em mais de uma centena de municípios baianos com baixos
indicadores socioeconômicos, a metodologia desenvolveu sua consistên-
cia técnica e operacional através das práticas de campo e de um proces-
so sistemático e contínuo de aprimoramento. E enriquece, como exper-
tise  reaplicável, o repertório de conhecimentos da Fundação, no que
concerne à ação capacitadora como eixo de ações públicas direcionadas
à reversão das desigualdades e à inclusão social.

Essa visão constituiu-se estratégica para os resultados positivos do Faz
Cidadão, que tem como fundamentos a participação ativa da comunida-
de, a articulação em rede de instituições públicas, privadas e do terceiro
setor e a aplicação dos conceitos e processos contemporâneos relaciona-
dos ao desenvolvimento sustentável. 

A metodologia da capacitação foi, em tal contexto, construída passo
a passo, agregando conhecimentos do corpo técnico da Fundação Luís
Eduardo Magalhães e de outras instituições do Estado, contribuições de
professores e pesquisadores de universidades públicas e privadas da Bahia
e o aporte de consultorias nacionais e internacionais.

A par dessa internalização de conhecimentos diferenciados, a aplica-
ção da metodologia incorpora em seus conteúdos e processos a formação

1 Em 2002, com a criação da Secretaria de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais – Secomp, a gestão do
Faz Cidadão foi a ela incorporada.
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de capital humano e capital social, com recursos de flexibilidade, modu-
laridade e interatividade que permitem sua reaplicação em contextos
diversificados, especialmente em empreendimentos que tenham como
propósito a mudança socioeconômica e cultural a partir da mobilização
comunitária e integração de agentes.

Assim é que a ação capacitadora do Programa provoca, enquanto pro-
cesso pedagógico, a reflexão crítica sobre a realidade local, estimula a
manifestação organizada dos interesses coletivos e permite a estrutura-
ção de instâncias decisórias colegiadas e sistemáticas – os Fóruns de
Desenvolvimento Local, Integrado e Sustentável – DLIS, formando ato-
res sociais aptos a identificar necessidades, articular e negociar interes-
ses,  tornando-os aptos a interagir e influenciar o poder público na ela-
boração das políticas públicas.

Em um momento marcado, em todo o país, pela premência de ações
dirigidas à reversão das desigualdades sociais e pela dinamização dos
meios para um desenvolvimento sustentável, a capacitação dos Fóruns
de DLIS reforça a sua importância pela eficácia demonstrada na identi-
ficação de caminhos para a melhoria das condições de vida, assim como
o seu potencial de criação de oportunidades para as populações de re-
giões afligidas pela escassez de recursos, possibilitando uma  transforma-
ção concreta da realidade.

O presente volume registra as etapas de uma experiência que apresen-
ta resultados encorajadores e pode, por sua estrutura comprometida com
o aprendizado em processo, ser enriquecida e adaptada através de aplica-
ções diferenciadas, tendo como denominador o desenvolvimento de
recursos humanos e a mudança atitudinal em grupo.

Avançando além dessas conquistas, o Programa de Capacitação de
Lideranças Comunitárias Locais representa uma contribuição concreta
às novas alternativas de gestão pública, evidenciando a efetividade
da educação de lideranças e das ações integradas como forma de su-
perar obstáculos anacrônicos de combate à pobreza e desigualdades
socioeconômicas. 



Cenário de Referência
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Cenário de Referência 

No final de 1998, o programa federal Comunidade Solidária disponi-
bilizava, as bases conceituais de uma estratégia de desenvolvimento para
populações carentes e enfrentamento a desequilíbrios socioeconômicos e
regionais, fundada no Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável
(DLIS), contando com a participação da sociedade civil e a articulação
de organizações públicas, privadas e do terceiro setor.

O Governo da Bahia, através da Secretaria do Planejamento, Ciên-
cia e Tecnologia – Seplantec, comprometido com a construção de um
estado moderno e equilibrado em suas várias dimensões de crescimento,
e priorizando, nessa perspectiva, iniciativas direcionadas à reversão dos
índices de pobreza e redução das desigualdades, identificou na Fundação
Luís Eduardo Magalhães o parceiro qualificado para desenvolver a meto-
dologia de capacitação para a implementação do Programa. A celebra-
ção, entre essas instituições, de um convênio de cooperação técnica,
científica e financeira deu origem ao Programa de Capacitação de Lide-
ranças Comunitárias Locais, no âmbito do Programa Estadual de Desen-
volvimento Local – Faz Cidadão.

A Fundação foi investida da missão de implementar e coordenar as
ações de capacitação dos gestores e lideranças comunitárias formadores
dos Fóruns de Desenvolvimento Local, Integrado e Sustentável

2
, habili-

tando-os a realizar diagnósticos locais, formular planos de desenvolvi-
mento e estabelecer agendas de trabalho. E, com apoio da Unesco e do
Sebrae-BA, além de parceria com o Ministério do Planejamento (pro-
gramas Comunidade Solidária e Comunidade Ativa), a Seplantec imple-
mentou o Faz Cidadão inicialmente em cinco dentre os municípios com
menores índices de desenvolvimento socioeconômico no estado (Catu-
rama, Quixabeira, Piraí do Norte, Novo Horizonte e Caraíbas).

Definidos o cenário, a base metodológica e os atores, teve início, a
partir de setembro de 1999, a experiência-piloto do Programa de Capaci-
tação, que veio a contribuir para um modelo consistente e inovador de
desenvolvimento e inserção de comunidades carentes e redução de dispa-
ridades sociais e regionais. Com essa iniciativa, a Bahia estabelecia im-
portantes diferenciais de enfrentamento às graves questões da pobreza e
do desequilíbrio socioeconômico, existentes no estado e em todo o país.

Com os resultados positivos da experiência-piloto do Programa de
Capacitação, o Faz Cidadão foi estendido a 95 outros municípios, se-
guindo os mesmos critérios relacionados aos índices de desenvolvimen-

2 Os Fóruns de DLIS constituem-se as células básicas de ação conjugada entre os representantes da sociedade
local e instituições e outros atores externos.
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to socioeconômico. Coube à Fundação Luís Eduardo Magalhães, nesta
nova e ampliada etapa (como o fizera na anterior), a missão de imple-
mentar e coordenar as ações de capacitação dos gestores e lideranças
comunitárias, integrantes dos Fóruns DLIS, habilitando-os a construí-
rem, de forma participativa, os planos de desenvolvimento e as agendas
de prioridades, a partir dos diagnósticos locais.

Através desse primeiro experimento, evidenciaram-se os efeitos posi-
tivos do planejamento participativo na abordagem às comunidades
carentes, bem assim a efetividade da estratégia de desenvolvimento
local integrado e sustentável. Os resultados alcançados fortaleceram as
bases do Programa, com o qual o Governo da Bahia desenvolveu uma 
estratégia inédita, sob o ponto de vista da meta a ser alcançada, conclu-
indo sua execução num horizonte de três anos.

Os objetivos estabelecidos deixavam bem claro, desde o início, a
determinação governamental de promover a melhoria das condições de
vida e a criação de oportunidades de emprego e renda para as popula-
ções baianas de menor desenvolvimento, além da conservação ambien-
tal, eqüidade social e o fortalecimento do capital humano e social, visan-
do o estabelecimento de comunidades sustentáveis por meio de proces-
sos integrados de desenvolvimento local, visando inserí-los nos circuitos
dos mercados regional e estadual.

Mobilizadas através dessa metodologia participativa e contando com
o apoio articulado de instituições públicas, de organizações da sociedade
civil e do mercado, as populações dos municípios atuaram ativamente na
superação de entraves e no desenvolvimento das suas vocações, tendo os
Fóruns de DLIS como suporte de atuação colegiada. A ação desses fóruns
alavancou a inserção das comunidades organizadas nos processos produ-
tivos, gerando impactos imediatos e futuros na qualidade de vida  da
população local.

A magnitude dos números nos municípios atendidos, assim como a
complexidade da tarefa demandaram uma criteriosa estruturação de
suportes físicos, financeiros e institucionais, além do enriquecimento e
aprimoramento da base metodológica original, incorporando avanços a
partir da experiência-piloto. Para tanto foram realizados, através da Fun-
dação Luís Eduardo Magalhães, eventos de capacitação junto aos qua-
dros das universidades parceiras, com o aporte de consultorias especiali-
zadas em desenvolvimento sustentável.

Nesse processo de geração e internalização de conhecimentos, a me-
todologia da Comunidade Ativa ganhou ricas contribuições da cultura
técnica e institucional da Seplantec, gestora do Programa através da Co-
ordenação de Programas Especiais, da instituição capacitadora, a Funda-
ção Luis Eduardo Magalhães, de órgãos e entidades multisetoriais do
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Estado, como o Sebrae e a EBDA, das universidades parceiras e do Ins-
tituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura – IICA.

O desafio de construir uma metodologia de capacitação específica
para o Faz Cidadão, com foco no desenvolvimento sustentável, permitiu
à Fundação fortalecer o seu repertório de conhecimentos e capacidade
realizadora e, ao mesmo tempo, estreitar os laços de cooperação técnica
e de afinidade com as universidades baianas. Estas puderam agregar, por
sua parte, a oportunidade de aproximar o conhecimento científico do
saber popular, construindo canais entre a produção intelectual e a reali-
dade socioeconômica e cultural dos municípios mais pobres do estado.

Partindo do princípio de que o crescimento econômico não é sufici-
ente para gerar, por si próprio, o desenvolvimento social, a metodologia
original avançou para o ajustamento à realidade dos municípios baianos;
através dos experimentos do Faz Cidadão, aprimorou-se e estabeleceu as
bases, na Bahia, para um novo processo de planejamento participativo e
integrado, com a descentralização das políticas públicas, englobando os
diversos setores da comunidade na identificação das suas necessidades,
dificuldades e potencialidades. 

Assim é que, seguindo essa visão e a metodologia de capacitação
desenvolvida pela Fundação Luís Eduardo Magalhães, foram incorpora-
dos ao Faz Cidadão, em 2001, municípios que integram o Projeto Xingó-
Sebrae, sendo selecionados, dentre os que se localizam na Bahia, Abaré,
Curaçá, Rodelas e Glória. 

O Programa Faz Cidadão estabelece, assim, um novo conceito estra-
tégico de promoção do desenvolvimento, dirigido ao homem e à mulher
de localidades de baixos indicadores socioeconômicos, alavancando a
realização das suas aspirações dentro de padrões consistentes de eficácia
e efetividade – contribuindo, assim, para a formulação de uma gestão
pública identificada com a construção do futuro desejado pelas comuni-
dades participantes.





Capacitação:
Ferramenta Estratégica

para a Mudança
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Capacitação: Ferramenta Estratégica
para a Mudança

Os fundamentos conceituais-metodológicos do Programa Faz Cidadão
assentam-se em uma visão inovadora da promoção do desenvolvimento,
estreitamente relacionada à geração e transmissão de conhecimentos
(formação de capital humano), em associação sinérgica com a estrutura-
ção de redes de cidadania e participação (formação de capital social),
tendo como suporte o conjunto articulado de instituições participantes.

Essa organização de fatores posiciona a capacitação de quadros e lide-
ranças como eixo estratégico do processo, e pressupõe a substituição de
formatos convencionais de abordagem – verticalizados, centralizadores e
geradores de dependência junto aos beneficiários – por modelos coope-
rativos e procedimentos democratizantes, privilegiando a formação de
parcerias, o empreendedorismo, a criação de novas formas de resolução
de conflitos e a adoção de decisões colegiadas como condições para um
desenvolvimento socioeconômico consistente e equilibrado.

A metodologia do Programa Faz Cidadão incorpora essa visão moder-
nizante, em que os desafios contemporâneos não podem mais ser resolvi-
dos com os instrumentos tradicionais. Nesse cenário, o desenvolvimen-
to sustentável consolida-se como meio para um crescimento econômico,
eficiência gestora e conservação ambiental, direcionados a um efetivo
avanço social e superação de desigualdades.

Em tal contexto, o referencial metodológico do Programa de Capa-
citação de Lideranças Comunitárias Locais desenvolvido pela Fundação
Luís Eduardo Magalhães firma-se como fundamento indispensável do
modelo, internalizando novas percepções, formando conhecimentos e
despertando comportamentos solidários – sem o que não seriam criadas
as condições para uma mudança consistente de atitudes individuais e
coletivas.

Formando Quadros para a Ação Participativa

O Programa de Capacitação posiciona-se, assim, no cerne de um pla-
nejamento que confere destaque à sustentabilidade e à interação dos
múltiplos agentes envolvidos, viabilizando modelos participativos de
combate à exclusão e de desenvolvimento das comunidades carentes.

Como espaço de negociação e aglutinação política dos atores, ele in-
duz à agregação das percepções e saberes do conjunto de segmentos e for-
ças atuantes, fortalece a interação coletiva e promove a reflexão organi-
zada, colocando as diferenças na mesa de negociação. Com isto, a socie-
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dade local aumenta a capacidade para superar desafios e para construir
coletivamente seus projetos.

Conceitualmente, o Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável
ancora-se em um modelo de crescimento “que satisfaz as necessidades do
presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as
suas próprias necessidades”3. O modelo preceitua, ainda, que a dinâmica
econômica deve estar condicionada aos interesses de uma sociedade
crescentemente consciente quanto à preservação das condições ambien-
tais, e que a educação voltada à integração e participação dos cidadãos
na vida política e social é crítica para a elevação dos patamares de qua-
lidade de vida.

Dentro dessa perspectiva, a plataforma conceitual do Faz Cidadão incor-
pora a capacitação das lideranças locais como componente vital para a sua
viabilização e efetividade, na medida em que constrói e dissemina conhe-
cimentos, competências e habilidades, oferecendo condições para que essas
lideranças tomem consciência da cidadania e assumam o papel de protago-
nistas ativos no processo de alavancagem do desenvolvimento.

Integrada ao ciclo de planejamento, a capacitação se estrutura, enfim,
como linha indutora, tendo como eixo a sensibilização, a mobilização e
a participação na formulação dos instrumentos. Encoraja a reflexão crí-
tica através de oficinas educativas e discussão de conceitos, com aplica-
ção de ferramentas didáticas direcionadas à reflexão e à construção de
valores compartilhados.

A sua metodologia é dimensionada para oferecer aos representantes
da comunidade – gestores e lideranças locais, eleitos em assembléia e in-
tegrantes dos fóruns – o ferramental para elaborarem, através da técnica
do planejamento participativo, os instrumentos que norteiam e dão cor-
po às ações do Faz Cidadão.

Capacitação de Fóruns para a Gestão Cidadã

Os fóruns municipais de desenvolvimento local, integrado e sustentá-
vel estruturam-se como instâncias coletivas, formadas por representantes
diretos dos diversos segmentos organizados ou não da sociedade local –
os poderes executivo e legislativo municipais, instituições religiosas, de
educação e de saúde, jovens, idosos, donas de casa, sindicatos, entidades
culturais e associativas, ONGs e agências federais, além de secretarias
estaduais, órgãos e entidades da sua estrutura.

3 Definição adotada mundialmente como marco de referência, citada no Relatório Brundtland, da Comissão
Mundial para o Meio Ambiente, em 1987.
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A participação efetiva da sociedade civil, através da sua diversidade
de representações, permite uma identificação mais completa e acurada
das carências, demandas e potenciais da comunidade; de outro lado, a ar-
ticulação interinstitucional dos diversos órgãos envolvidos, nos três ní-
veis de poder, abre caminho para patamares mais elevados de eficiência,
eficácia e efetividade nas ações e na alocação de recursos.

Concluída a etapa de constituição, o Fórum de DLIS passa a desen-
volver, no processo de capacitação, as condições para organizar, em in-
teração com a comunidade e instituições governamentais, três vetores
essenciais ao planejamento do desenvolvimento: o Diagnóstico Local, o
PDLIS – Plano de Desenvolvimento Local, Integrado e Sustentável e a
Agenda de Prioridades do Município, ordenando as principais demandas
sociais,  econômicas  e culturais a serem atendidas. 

É, pois, através do PDLIS, produto essencial da capacitação, eixo es-
truturador dos processos e integrador dos atores, que essas demandas são
compatibilizadas – em uma agenda pública – com a oferta estatal dispo-
nível, reforçando-a e/ou modificando-a. A metodologia capacitadora se
estrutura de forma a garantir a sua continuidade, bem assim a autonomia
para propor alterações no futuro e acompanhar a execução dos projetos
e compromissos, buscando substituir, no processo de reversão da pobre-
za, as práticas assistencialistas pelas atividades produtivas geradoras de
emprego e renda.





Construção do Programa
de Capacitação
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Construção do Programa de Capacitação

A Fundação Luís Eduardo Magalhães desenvolveu, a partir da base
conceitual exposta no capítulo anterior, enriquecida com experimentos
de campo da etapa piloto e aporte de consultoria especializada, o Progra-
ma de Capacitação de Lideranças Comunitárias Locais, um eixo estraté-
gico para o sucesso dos planos de desenvolvimento local, integrado e sus-
tentável dos municípios integrantes do Programa Faz Cidadão.

A complexidade das metas estabelecidas demandou à Fundação, além
dos procedimentos técnicos relacionados ao desenvolvimento e aplica-
ção da metodologia, a montagem de uma estrutura de operação e de
logística capaz de atender, simultaneamente e com eficácia, a vários mu-
nicípios. Para prover as múltiplas frentes com recursos humanos qualifi-
cados, celebrou acordos de cooperação técnica e financeira com as uni-
versidades estaduais e privadas do estado da Bahia, que, através das suas
Pró-Reitorias de Extensão, incorporaram ao Programa equipes de profes-
sores e alunos dos seus cursos.

Ao lado do aporte das universidades, a Fundação Luís Eduardo
Magalhães, potencializando os meios para desenvolver a metodologia
de capacitação e coordenar as atividades, internalizou o apoio técnico
do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura – IICA,
através de consultores especialistas em desenvolvimento sustentável,
assim como constituiu uma equipe de articuladores, formada por técni-
cos com experiência em planejamento participativo, objetivando acom-
panhar e monitorar os trabalhos de campo, prestar apoio às equipes
capacitadoras e prover conhecimentos direcionados ao desenvolvimen-
to do Programa.

A multiplicação de tarefas e a diferenciação de etapas nos diversos
municípios ensejaram à equipe o desenvolvimento de processos integra-
dores criativos e flexíveis, impregnando a ação capacitadora (mobiliza-
ção, aglutinação, transferência de conhecimentos) com procedimentos
técnicos e gerenciais que em muito enriqueceram a sua eficácia na gera-
ção dos resultados pretendidos.

Para a definição da metodologia de capacitação, a Fundação realizou,
ao longo da implementação do Programa Faz Cidadão, seminários de
avaliação, capacitações dirigidas aos trabalhos de campo e oficinas,
ações que se constituíram num espaço de debate, ajuste e afinamento dos
conceitos adotados ao longo da trajetória de trabalho. Em uma das ofici-
nas, denominada “Afinando Conceitos” foram debatidos e ajustados os
conceitos de cada fase do processo de planejamento participativo no
campo e fora dele, de modo que se constituisse num Referencial Meto-
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dológico (v. cap. 5), o qual utilizou-se como unidade metodológica no
desenvolvimento das capacitações dos Fóruns de DLIS. 

As avaliações ocorreram durante a execução dos trabalhos e ao final
de cada etapa, objetivando os ajustes necessários à manutenção da qua-
lidade dos trabalhos técnicos e de capacitação.

O processo de seleção dos municípios4 – e nestes, a mobilização e a
constituição dos Fóruns de DLIS – foi realizado pela Seplantec, com
participação da Fundação em todos os passos e processos, caracterizados
por especial dedicação à qualidade e à eficácia; a sensibilização das
universidades convergiu com a magnitude da demanda e o importante
significado social da iniciativa, proporcionando, à sociedade baiana,
uma metodologia direcionada à melhoria das condições de vida dos con-
tingentes mais carentes da população.

Parcerias Formadoras de Conhecimento

A opção de formar parcerias com a Universidade, na execução dos
processos de capacitação, constituiu-se produtiva e mutuamente vanta-
josa: para o Estado, com a formação de equipes que foram motivadas
habilitadas à aplicação das práticas e conhecimentos metodológicos na
linha de frente do Programa; para as universidades, pela oportuni-
dade de fortalecerem as suas atividades de extensão, aproximando os
docentes de conceitos e experimentos do desenvolvimento local.
Estreitando, com isso, o conhecimento da realidade social nas áreas
de concentração de pobreza, desenvolvendo técnicas e metodologias
concernentes ao planejamento participativo e temáticas de interesse
comunitário.

Para tanto, a Fundação celebrou acordos de cooperação técnica e
financeira com sete dentre as principais universidades que atuam no
estado: Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Estadual
da Bahia (UNEB), Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS),
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e Universidade Estadual
do Sudoeste da Bahia (UESB), Universidade Católica de Salvador
(UCSAL) e Universidade Salvador (UNIFACS). Através das suas 
Pró-Reitorias de Extensão, elas constituíram equipes multidiscipli-
nares que executaram as capacitações dos fóruns nos municípios
atendidos pela experiência-piloto e nas duas etapas subseqüentes do 
Programa.

4 V. Anexo 2 – Municípios Atendidos pelo Programa
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O  Serviço  de  Apoio  às  Micro  e  Pequenas  Empresas  do  Estado
da Bahia - Sebrae, foi também parceiro no processo de capacitação dos
Fóruns de DLIS, na medida em que atuou como suporte técnico, assim
como a Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola – EBDA.

Prática e Avaliação Enriquecem Metodologia

A avaliação dos processos e procedimentos do Programa de Capacita-
ção de Lideranças Comunitárias Locais é referencial crítico das técnicas
adotadas para atingir os objetivos do Programa Faz Cidadão e para o
aprimoramento pedagógico. Sua abordagem destaca a agregação de valor
da aprendizagem social e da formação de capital humano e capital soci-
al, além do compartilhamento de experiências e o intercâmbio aberto de
informações e conhecimentos.

A metodologia de avaliação adotada enfatiza, assim, o processo de apren-
dizagem social e permite o confronto produtivo de pontos de vista, o cruza-
mento de informações e o compartilhamento de experiências. Ela é proces-
sual e cumulativa e se assenta em indicadores de eficiência e de eficácia.

Para atingir seus objetivos, a metodologia da Capacitação incorpora
a premissa de ser acompanhada e avaliada permanentemente, com ajus-
tes e reformulações em processo, especialmente nas atividades de cam-
po. O acompanhamento é feito com base na comparação entre os obje-
tivos e os resultados alcançados, destacando a auto-avaliação das equi-
pes, testando a metodologia e sua capacidade de gerar expectativas.

Ação Solidária em Campo

No plano formal, a implantação do Programa Faz Cidadão tem início
com a celebração de um termo de compromisso entre a Prefeitura e o
Governo do Estado, ajustando disposições e comprometimentos voltados
para o desenvolvimento local, integrado e sustentável, através da mobilização
da sociedade civil e das autoridades governamentais em seus diversos níveis.

No seu primeiro movimento em campo para a implementação do Pro-
grama, os técnicos extensionistas convocam, utilizando os meios locais
disponíveis e com apoio da prefeitura e outros agentes locais, os diversos
segmentos da população para a etapa de sensibilização. A partir de
então os procedimentos metodológicos relacionados à capacitação pas-
sam a permear, com intensidade crescente, o processo.

São convidados a participar todos os segmentos da comunidade, para
conhecerem o escopo do Faz Cidadão; em seguida os participantes se
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dividem em grupos, por área de atuação ou interesse, onde discutem de
que forma podem contribuir, e elegem seus representantes: de segmento,
setores e instâncias, forças vivas da comunidade, para a  constituição do
Fórum de DLIS. Por fim, cada grupo apresenta suas conclusões e indicam
seus representantes. A duração desta etapa é de cerca de 20 dias e envol-
ve em média entre 300 e 800 pessoas da comunidade.

No segundo momento tem lugar o processo de mobilização, quando
os habitantes são convidados para reuniões abertas, nas quais o Progra-
ma Faz Cidadão é detalhado e são realizadas dinâmicas grupais, tendo
como objeto “a construção do futuro do município”.  Nesse estágio são
promovidas reuniões entre pares para discutir problemas segmentados.

Esta etapa agrega a participação da Secretaria gestora (anteriormente
a Secretaria do Planejamento, Ciência e Tecnologia e, hoje, a Secretaria
de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais), a Fundação Luís Edu-
ardo Magalhães e de outras Secretarias de Estado como as de Saúde, Edu-
cação, Cultura e Turismo, Trabalho e Ação Social e Infra-Estrutura, além
de entidades setoriais e outros organismos, a exemplo do Sebrae, EBDA,
Incra, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste.

Nessa etapa a Fundação Luís Eduardo Magalhães apresenta a propos-
ta de capacitação para o Fórum de DLIS, explicitando a metodologia a
ser desenvolvida e anunciando a universidade parceira. 

Além do grupo executivo e governamental (prefeitura e representan-
tes dos órgãos governamentais que atuam na região, a exemplo da Dires,
Direc, EBDA, Sebrae e Caixa Econômica), há grupos legislativos,
representantes de grupos religiosos, da área de saúde (agentes comunitá-
rios, médicos e enfermeiras), de educação (professores e funcionários das
escolas) e de agentes culturais, além dos “novos organizados” (donas de
casa, idosos e outros segmentos sociais). Também existe o grupo de con-
selheiros, que engloba as entidades não-governamentais e representan-
tes dos conselhos locais.

O terceiro momento corresponde à etapa stricto sensu de capacitação
do Fórum de DLIS, executada com participação da equipe da universi-
dade parceira, que ministra, através de metodologia participativa, com o
mínimo de 80 horas de capacitação aos integrantes do Fórum, consti-
tuído em média por 50 a 60 pessoas. No processo, são transmitidos co-
nhecimentos sobre o novo marco conceitual de desenvolvimento local
e sobre as inter-relações dos fatores sociais, econômicos, ambientais,
físico-territoriais, político-institucionais e gerenciais. Esta etapa envol-
ve a eleição do titular do Fórum. Cabe aos gestores comunitários a sua
coordenação e a implementação dos instrumentos básicos (diagnóstico,



C
ap

ac
ita

çã
o 

de
 L

id
er

an
ça

s 
C

om
un

itá
ri

as

29

plano e agenda) para reverter a condição de pobreza, desenvolver as vo-
cações e captar iniciativas públicas e privadas em benefício dos seus
municípios.

Durante a capacitação, o Fórum reúne as condições adequadas para a
montagem do Plano de Desenvolvimento Local, Integrado e Sustentável,
com a elaboração do Diagnóstico do Município, a prospecção e definição
de ações que levam ao desenvolvimento e à formulação da Agenda de
Prioridades, para um horizonte de dois anos. Adicionalmente, é elabora-
da uma agenda com os compromissos assumidos pelos atores locais.

O plano é então socializado e converte-se em (a) instrumento de nego-
ciação com as instâncias de governo e em (b) agenda local, na qual o mu-
nicípio define o que pode fazer com suas próprias possibilidades.





Metodologia
Contemporânea de

Desenvolvimento Local
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Metodologia Contemporânea
de Desenvolvimento Local

Os resultados do Programa de Capacitação do Faz Cidadão  – nos
campos conceitual, metodológico e executivo – proporcionaram as bases
para a consolidação, no repertório de conhecimentos da Fundação Luís
Eduardo Magalhães, de uma tecnologia de capacitação inovadora, estru-
turada e aprimorada tanto nas aplicações práticas de campo como no
aprofundamento teórico realizado durante o processo.

Essa base proporcionou ao Programa de Capacitação convergir como
suporte de uma metodologia reaplicável de difusão de conhecimentos e
mudança comportamental, fundada na articulação de agentes e na parti-
cipação comunitária, ratificando, em ampla medida, os conceitos do
Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável.

A mobilização de instituições e quadros técnicos e a adoção de estratégias
consistentes possibilitaram o cumprimento das etapas programadas, sendo
implantados e capacitados Fóruns de Desenvolvimento Local, Integrado e
Sustentável nos 102 municípios baianos com menores índices de desenvol-
vimento socioeconômico. O Programa atingiu 1,3 milhão de pessoas (11%
da população do Estado) nos municípios beneficiados, caracterizados por es-
cassa capacidade de geração de riqueza e dependência de políticas compen-
satórias e transferências de renda por parte dos governos Estadual e Federal.

Os Números do Programa de Capacitação

Em sua ação nos municípios baianos, o Faz Cidadão gerou dois produ-
tos principais na esfera da capacitação: o primeiro deles, apesar de intan-
gível em sua natureza, incorpora-se aos fundamentos da metodologia:
são os conhecimentos transferidos aos participantes do processo, com a
construção de novos saberes oriundos da interação entre os valores cien-
tíficos e os populares; são estabelecidas, também, condições propícias à
formação de redes de capital social e para articulações institucionais
diversificadas, permitindo ampliar o universo de relacionamentos e
intercâmbios entre as entidades parceiras.

O segundo produto refere-se ao somatório de ações, eventos e instru-
mentos concretizados: 

• Mobilização de mais de 31 mil pessoas.

• Capacitação de 102 Fóruns de DLIS, envolvendo 4.350 líderes
comunitários e 3.899 titulares e suplentes dos Fóruns.

• Desenvolvimento de 102 Planos de Desenvolvimento Local, Inte-
grado e Sustentável.
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• Capacitação em planejamento das equipes das universidades, tota-
lizando 130 profissionais.

• Agregação de subsídios informacionais representativos de mais de
20% dos municípios baianos, tematizados no capital humano e capital
social, além de problemas e potencialidades de cada um deles.

• Integração das instituições executoras da capacitação com a reali-
dade institucional do Estado, no tocante ao Sistema de Planejamento.

• Criação de novos espaços no processo de capacitação e formação
das universidades, aproximando seus alunos das realidades municipais
da Bahia.

• Expansão da área de atuação da Fundação Luís Eduardo Magalhães
aos municípios e a outros organismos nacionais e internacionais, tanto
na esfera da capacitação como na do planejamento participativo.

• Construção do referencial metodológico do Programa de Capacitação
de Lideranças Comunitárias Locais, utilizado no Programa Faz Cidadão e
disponível para reaplicações em outros empreendimentos e projetos.

Avaliação e Monitoração

Consolidando a consistência técnica da metodologia, a avaliação dos
produtos e atividades de capacitação foi enriquecida através da realiza-
ção de seminários, com participação dos pró-reitores e profissionais
envolvidos das universidades, dos articuladores da Coordenação do Pro-
grama Faz Cidadão, da Coordenação do Programa de Capacitação e dos
consultores, ocasiões em que foram compartilhadas e enriquecidas as
diversas experiências e procedidos os ajustes necessários à manutenção
da qualidade dos trabalhos.

Na trajetória de implementação do Programa, os processos avaliativos
tiveram início na própria apresentação das propostas de trabalho das ins-
tituições executoras da capacitação, construindo-se uma base de dados
de avaliação sobre a montagem de cada Plano de Desenvolvimento
Local, Integrado e Sustentável. A avaliação abrangeu, inclusive, os pro-
cessos diários, em que as equipes técnicas e articuladores abordavam os
pontos positivos e negativos do dia, sendo aplicadas pesquisas dirigidas
aos  fóruns e aos capacitadores, possibilitando a aferição dos aspectos
relevantes da implementação do Programa.

Outro fundamento é que esta avaliação foi realizada sempre de forma
coletiva, principalmente nos trabalhos com a sociedade local, envolvendo
todos os participantes para assegurar o comprometimento e a confiança e
para garantir a pertinência entre os procedimentos e os resultados esperados. 
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A apuração e a classificação das respostas orientaram a constituição de
um repertório avaliativo sobre a experiência, com estruturação dos posi-
cionamentos sobre a capacitação como um todo – organização de eventos,
relações entre os participantes e entre estes e os políticos locais e com os
representantes da instituição capacitadora, passando por questões de meto-
dologia, conteúdo, adequação dos equipamentos e carga horária.

Nessa linha, o primeiro seminário de avaliação deu-se logo após a 
capacitação dos cinco primeiros fóruns municipais, em dezembro de
1999, procedendo-se um balanço do experimento no qual foi identifica-
da a necessidade de um alinhamento entre as universidades, gerando a
realização de um “Seminário de Uniformização Metodológica e Concei-
tual”. Este evento contou com a participação de toda a equipe envolvi-
da e possibilitou a construção de um referencial, que passou a ser adota-
do no trabalho com os demais municípios.

Em julho de 2000 realizou-se o Seminário Interno de Avaliação, 
envolvendo a equipe da Fundação Luís Eduardo Magalhães e consulto-
res do IICA, com o objetivo de discutir e analisar a experiência de capa-
citação nos primeiros 50 municípios trabalhados, gerando um conjunto
de recomendações para balizar a condução de ações futuras.

Entre os documentos que ancoram a avaliação têm destaque o Refe-
rencial Metodológico - dezembro de 2000 (v. cap. 5), que consolidou os
resultados do processo coletivo de reflexão da oficina “Afinando Con-
ceitos”, e o relatório dos resultados da pesquisa aplicada junto às lideran-
ças comunitárias (representantes de Fóruns DLIS) e aos agentes da capa-
citação, cujo resumo é apresentado mais adiante. Foram colhidas e siste-
matizadas as percepções e posições dos pesquisados sobre o processo de
capacitação, os seus efeitos em relação à vida profissional, o funciona-
mento e capacidade negociadora dos Fóruns e a capacidade dos Planos
DLIS em promover o desenvolvimento local.

Conclusões

As conclusões e propostas da avaliação fornecem as referências essen-
ciais que dão corpo ao Programa de Capacitação em suas principais 
variáveis – institucionais, metodológicas e operacionais – e os resultados
obtidos. Como é praxe nas experiências inovadoras, o caminho das rea-
lizações é permeado por êxitos e também por dificuldades localizadas,
que a boa metodologia incorpora como fundamentais ao processo de
aprendizagem e à construção do modelo. 

A realidade dos números coletados e sistematizados no final do processo
capacitador (nos 102 municípios), realizada através de pesquisa dirigida às 
lideranças e capacitadores, é esclarecedora quanto aos resultados positivos do
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Programa de Capacitação, como indica a síntese da avaliação a seguir.

POSICIONAMENTOS DOS REPRESENTANTES DE FÓRUNS DE
DLIS

• A contribuição da capacitação para as suas vidas foi altamente
positiva: quase 100% das respostas dadas ao quesito se concentraram nas
categorias Bom e Ótimo.

• A contribuição da capacitação para o município teve as respostas
concentradas entre as categorias Bom e Ótimo (87,93%), com 12,13%
entre Ruim e Regular.

• A eficácia do Plano enquanto instrumento de negociação junto às
autoridades, embora tenha sido aprovada como Bom e Ótimo por 74,13%
das respostas, contou com 25,86% de avaliações entre Ruim e Regular.

• Representatividade do Fórum: a maior parte das respostas (84,2%)
situa-se nos patamares entre Bom e Ótimo, enquanto 15,78% dos parti-
cipantes apresentaram críticas.

• Atendimento às expectativas dos participantes em relação à capa-
citação: a maioria absoluta das respostas concentra-se nas categorias
Bom e Ótimo (91,23%), enquanto que a categoria Ruim não obteve
nenhuma resposta, o que equivale a dizer que os participantes tiveram
suas expectativas atendidas satisfatoriamente.

• A construção de um diagnóstico sobre a realidade municipal, fei-
ta pelos participantes durante a realização da capacitação, foi considera-
da pela maioria absoluta dos participantes (91,22%) como Bom e Ótimo,
sendo uma das questões onde a categoria Ótimo superou todas as outras,
recebendo 50,87% das indicações.

Conclusões da Avaliação dos Representantes dos Fóruns

A avaliação apresentada pelos representantes dos Fóruns de DLIS,
como síntese das opiniões dos membros que participaram do processo de
capacitação, pode ser considerada positiva, tanto sobre os aspectos fun-
cionais quanto em relação aos resultados obtidos. A maioria absoluta das
respostas se concentra nas categorias avaliativas Bom e Ótimo, podendo
ser destacados vários comentários afirmativos em relação ao processo de
capacitação e aos profissionais envolvidos.

VISÃO DOS CAPACITADORES

As equipes de capacitadores foram formadas por professores de uni-
versidades públicas e privadas da Bahia e técnicos facilitadores do IICA,
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agregados através de acordos e contratos com a Fundação Luís Eduardo.
Síntese de seus posicionamentos:

• Os capacitadores manifestaram alta satisfação com a orientação
técnico-metodológica oferecida pela Coordenação da Fundação Luís
Eduardo Magalhães, com 85,71% dos entrevistados optando pelos con-
ceitos Bom e Excelente.

• O apoio logístico-administrativo oferecido pelas universidades
envolvidas no Programa também foi bem avaliado, com a maioria das res-
postas (85,71%) se concentrando entre as categorias Bom e Excelente.

• A integração e unidade da equipe técnica da universidade envol-
vida com a capacitação dos coordenadores do Fórum foi considerada
pela maioria absoluta (92,82%) como satisfatória. A maior parte das res-
postas se concentrou na categoria Excelente (62,28%).

• A interação entre a equipe da coordenação da Fundação e as
equipes das universidades registrou uma grande concentração de respos-
tas altamente positivas (100% de Excelente e Bom).

• A maioria dos capacitadores (78,57%) julgou como Bom e Excelen-
te o envolvimento da sociedade local no processo de capacitação.

• A avaliação da eficácia do Plano como instrumento de negociação
política na defesa dos interesses do município foi positiva, embora apre-
sente uma significativa redução de respostas nas categorias Bom e, espe-
cialmente, Excelente, atingindo 71,42% do total de respostas.

• A eficiência do Plano DLIS como contribuição para o desenvol-
vimento local teve as categorias avaliativas Bom e Excelente abrangendo
71,42% das respostas, nenhuma delas a considerando Insuficiente.

• O Fórum conseguiu representatividade da sociedade local, com
85,71% dos consultados qualificando-o como Bom ou Excelente.

• As expectativas construídas pela equipe capacitadora no processo de
capacitação foram alcançadas e tiveram um retorno inteiramente positivo,
com as avaliações Bom e Excelente alcançado 100% de respostas.

• A avaliação do impacto da capacitação sobre a vida acadêmica foi
muito positiva, concentrando entre Bom e Excelente 92,85% das respostas.

Conclusões dos Capacitadores

A conclusão que se pode tirar da análise das respostas dos capacita-
dores dos Fóruns de DLIS é que, de uma maneira geral, o processo foi
bastante positivo, com o predomínio dos conceitos Bom e Excelente. A
avaliação sobre os efeitos ou resultados do processo de capacitação tam-
bém mereceram uma avaliação positiva. A adequação dos Planos de
DLIS às prioridades estratégicas foi a questão que obteve a melhor ava-
liação em todo esse bloco, atingindo 100% de aprovação.
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Pode-se concluir, ante os resultados da avaliação, que os dois grupos
envolvidos diretamente na capacitação – representantes dos Fóruns de
DLIS, capacitadores das universidades e IICA – referendam, em ampla
medida, a consistência e a eficácia do Programa de Capacitação em rela-
ção às suas proposições e objetivos, seja na qualidade da metodologia
como na expressão dos resultados obtidos.

Bases para a Construção de uma Metodologia Participativa

O enfrentamento aos desafios da implementação do Programa Faz
Cidadão consubstancia a determinação do Governo da Bahia de colocar
em primeiro plano as ações de combate à pobreza e redução das desigual-
dades socioeconômicas, incorporando e desenvolvendo, para tanto, uma
metodologia de capacitação testada e aprimorada. No presente estágio os
Fóruns de DLIS encontram-se constituídos e capacitados, contribuindo
para o estabelecimento de novos formatos de co-gestão em relação à 
diversidade de demandas e prioridades dos municípios.

É concludente, nesse aspecto, a consideração expressa pelo Diretor
Geral da Fundação Luís Eduardo Magalhães, Geraldo Machado:

A capacitação tem como base conceitual os novos paradigmas de políticas
públicas e de gerência social. Os instrumentos de gestão a serem disponibi-
lizados devem permitir aos agentes envolvidos não apenas conhecer as pos-
sibilidades de utilização das ferramentas, mas, principalmente, saber como
enfrentar os problemas estratégicos que surgem nos processos de implanta-
ção de mudanças. Os promotores do desenvolvimento local serão os facili-
tadores dos processos de mudança, aqueles que deverão realizar a ponte
entre o presente e a situação desejada. Para isso, é preciso que se desen-
volva uma cultura de compromisso e de colaboração, criando espaços de
intercâmbio, de negociação, acordos e parcerias5.

Por sua amplitude e complexidade, bem assim pelos desdobramentos
correntes na implantação dos Fóruns de DLIS, a tarefa da capacitação con-
tinua em processo de andamento e aprimoramento. Os avanços obtidos
despertaram consciências, ensejaram soluções inéditas para problemas crô-
nicos e também criaram um conjunto substantivo de novas demandas – nos
aspectos institucionais, estratégicos, técnicos e operacionais.

Entre os resultados colhidos, destaca-se a construção de um referen-
cial de conhecimentos metodológicos relacionados à capacitação como
instrumento estratégico para interveniências no campo do desenvolvi-
mento local, integrado e sustentável, envolvendo mobilização comuni-

5 In Capacitação para o Faz Cidadão – uma experiência inovadora de empowerment de comunidades locais (mimeo).
Fundação Luís Eduardo Magalhães. Salvador, 2000.
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tária, articulação interinstitucional e fortalecimento de vínculos entre
parceiros públicos, privados e do terceiro setor.

Visão de Futuro

Com esse conjunto diferenciado de conhecimentos e práticas, testa-
do em campo e aprimorado em eventos de avaliação e desenvolvimento,
o Governo da Bahia, através da Seplantec, Secomp, Fundação Luis Edu-
ardo Magalhães, universidades, Sebrae, EBDA, IICA e demais parceiros
e protagonistas, integra ao seu repertório técnico e político-institucional
os fundamentos de um modelo efetivo e flexível de intervenção pública
em rede, ancorado na participação comunitária e passível de reaplicação
em novas interveniências.

Avançando além dessas conquistas, o Programa de Capacitação de
Lideranças Comunitárias Locais, desenvolvendo e aplicando a metodo-
logia participativa, representa uma contribuição concreta às novas alter-
nativas de gestão pública, evidenciando a efetividade da educação de
lideranças e das ações integradas como forma de superar obstáculos ana-
crônicos de combate à pobreza e desigualdades socioeconômicas, e do
fomento à inserção social em bases compartilhadas. 

Os resultados obtidos apontam, adicionalmente, para um cenário de
consolidação da Fundação Luís Eduardo Magalhães como uma institui-
ção no domínio da capacitação para o desenvolvimento local, integrado
e sustentável. 

Coerente com a sua missão de contribuir para a modernização e
desenvolvimento da administração pública, a Fundação disponibiliza à
sociedade uma metodologia reaplicável em situações e instituições
diversificadas, constituída de práticas e conhecimentos especializados,
direcionados ao fortalecimento da gestão participativa e sistêmica, com
foco na incorporação das instâncias comunitárias como protagonistas
ativos da melhoria da qualidade de vida e elevação dos indicadores de
participação social.





Referencial
Metodológico
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Conceitos Básicos

A metodologia de capacitação e planejamento do desenvolvimento mu-
nicipal sustentável deve partir de um conjunto de conceitos gerais, que
fundamentam e orientam os processos de trabalho e as técnicas. De forma
sintética e objetiva, este capítulo apresenta os conceitos básicos de desen-
volvimento local sustentável, capacitação e planejamento participativo. 

1. Desenvolvimento Local Sustentável

Desenvolvimento local sustentável é o processo endógeno de melho-
ria da qualidade de vida e da equidade social de uma localidade (muni-
cípio, comunidade, microrregião) com condições de articular e harmoni-
zar a eficiência e o crescimento econômico e a conservação ambiental,
assegurando a satisfação das necessidades das gerações futuras. O desen-
volvimento sustentável é um “processo de mudança social e elevação das
oportunidades sociais, compatibilizando, no tempo e no espaço, eficiên-
cia e crescimento econômicos, equidade social e conservação ambiental”
(Buarque, 1999), levando a uma ampliação da harmonização entre os
objetivos das diversas dimensões, nem sempre convergentes. 

Esta visão do desenvolvimento local sustentável leva à necessidade
de uma profunda reorientação dos modelos atuais de desenvolvimento,
que tem sido centrados na busca da eficiência econômica e apresentado
limitada preocupação com a equidade social e com a conservação ambi-
ental. Além disso, requer uma postura da sociedade, com base numa éti-
ca social que incorpore três solidariedades: solidariedade inter-gerações –
internalizando nas decisões do presente a responsabilidade com as futu-
ras gerações – solidariedade intra-geração – assegurando a melhoria de
qualidade de vida para todos os segmentos sociais que compartilham um
espaço territorial – e solidariedade inter-espacial – dividindo a responsabi-
lidade de todos os países e regiões com o futuro do planeta, das nações e
das regiões ou localidades.

DIRETRIZES PARA UMA ESTRATÉGIA DE
DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL

• agir localmente e pensar globalmente
• articular e integrar programas e projetos locais
• assegurar a participação da sociedade nas decisões
• garantir a representatividade dos atores e suas visões diversificadas
• considerar e analisar as múltiplas dimensões e suas interações
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Por outro lado, desenvolvimento local sustentável é o processo endó-
geno de mobilização das energias sociais em espaços de pequena escala
que implementam mudanças capazes de elevar as oportunidades sociais,
a viabilidade econômica e as condições de vida da população, conser-
vando o meio ambiente; deve procurar aproveitar as oportunidades
locais e explorar as oportunidades globais, mediando as influências posi-
tivas e negativas do contexto em que está inserido, procurando ocupar
espaços econômicos e comerciais (Buarque, 1999). 

Para tanto, deve promover uma mobilização e convergência dos ato-
res sociais do município em torno de determinadas prioridades e orien-
tações básicas de desenvolvimento. Representa, neste sentido, o resulta-
do de uma vontade conjunta da sociedade que dá sustentação e viabili-
dade política a iniciativas e ações capazes de organizar as energias e pro-
mover a dinamização e transformação da realidade (Castells; e Borja,
1996). Desta forma, o processo de desenvolvimento sustentável no
plano local pressupõe a descentralização das decisões e a  capacitação das
comunidades, a participação social e o empoderamento da sociedade no
plano local e municipal.

2. Capacitação

Capacitação é o processo de construção dos saberes, conhecimentos,
competências e habilidades da sociedade, despertando uma consciência
crítica e promovendo mudanças de atitudes dos atores sociais locais. A
capacitação envolve um processo pedagógico que estimula a população a
refletir sobre sua realidade e ampliação da sua apreensão e percepção crí-
tica do mundo, preparando a sociedade para agir, transformar e respon-
der às mudanças e desafios do contexto.  

O processo de planejamento participativo constitui, por outro lado,
uma capacitação da sociedade, na medida em que estimula a manifesta-
ção organizada das visões e interesses e promove a interação e tomada de
decisões e definição de prioridades. A elaboração de planos e documen-
tos de referência para a ação nos municípios tem como principal mérito
o estímulo à participação e a capacitação da sociedade, gerando um pro-
cesso de aprendizagem social (Buarque, 1999). Como uma reflexão e dis-
cussão estruturada sobre os problemas e potencialidades do município e
sobre as decisões e prioridades para o desenvolvimento local, o planeja-
mento é a forma mais ampla e eficaz de capacitação da sociedade.

Além do processo de capacitação que resulta do planejamento, a
capacitação direta propriamente dita pode ser diferenciada em dois blo-
cos e formas, de acordo com os conteúdos trabalhados com a sociedade: 
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2.1. Capacitação Conceitual – trata-se de um processo de reflexão coleti-
va da sociedade em torno de questões conceituais contemporâneas que aju-
dam à ampliação dos saberes e da percepção do mundo. Nesta capacitação, os
atores sociais são estimulados a refletir e construir um conhecimento sobre ci-
dadania, desenvolvimento sustentável, globalização e desenvolvimento local,
planejamento participativo, participação e representatividade social etc. 

2.2. Capacitação de Conteúdos Específicos – representa uma forma
de ampliação de conhecimentos concretos em temas operacionais e prá-
ticos que permitem melhorar a gestão e organização da sociedade e das
instâncias colegiadas de representação; embora esta capacitação deva
responder a demandas diretas da sociedade, pode-se a priori considerar
relevante a formação em associativismo e cooperativismo, organização
da sociedade, valor da informação e acesso à informação, entre outras.

3. Planejamento e Planejamento Participativo

Planejamento é uma ferramenta de trabalho para tomar decisões de
forma lógica e racional, contribuindo para alcançar os resultados espera-
dos pela sociedade. Por outro lado, o processo de planejamento é um
espaço de negociação e de aglutinação política dos atores, na medida em
que expressa, de forma técnica e organizada, o conjunto das decisões e
compromissos sociais. Além disso, o planejamento e os planos de desen-
volvimento conferem transparência às opções e decisões tomadas pela
comunidade, explicitando os objetivos e as prioridades. Os planos de de-
senvolvimento ajudam a organizar e canalizar as ações do governo como
catalisadores de múltiplas iniciativas de diversas instâncias que se arti-
culam e convergem no espaço local (municipal). 

Como um processo ordenado e sistemático de decisão, o planejamento
ganha uma conotação técnica e racional de formulação e suporte para as
escolhas da sociedade. Desta forma, o planejamento incorpora e combina
uma dimensão política e uma dimensão técnica, constituindo uma síntese
técnico-política, traduzindo decisões fundamentadas no conhecimento e
na análise técnica e racional. Decisões e escolhas no planejamento expres-
sam interesses diferenciados dos atores sociais na sociedade com diferentes
posições de poder e capacidade de influência; portanto, representam um
espaço de disputa de poder para as decisões que constróem o futuro, cada
um procurando influenciar no projeto coletivo com suas próprias expecta-
tivas e com os meios e instrumento de poder (Buarque, 1999). 

O planejamento local e municipal é o processo de decisão - tecnica-
mente fundamentada e politicamente sustentada - sobre as ações ne-
cessárias e adequadas à promoção do desenvolvimento sustentável em
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pequenas unidades político-administrativas com relativa homogeneidade
socioeconômica e ambiental. Como um processo social, o planejamento do
desenvolvimento local deve contribuir para a construção de um projeto
coletivo da sociedade local, que mobilize os atores sociais e organize as

ações convergentes dos diversos agentes de modo a implementar as trans-
formações na realidade que preparam o futuro desejado (Buarque, 1999). 

O desenvolvimento local sustentável depende da capacidade dos ato-
res locais fazerem escolhas e tomarem decisões sobre suas prioridades e as
formas e instrumentos de intervenção e reestruturação das ações, com a
construção de um projeto coletivo. Por isso, o planejamento tem que ser
participativo e descentralizado, mobilizando e envolvendo os diversos
segmentos da sociedade, explorando suas visões do futuro e seus interes-
ses e criando as condições para sua efetiva influência nas decisões. 

O planejamento participativo deve incorporar os saberes e percepções
de todos os segmentos sociais e organizar a reflexão e interação coletiva,
confrontando visões de mundo e interesses diferenciados dos atores sociais
e, principalmente, daqueles que serão os beneficiários dos planos e pro-
gramas. Desta forma, planejamento participativo é uma ferramenta de
trabalho para decidir, de forma compartilhada, sobre estratégias e ações
necessárias (espaço político) à construção de um futuro desejado pela
sociedade, baseado em numa organização lógica, racional e ordenada do
conhecimento e das percepções (racionalidade técnica) dos atores
sociais. O planejamento participativo deve contemplar a representativi-
dade dos atores sociais, a legitimidade das lideranças e representantes, o
reconhecimento e respeitabilidade das instâncias de negociação e a 
liberdade e possibilidade de expressão ampla dos participantes.

Por todo o exposto, fica patente uma grande diferença entre o plane-
jamento participativo e as formas convencionais de planejamento; en-
quanto as formas convencionais se limitavam à dimensão econômica e a
um tratamento técnico, o planejamento participativo amplia o enfoque
e se baseia numa construção compartilhada pelos atores sociais. 

PLANEJAMENTO CONVENCIONAL PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO

DE                 PARA COM                 PARA

• construção imperativa e centralizada • construção compartilhada e

• visão parcial e restrita pela limitação descentralizada

de percepções diversas • visão ampla e abrangente decorrente de 

• tecnocrático e economicista visões múltiplas

• centrado em orçamento • centrado no social 

• responsabilidade isolada • responsabilidade compartilhada

• avaliação posterior • avaliação processual
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O planejamento participativo é a principal forma de capacitação, na
medida em que múltiplos atores e grupos sociais com visões diferenciadas
refletem sobre a sua realidade e seu contexto, confrontando percepções
que enriquecem o conhecimento. Desta forma, a sociedade aumenta sua
aprendizagem e capacidade de resposta aos desafios. Por outro lado, a ca-
pacitação também eleva a capacidade de planejamento e participação da
sociedade, na medida em que fortalece o conhecimento e organização so-
cial e sua capacidade de formulação e negociação de estratégias. 

O planejamento participativo também permite a negociação e dispu-
ta de interesses dos diversos atores sociais, levando a mudanças na cor-
relação de forças políticas no espaço local, alterando a estrutura de
poder prevalecente. Desta forma, permite que se amplie a influência da 
sociedade civil nas decisões locais, alargando os próprios espaços de par-
ticipação e organização da sociedade. Ao mesmo tempo em que reflete o
jogo político local, o processo de planejamento participativo reorganiza
as forças sociais e, portanto, o poder no município (Buarque, 1999).

O governo municipal tende, de um modo geral, a refletir a estrutura de
poder local e representa um instrumento fundamental para o desenvolvi-
mento local pelos instrumentos e meios de atuação. Portanto, o planejamen-
to participativo deve dar grande atenção ao envolvimento, participação e
comprometimento do governo local nas decisões e, principalmente, nas res-
ponsabilidades e parcerias. A abrangência da participação e da democracia
no planejamento depende da postura do governo local e dos espaços que abra
para a negociação e compartilhamento. Mas a participação decorre, antes de
tudo da organização da sociedade e da sua capacidade de conquistar espaços
sociais nas formulações e nas decisões sobre o futuro do município.

Metodologia

A metodologia apresenta o processo geral e os passos sequenciados que per-
mitem promover a capacitação e aprendizagem social e construir o projeto co-
letivo da sociedade local, expresso no plano de desenvolvimento local, integra-
do e sustentável. Esta metodologia se baseia nos conceitos formulados no capí-
tulo anterior e, principalmente, operacionaliza o processo de planejamento par-
ticipativo. Neste capítulo apresenta-se o processo geral de planejamento parti-
cipativo, a relação dos técnicos e facilitadores com a sociedade local e a estru-
tura e papel dos planos de desenvolvimento local, integrado e  sustentável.

1. Processo Geral

A metodologia se divide em quatro grandes estágios não necessaria-
mente sequenciados: a preparação, o planejamento e a capacitação pro-
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priamente ditos, a construção dos espaços institucionais de gestão social
do plano, e o acompanhamento e avaliação do processo. 

1.1. Preparação

A preparação do trabalho é um momento importante do processo,
gerando os insumos que serão utilizados na mobilização dos atores locais

para planejamento e capacitação. Esta fase preparatória deve realizar as
seguintes atividades:

Constituição e Capacitação da Equipe Técnica – identificar os téc-
nicos e profissionais qualificados para o planejamento participativo e 
consolidar sua capacitação para o trabalho.

Pré-diagnóstico do Município – definir um perfil preliminar do mu-
nicípio, com base em dados secundários disponíveis, para formar uma
primeira impressão da realidade que será trabalhada, incluindo as condi-
ções políticas e institucionais do município –  número de instituições so-
ciais existentes e as representações das instituições oficiais –  as condi-
ções de vida da população, os meios de vida existentes, os aspectos da
cultura e lazer e as atividades econômicas locais,  especialmente aquelas
que estão aproveitando as potencialidades locais.

Preparação de Material Didático-Pedagógico – recolher e organizar
o material de trabalho para a capacitação e o planejamento de forma
consistente com a metodologia participativa e as técnicas definidas. 

Contatos Preliminares com Lideranças Locais – complementar o
conhecimento preliminar do município e abrir os primeiros espaços de
articulação local através de contatos com líderes e segmentos represen-
tativos do município.

Pesquisa Exploratória no Município – ampliar os dados e informa-
ções gerais, na chegada ao município, com base em uma abordagem ex-
ploratória que complemente o conhecimento prévio da realidade local. 

Elaboração de Agenda de Trabalho – montar agenda de trabalho
para implementação da capacitação e do planejamento local, com base
nos elementos gerados nas atividades anteriores. 

1.2. Planejamento e Capacitação 

A principal etapa do trabalho se concentra no planejamento e na ca-
pacitação, quando serão estruturadas as atividades para mobilização da
sociedade no processo de reflexão, negociação e formulação do plano e
da agenda de compromissos. A capacitação está associada ao planeja-
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mento e se baseia numa linha estimuladora, tendo como eixo a sensibi-
lização, a ação, a participação na formulação do diagnóstico participati-
vo, do plano de desenvolvimento e de uma agenda local. Esta fase se des-
dobra em seis grandes atividades, duas das quais se implementam ao lon-
go de todo o processo de trabalho, como mostra o gráfico abaixo:
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ELABORAÇÃO 

DO PLANO

NEGOCIAÇÃO DA

AGENDA LOCAL

FORMAÇÃO DOS

ESPAÇOS

INSTITUCIONAIS

Sensibilização e Mobilização – envolver a sociedade civil e as auto-
ridades governamentais, em seus diversos níveis, procurando comprome-
tê-los com o trabalho, combinado com o estímulo à criatividade e auto-
estima da sociedade local através de jogos e exercícios de interação e
participação, no sentido de  despertar os atores para uma ação pró-ativa
no programa; deve conter a formalização de um compromisso entre a
Prefeitura Municipal e o Governo do Estado.

Constituição do Fórum (instâncias institucionais) – estimular a
criação de espaços institucionais de representação e negociação, com
participação dos diversos segmentos da sociedade local com representa-
tividade e comprometimento.

Capacitação – estimular a reflexão crítica da sociedade através de
processos dialógicos (oficinas educativas) e de discussão de conceitos,
com a análise e aplicação de técnicas, materiais didáticos e ferramentas
de trabalho –  textos reflexivos e informativos, vídeos,  etc –   procuran-
do identificar suas necessidades de conhecimento. 

Diagnóstico Participativo – expressar a percepção que a sociedade
tem da realidade local e do seu contexto externo – de forma interativa
e participativa (incluindo a volta dos representantes às bases para con-
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firmar a posição)  focalizando os problemas e potencialidades internos e
as ameaças e oportunidades externas. Trabalhando com técnicas de par-
ticipação, a sociedade é estimulada a intercambiar seus conhecimentos e
vivências, procurando compreender a realidade local e formular a visão
do futuro desejado para o  município, cruzando com o conhecimento
técnico no tratamento e sistematização da informação.

Formulação do Plano – explicitar as decisões da sociedade sobre as
ações prioritárias para o desenvolvimento local através de documento
(plano), que contêm as opções estratégicas, os cenários tendencial e de-
sejado (visão do futuro), os programas e projetos prioritários e integra-
dos, os instrumentos e o sistema de gestão do plano. Esta fase deve recor-
rer a várias rodadas de reflexão e discussão com a sociedade, nas instân-
cias institucionais, e realizar um tratamento e organização das percepções
para hierarquização e priorização das ações e projetos. 

Negociação da Agenda Local – negociar as prioridades do plano com
os parceiros locais e instituições públicas estaduais e federais com res-
ponsabilidades no município, construindo compromissos e responsabili-
dades compartilhadas nas diversas áreas, como elaboração do projeto,
financiamento, execução da obra ou da ação e sua manutenção, realçan-
do que a comunidade deve estar presente e assumir responsabilidades nas
fases das intervenções.

1.3. Instâncias Institucionais de Gestão Social do Plano

O Fórum de Desenvolvimento Municipal é um espaço permanente de
discussão e negociação de conflitos e interesses representativos da socieda-
de para decisão sobre ações direcionadas ao desenvolvimento municipal,
constituindo a instância central do sistema de gestão do plano de desen-
volvimento local, integrado e sustentável, incluindo o seu acompanha-
mento e avaliação.

Para tanto, o Fórum deve assegurar a representatividade da sociedade
municipal, estimular a organização social, garantir o clima de respeito e
negociação da diversidade de interesses, viabilizar a implementação das
decisões, respeitar as prioridades, dar continuidade ao processo de capa-
citação e assumir a responsabilidade pela articulação institucional e pelo
fluxo de informação. 
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PRINCÍPIOS E ORIENTAÇÕES PARA O 

TRABALHO NO FÓRUM

01. Apresentação dos objetivos e das pessoas que irão trabalhar, se possível, com
a utilização de uma dinâmica que permita observar que a vida se constitui de
momentos em que a realidade é concreta e outros em que esta mesma reali-
dade é invisível.

02. Apresentação da forma e da razão da existência desta atividade e como ela
se reflete na vida das pessoas.

03. Apresentação dos trabalhos que serão realizados durante a elaboração do do-
cumento e a importância da participação dos presentes, ressaltando que as
falas devem ser realizadas sempre sem medo dos possíveis erros.

04. Abordagem sobre a legitimidade do trabalho, ressaltando a responsabilidade
dos representantes em repassar às suas bases os assuntos e as discussões ocor-
ridas em plenária, sendo estimulados a trazerem a visão critica dos seus re-
presentados e da comunidade.

05. Apresentação dos temas relativos à gestão do bem comum ou da coisa públi-
ca ressaltando a participação da sociedade para o fortalecimento das institui-
ções democráticas e para a formação das receitas públicas e suas aplicações.

06. Definição das conseqüências da participação da sociedade na administração
do Estado  onde a mesma é responsável na definição das intervenções e sua
manutenção para o atendimento das necessidades da população, sendo por-
tanto tão conseqüente nos seus atos como se espera das instituições oficiais.

07. Apresentação dos temas que serão trabalhados no dia, com seus respectivos
conceitos, informando para que servem e em que serão utilizados.

08. Concentração dos trabalhos sobre cada tema, se possível com grupos, 
os quais deverão expor suas idéias ao final de cada etapa, estimulado o deba-
te do grupo com a plenária (no caso de todos os grupos trabalharem o mes-
mo tema, ressaltar a diferença ou complementaridade de cada trabalho apre-
sentado).

09. Organização dos debates na plenária como forma de utilização dos argumen-
tos e instrumento de negociação, sendo este o momento de iniciar a capaci-
tação em negociação.

10. Apresentação, se possível, ao final do dia (quando se dispõe de computado-
res portáteis), os resultados obtidos para que os representantes possam apre-
sentar a seus pares.

11. Concessão de espaço, no início dos trabalhos dos dias seguintes, para a apresen-
tação dos resultados obtidos pelos participantes junto aos seus pares e apresentar
o roteiro de trabalho do dia.
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1.4. Acompanhamento e Avaliação

O processo metodológico deve ser acompanhado e avaliado contínua e
permanentemente, para introduzir ajustes e reformulações no andamento e
na dinâmica de trabalho, especialmente quando se trata do trabalho de cam-
po. O acompanhamento deve ser feito com base na comparação entre os
objetivos e os resultados alcançados, destacando a auto-avaliação das equi-
pes, testando a metodologia e sua capacidade de geração das expectativas.
Esta avaliação deve ser feita sempre de forma coletiva, principalmente nos
trabalhos de campo com a sociedade local, envolvendo todos os participan-
tes para assegurar o comprometimento e a confiança e para garantir a perti-
nência dos procedimentos e os resultados esperados. O processo de avaliação
deve combinar a forma verbal de manifestação, o uso de textos para expres-
sar a percepção dos participantes com relação aos resultados e formas mais
simples de medir o sentimento. 

2. Postura do Técnico e Relações com a Sociedade

A relação dos técnicos e capacitadores com a sociedade deve ser cons-
truída na base da confiança, buscando uma interação estreita e uma inten-
sa troca de conhecimentos. O principal papel do técnico é de facilitar e
animar as reflexões e as negociações dos atores, estimulando a discussão e
apoiando com informações e conhecimento técnico e sistematizado. Desta
forma, deve estimular a criatividade e o posicionamento crítico dos parti-
cipantes, e apoiar a organização e sistematização da informação e conheci-
mentos compartilhados. Na produção dos documentos, como o plano, os
técnicos podem ter uma atuação mais direta, inclusive na redação, mas
sempre procurando expressar as percepções e decisões tomadas pela socie-
dade; se o Fórum ou grupo dos atores puderem assumir diretamente o papel
de redator dos documentos, cabe aos técnicos o apoio e orientação técnica. 

O método participativo pressupõe uma mudança de atitudes e de mé-
todos de trabalho dos técnicos e sua relação com a sociedade, partindo
do princípio de que é necessário compartilhar os conhecimentos e expe-
riências entre as pessoas, os atores sociais e as instituições locais. Desta
forma, se articula e combina o conhecimento técnico e científico com o
saber da sociedade, ressaltando o papel dos capacitadores –  facilitadores
e animadores do processo de aprendizagem –  técnicos que estarão envol-
vidos com a comunidade e ligados diretamente aos trabalhos com o 
fórum, conduzindo a construção coletiva da sociedade local. 

Os capacitadores devem sempre adotar uma postura de aproximação
e identificação com os presentes (sem perder sua autenticidade), buscan-
do a participação dos mesmos nos temas que estão sendo tratados, obser-
vando como os mesmos estão apreendendo os conceitos e conteúdos e
assegurando a interação e capacidade de compreensão e decisão. 
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3. Plano de Desenvolvimento Local, Integrado e Sustentável

O Plano de Desenvolvimento Local, Integrado e Sustentável é a ma-
terialização do processo de planejamento e a expressão da visão e das de-
cisões da sociedade local, recorrendo a uma representação documental
das escolhas da sociedade sobre o seu futuro e as ações necessárias. Des-
ta forma, o Plano é o retrato do que foi pactuado pela sociedade local. 

Por outro lado, o Plano é um instrumento norteador e orientador das
ações voltadas para o desenvolvimento local, na medida em que explici-
ta o que deve ser feito, por quem deve ser feito, quando deve ser execu-
tado e com que meios atuar para promover as mudanças e o desenvolvi-
mento municipal. Além disso, funciona também como um instrumento
para a sociedade local estabelecer negociações com parceiros, definindo
os espaços de interesse comum e explicitando as prioridades locais. 

Para exercer este papel de expressão da vontade da sociedade, referên-
cia para a ação e instrumento de negociação, o Plano de Desenvolvimen-
to Local, Integrado e Sustentável deve responder, de forma estruturada e

POSTURA DO FACILITADOR

• ter humildade 
• saber ouvir
• ter tolerância e flexibili-

dade
• reconhecer diferenças
• utilizar linguagem clara e

acessível
• respeitar a comunidade
• assumir postura supra-par-

tidária
• assumir compromisso ético

com o processo
• ter abertura para as diversas

formas de organização
• assumir uma visão sistêmica
• animar a participação 
• assegurar o debate e o di-

reito de toda manifestação
• dar contribuições técnicas

ao debate e negociação
• valorizar o conhecimento e

a cultura local
• ter pontualidade
• adaptar o programa de tra-

balho aos hábitos locais

REGRAS DE COMPORTAMENTO PARA CAPACITAÇÃO

• chegar sempre nos horários combinados com as comu-
nidades.

• tratar sempre bem as pessoas, dando atenção aos inter-
locutores, e usando sempre palavras de estímulo para
continuação dos relatos.

• despertar o interesse das pessoas nos diversos assuntos
abordados, sem emitir opiniões pessoais nem fazer juí-
zos de valor.

• estar sempre acessível às comunidades, informando
seu cronograma de trabalho.

• colaborar nas discussões dos participantes, contribuin-
do na construção das soluções, sem apresentar uma
solução acabada.

• procurar sempre formular perguntas que permitam
uma seqüência de complexidade até chegar à definição
esperada do tema questionado.

• saber ouvir, não apenas escutar o que se está falando.
• ser permanentemente paciente nas suas explicações,

buscando sempre saber se foi suficientemente claro em
sua exposição, e repetir o assunto, preferencialmente de
modo diferente cada vez que for questionado.

• evitar discutir as conclusões e os objetivos das insti-
tuições.

• buscar os argumentos, de modo a permitir uma dis-
cussão na busca do consenso.



id
éi

as
 S

O
LU

Ç
Õ

E
S 

re
su

lta
do

s

54

organizada, a determinadas perguntas fundamentais para o encaminha-
mento das decisões. Embora possa trabalhar com diversas estruturas, de
uma forma geral, o plano deve ter os seguintes componentes básicos:

Diagnóstico – este componente deve responder a  duas  perguntas  cen-
trais  (“quem somos?” e “onde estamos?”) desagregadas em três partes:

• Histórico do Município
•  Problemas (fraquezas) e potencialidades (fortalezas)
• Oportunidades e ameaças (contexto externo)

Visão do Futuro – deve responder à pergunta (“o que que-remos ser?”
ou “onde queremos chegar?”), apresentando dois aspectos comple-
mentares:

• Tendências (cenário tendencial)
• Futuro desejado

Objetivos (Metas) – complementando e concretizando a visão do
futuro, esta parte do plano deve explicitar claramente onde queremos e
podemos chegar em determinado horizonte de tempo.

Opções Estratégicas – para passar do que somos e onde estamos hoje
para os objetivos (visão do futuro) deve ser explicitado onde concentrar
as ações, expresso pelas opções ou eixos estratégicos.

Programas e Projetos – como as opções estratégicas apresentam ape-
nas a direção geral, é necessário detalhar em programas e projetos que
explicitam os segmentos, dimensões e setores concretos de ação para
promover o desenvolvimento local.

Instrumentos – procurando responder à pergunta “com que meios po-
demos implementar ações?”, devem ser explicitados os instrumentos ade-
quados e necessários à execução dos programas e projetos.

Sistema de Gestão – todo o plano não passará de intenções se não for
definida a forma em que a sociedade e o governo local devem se organi-
zar para a implementação das ações, programas e projetos, definindo o
sistema gerencial e organizacional.

Agenda Local – para amarrar os compromissos e explicitar as respon-
sabilidades em torno dos principais projetos, deve ser feito um esforço de
negociação com parceiros, construindo e pactuando uma agenda de com-
promissos.   

O plano deve ser apresentado como um produto uniforme e integra-
do com consistência e unidade entre os dados técnicos e as definições da
sociedade; deve expor as decisões como se a sociedade estivesse falando,
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embora procurando utilizar uma linguagem trabalhada, a  mais precisa e
correta possível. A melhor forma de assegurar esta expressão da socieda-
de no plano é a sua elaboração conjunta: pelos capacitadores e pelos ato-
res sociais, compondo uma comissão mista de redação e, principalmen-
te, assegurando sua discussão intensa no Fórum. O grande desafio con-
siste em produzir um documento que seja, ao mesmo tempo, compreen-
dido pela sociedade e respeitado pelos parceiros, inclusive  técnicos;
uma forma alternativa é a produção de duas versões: uma ampliada e
tecnicamente rigorosa; e outra popular, com linguagem mais simples. 

Técnicas

O processo de planejamento e capacitação podem recorrer a diversas
técnicas que estimulam a participação e aprendizagem e permitem um
tratamento técnico e o enriquecimento dos produtos. Convém ressaltar
que as técnicas devem ser utilizadas com parcimônia, evitando excessos
e fascínio pelos meios, com flexibilidade para acompanhar o andamento
dos trabalhos e as condições concretas, procurando assegurar agilidade e
dinâmica, acesso e emprego fácil pela sociedade, procurando sempre ade-
quá-las e compatibilizá-las às condições e aos objetivos do trabalho e,
principalmente, às características da sociedade. 

Entre as técnicas conhecidas e testadas,  são apresentadas abaixo as
principais ferramentas, diferenciadas de acordo com o propósito e a eta-
pa do trabalho (embora algumas técnicas possam corresponder a vários
estágios do processo).

1. Técnicas de Mobilização e Sensibilização

Mais do que técnicas, o que é fundamental para a fase de mobilização e
sensibilização é a postura da coordenação do Programa e do facilitador
diante da sociedade local para construir uma relação de confiança e o com-
prometimento dos atores sociais. Antes de tudo, não podem ser criadas ex-
pectativas desproporcionais e inconsistentes com a proposta de trabalho,
gerando ilusões e imprecisões com relação aos resultados. A sociedade deve
ser convocada pela coordenação do Programa e pelas instituições locais,
explicitando e negociando os papéis e os objetivos do trabalho, das ofici-
nas, do capacitador e dos participantes, definindo o calendário de trabalho
com os atores locais, respeitando seus hábitos e costumes. Para que esta
relação se consolide com confiança mútua e envolvimento dos diferentes
atores, os facilitadores devem ter conhecimento prévio da localidade e seus
segmentos sociais, e deve realizar os eventos em local adequado em infra-
estrutura e instalações compatíveis com as atividades e evitando ambientes
identificados com algum dos grupos e interesses particulares.  
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Para a mobilização e sensibilização devem ser utilizados todos os meios
de comunicação –  vídeo, cartazes, teatros, repentistas, carros de som, rá-
dio local, jornais regionais, festas etc. –  para divulgação ampla e em larga
escala. Entretanto, as divulgações em larga escala tendem, normalmente,
a reduzir a sensibilização e o envolvimento dos grupos sociais; por isso, a
mobilização e sensibilização devem ser complementadas e intensificadas
com contatos diretos com os atores sociais e comunidades, através de visi-
tas a lideranças e formadores de opinião, reuniões e conversas diretas com
comunidades, convites formais e conversas focadas em grupos diferencia-
dos e espaços particulares (feira, igreja, esportes, etc.).

É necessário entretanto, fazer uma clara distinção entre os meios para
mobilização e sensibilização daqueles utilizados para a divulgação do
Programa. Embora eles estejam estreitamente relacionados – a sensibili-
zação e mobilização requerem uma divulgação dos promotores do proces-
so e suas expectativas – deve-se considerar que o envolvimento efetivo
das comunidades no processo passa por formas mais intensas de motiva-
ção e confiança. A divulgação em larga escala contribui para a convoca-
ção da sociedade para os eventos de mobilização e sensibilização, mas
para assegurar a participação, além dos contatos pessoais, as oficinas e
eventos comunitários e culturais permitem estimular a motivação, criar
confiança e despertar o engajamento coletivo. 

2. Técnicas para Reflexão da Sociedade e Levantamento de Dados

O diagnóstico participativo deve recorrer a várias técnicas que esti-
mulem os atores sociais locais a refletirem sobre a realidade e, em inte-
ração com a visão técnica dos facilitadores, constróem um novo conhe-
cimento das condições do município – seus problemas e potencialidades –
e do seu contexto – oportunidades e ameaças. Entre as técnicas normalmente
utilizadas, destacam-se as seguintes:

2.1. Oficinas – forma de interação direta dos participantes na troca
de conhecimentos e vivências, de modo a gerar resultados convergentes
da percepção da realidade e das perspectivas futuras do município, con-
tando com visualização e flexibilidade de construção da visão coletiva.
Nas oficinas podem ser utilizadas diferentes dinâmicas de grupo que 
estimulem a reflexão e a formulação da percepção dos participantes, pro-
movendo a integração, a participação e o compromisso dos atores, crian-
do um ambiente de cooperação e envolvimento de todos, trabalhando as
dimensões cognitivas, emocionais e sociais das pessoas e evitando cons-
trangimentos e competitividade entre as pessoas.

2.2. Reuniões com a Comunidade – como forma de ampliação dos
participantes e focalização dos interesses em municípios com diversida-
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de social e territorial, podem ser utilizadas reuniões com comunidades
para motivação da reflexão e aprofundamento da percepção. 

2.3. Caminhadas de Percepção – também chamada de "caminhadas
transversais", a técnica consiste em construir um conhecimento direto e vi-
sual da realidade, caminhando em grupo – com apoio de pessoas da comu-
nidade que conhecem as condições locais – cotejando e complementando
as informações secundárias sobre aspectos sociais, culturais e ambientais.

2.4. Busca de Informações Secundárias – embora os facilitadores já
cheguem com um perfil municipal, formado com base em informa-
ções secundárias, ao longo do processo estas informações devem ser tes-
tadas e cotejadas com a visão da sociedade e complementadas com dados
adicionais de fontes locais.

2.5. Grupos Temáticos para Complementação do Conhecimento –
sempre que as condições permitirem – motivação dos atores sociais e dis-
ponibilidade de tempo de grupos locais – devem ser criados grupos de
trabalho temáticos, com o objetivo de aprofundar a análise das oficinas
e caminhadas e, eventualmente, complementar o levantamento de da-
dos com pesquisas diretas. 

2.6. Fotografias e Filmagem de Partes da Realidade – forma de visua-
lização do conhecimento para apresentar à sociedade nas oficinas, esti-
mulando a discussão e reflexão coletiva; devem ser produzidos fotos e fil-
mes de aspectos relevantes da realidade municipal, preferencialmente
com a mobilização direta da sociedade neste trabalho.  

3. Técnicas de Tratamento, Sistematização e Organização das
Informações6

A reflexão coletiva da sociedade local tende a gerar uma grande mas-
sa de informação e conhecimento que precisam ser organizados e siste-
matizados para ajudar na compreensão da realidade, preparando para a
tomada de decisões. Existem diferentes meios e formas de organização e
sistematização das informações, entre as quais se destacam:

3.1. Agrupamento por Dimensões – considerando a abordagem de de-
senvolvimento sustentável, procura-se organizar o conjunto das informa-
ções, principalmente os problemas e potencialidades locais, nas dimensões
que agregam temas setoriais fragmentados, destacando os sub-sistemas que
interagem para a construção da sustentabilidade (normalmente são conside-
radas, pelo menos, as dimensões social, econômica e ambiental).

6 Para maiores detalhes sobre as técnicas apresentadas a seguir, ver BUARQUE, Sérgio C. – "Metodologia de
Planejamento do Desenvolvimento Local e Municipal Sustentável" – IICA – Brasília/Recife – 1999
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3.4 Técnicas de Hierarquização e Priorização das Ações7

Mais importante que a organização dos fatores identificados no mu-
nicípio é a sua hierarquização e a priorização das ações que devem pro-
mover o desenvolvimento sustentável local. Para esta importante fase
dos trabalhos existem também várias técnicas, algumas complementares
e outras alternativas, que devem ser escolhidas pelos facilitadores para
utilização nas diferentes condições dos municípios. 

As técnicas de hierarquização podem ser agrupadas em dois conjun-
tos diferenciados, de acordo com a complexidade técnica do tratamen-
to. O primeiro grupo se limita a uma qualificação dos problemas e 
potencialidades mais importantes ou de maior peso, sem uma análise de
causa e efeito; o segundo grupo  se baseia, precisamente, nesta análise de
causalidade entre os problemas. No primeiro conjunto podem ser utili-

3.2. Confronto do Conhecimento Técnico com a Visão da Sociedade –
a definição de problemas e potencialidades locais no diagnóstico participati-
vo deve ser complementada, testada e fundamentada com dados e informa-
ções estatísticas que indiquem a intensidade e a ordem de grandeza do fenô-
meno identificado.

3.3. Fofa (fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças) – técnica
de organização de problemas e potencialidades e de ameaças e oportuni-
dades recorrendo a diagrama que distribui estes componentes em blocos
diferenciados, permitindo uma percepção clara dos fatores facilitadores e
dificultadores internos e externos (ver diagrama)

7 Parte destas técnicas foi retirada de BUARQUE, Sérgio C. – Ibid.

FATORES INTERNOS – com que contamos hoje

FA
T

O
R

E
S 

P
O

SI
T

IV
O

S 

(f
ac

il
it

ad
or

es
)

FA
T

O
R

E
S N

E
G

A
T

IV
O

S

(dificultadores)

FATORES EXTERNOS – o que não controlamos amanhã

POTENCIALIDADES
(fortalezas)

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

PROBLEMAS
(fraquezas)

Fonte: IICA/GTZ, citado por BUARQUE, 1999



MATRIZ DE HIERARQUIZAÇÃO

PROBLEMAS SECA PRAGAS FALTA DE EROSÃO BAIXA

TERRA DO SOLO TECNOLOGIA

PROBLEMAS

FALTA DE BAIXA

SECA SECA TERRA SECA TECNOLOGIA

PRAGAS FALTA DE PRAGAS BAIXA 

TERRA TECNOLOGIA

FALTA DE FALTA DE FALTA DE 

TERRA TERRA TERRA

EROSÃO BAIXA

DO SOLO TECNOLOGIA

BAIXA

TECNOLOGIA

Fonte: GEILFUS, citado por BUARQUE, 1999

C
ap

ac
ita

çã
o 

de
 L

id
er

an
ça

s 
C

om
un

itá
ri

as

59

zados três ferramentas de trabalho que avaliam a importância dos proble-
mas, como apresentado abaixo.

4.1. Pontuação – os participantes são estimulados a atribuir
valores aos diversos problemas e potencialidades, destacando aqueles
que considera mais importante para o município, numa forma simples
mas eficaz de hierarquização, ressaltando, normalmente os mais intensos.

4.2. Análise da Gravidade e Urgência –   os participantes são esti-
mulados a identificar os problemas mais urgentes no município, introdu-
zindo uma preocupação com o prazo de solução, que não são, necessaria-
mente, os mais relevantes e determinantes da realidade local.

4.3. Matriz de Hierarquização –   técnica simplificada mas estrutu-
rada de análise comparativa e confronto dos diversos problemas,
identificando –  numa interação um a um –  os problemas mais impor-
tantes no município. Constitui uma forma mais rica que as anteriores por
estabelecer escolha entre os problemas ainda sem um tratamento de
causalidade. Como mostra a matriz abaixo com um exemplo prático, os
participantes são estimulados a fazer escolhas entre pares de problemas,
identificando os mais importantes em cada uma das células que cruzam
os mesmos. Ao final do processo, soma-se a quantidade de vezes que cada
problema ganhou na interação, definindo um ranking de importância
relativa. 
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Outro grupo de técnicas procura hierarquizar os problemas com base
em uma análise de causa e efeito, de modo a identificar aqueles que
estão na raiz da problemática e que, portanto, são os mais determinan-
tes e merecedores de atenção na priorização das ações. Entre as técnicas
que analisam as relações de causalidade podem ser destacadas quatro
alternativas:

4.4. Definição de Causas dos Problemas –  partindo dos diversos
problemas identificados na percepção da realidade pela sociedade,
esta técnica estimula os participantes a identificarem as causas dos mes-
mos, escrevendo à direita os seus determinantes mais importantes. Esta
técnica permite que se explicitem novos problemas que estarão causan-
do aqueles identificados no início ou a repetição de alguns já definidos
que, portanto, se destacam como problemas mais significativos. Este
processo pode recorrer a uma matriz de duas colunas que lista todos os
problemas na coluna da esquerda e passa a escrever na coluna da direi-
ta as causas percebidas pelos participantes. Ao final deste processo,
pode ser feita uma seleção das causas mais comuns e que se repetem na
determinação dos diversos problemas. A técnica pode ser ampliada com
a criação de novas colunas à direita, procurando-se identificar as causas
das causas, num processo de reflexão que leva a destacar as causas mais
profundas e determinantes da realidade. 

4.5. Matriz de Relevância –  recurso técnico para identificação dos
problemas de maior poder de determinação da realidade, recorrendo
a uma matriz que permite a organização da análise de causa e efeito
entre os diferentes problemas identificados pela sociedade. A matriz
distribui os problemas nas linhas e colunas (formando uma matriz qua-
drada), e organiza as influências entre os mesmos através de pesos nu-
méricos indicados nas células, que dão ordem de grandeza da intera-
ção e influência entre os mesmos, segundo a sensibilidade do grupo.
A soma das linhas da matriz vai apresentar, na última coluna, uma hie-
rarquia do poder de influenciação dos diversos problemas sobre a pro-
blemática geral do município; e a soma das colunas vai apresentar, na

PROBLEMAS FREQUÊNCIA RANKING

Seca 2 3º

Pragas 1 4º

Falta de terra 4 1º

Erosão do solo 0 5º

Baixa tecnologia 3 2º



última linha, uma hierarquia do grau de dependência dos problemas em
relação ao conjunto dos outros (Buarque, 1999).

MATRIZ DE RELEVÂNCIA

PROBLEMAS/

PROBLEMA A PROBLEMA B PROBLEMA C PROBLEMA N PODER DE

PROBLEMAS INFLUÊNCIA

Problema A Soma

Problema B

Problema C

Problema N

Grau de Soma
Dependência

Fonte: BUARQUE, 1999

A análise da posição dos problemas na problemática geral dos muni-
cípios pode ser melhor visualizada apresentando os resultados da matriz
em um diagrama –  Diagrama Influenciação-Dependência –    expressan-
do o poder de influenciação e o grau de dependência em um sistema de
coordenadas que distribui os problemas (potencialidades) em um diagra-
ma formado por quatro quadrantes com diferenças qualitativas que
permitem a seleção dos elementos centrais da realidade. Desta forma, é
possível qualificar os problemas segundo a influência e dependência, em
quatro tipos diferenciados: alta influenciação e baixa dependência, alta
influenciação e alta dependência, baixa influenciação e baixa depen-
dência, e baixa influenciação e baixa dependência. 

4.6. Árvore de Problemas – técnica que estimula a estruturação dos
problemas e a análise de causa e efeito entre eles, identificando através
de setas as influências que cada um tem sobre os outros, jogando as
causas para a base; assim, procura distribuir os problemas-efeitos de
forma ascendente, da raiz para o tronco, passando para os galhos e ter-
minando com os problemas resultantes que constituem, por assim dizer,
as folhas da árvore. A base da árvore é formada pelos problemas mais
determinantes da problemática geral e que, portanto, constituem os
mais importantes para priorização das ações. 
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4.7. Diagrama do Ishikawa (Espinha de Peixe) – técnica semelhante à
árvore de problemas que, no entanto, vai distribuindo os problemas centrais
numa forma de coluna do peixe; na medida que avança para a cauda vão sen-
do distribuídos os problemas resultantes, desdobrados em novos efeitos pela
distribuição de problemas nas espinhas do peixe. Desta forma, organizados os
problemas nesta estrutura, podem ser identificados aqueles de maior poder de
determinação da problemática geral.  

As técnicas de priorização de ações procuram estruturar as informações
sobre a realidade de modo a permitir uma seleção de iniciativas e projetos
que permitam otimizar os esforços para a construção do desenvolvimento
local. Partem, normalmente, dos componentes identificados como os mais
relevantes na análise de hierarquização anterior, entendendo-se que, desta
forma, as ações se concentrariam nos fatores de maior poder de transforma-
ção da realidade portanto, prioritários. 

ÁRVORE DE PROBLEMAS

COMPETITIVIDA

DE BAIXA /BAIXOS

INVESTIMENTO

POBREZA

DESEMPREGO BAIXO NIVEL

DE RENDA

LENTO RITMO

DA ECONOMIA

LIMITAÇÃO

DO MERCADO

INTERNO

CONCENTRAÇÃO

DE RENDA ALTA

DEFICIÊNCIA
DE INFRA-

ESTRUTURA

BAIXO NÍVEL
EDUCACIONAL

DEFASAGEM
TECNOLOGICA

BAIXO
INVESTIMENTO

PÚBLICO

RESTRIÇÕES
INSTITUCIONAIS

BAIXA CAPACIDADE

DE ARRECADAÇÃO

DO ESTADO

CRISE E

DESESTRUTURAÇÃO

DO ESTADO
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4.8.  Matriz de Planejamento – técnica que permite a identificação das
prioridades estratégicas a partir da correlação dos fatores internos –
positivos (potencialidades) e negativos (problemas) – com os externos –
positivos (oportunidades) e negativos (ameaças) - utilizando uma matriz
com dois grandes blocos de colunas e linhas: os blocos de colunas agrupam
as oportunidades e as ameaças identificadas no contexto; e os blocos de li-
nhas agrupam as potencialidades e problemas (estrangulamentos) centrais
do município. Analisando a interação, definem-se pesos nas células que 
indicam a posição do município – potencialidades e problemas – diante do
contexto – oportunidades e ameaças: capacidade das potencialidades endó-
genas capturarem as oportunidades exógenas, capacidade das potencialida-
des endógenas neutralizarem ou minimizarem as ameaças exógenas, limita-
ção que os problemas e estrangulamentos endógenos cria para aproveitar as
oportunidades exógenas, vulnerabilidade que os problemas e estrangula-
mentos endógenos geram diante das ameaças exógenas (Buarque, 1999). 

Para a definição das grandes áreas de concentração das intervenções 
estratégicas deve-se considerar que a soma dos valores de todas as linhas
forma uma última coluna que expressa a capacidade global de cada poten-
cialidade endógena capturar e aproveitar as oportunidades e enfrentar as
ameaças exógenas (primeiro bloco de linhas), e a fragilidade de aproveita-
mento das oportunidades e de enfrentamento das ameaças exógenas gera-
da pelos problemas ou estrangulamentos endógenos (segundo bloco de 
linhas). Por outro lado, deve-se considerar que a soma dos valores de to-
das as colunas forma uma última linha que expressa as oportunidades mais
disponíveis e capturáveis pelo Município considerando suas potencialida-
des e estrangulamentos (primeiro bloco de colunas) e as ameaças mais 
preocupantes para as condições existentes, considerando suas potenciali-
dades e estrangulamentos, segundo bloco de colunas (Buarque, 1999).

MATRIZ DE PLANEJAMENTO

EXÓGENOS OPORTUNIDADES AMEAÇAS

ENDÓGENOS m n o p q r s t u v x

POTENCIALIDADES
a
b
c
d
e
f

PROBLEMAS
g

h
i
j
l

Fonte: retirado de BUARQUE, 1999
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4.9. Matriz de Planejamento Qualitativa – esta técnica é uma 
variante da matriz de planejamento e pode ser utilizada em oficinas de
trabalho com a comunidade, gerando diretamente as ações estratégicas
prioritárias; baseia-se em uma matriz semelhante à anterior, organizada
em painel, cruzando os problemas e potencialidades endógenos com as
oportunidades e ameaças exógenas. A matriz permite, portanto, identifi-
car as ações para enfrentar os problemas e aproveitar as potencialidades,
de modo a se defender das ameaças e explorar as oportunidades. No lado
direito da matriz procura-se expressar o futuro desejado pela sociedade
para o município, resumindo a sua visão do futuro –   síntese do cenário
desejado e plausível –  para a qual devem se voltar as ações e iniciativas
estratégicas a serem identificadas. Com base numa intensa discussão com
os atores participantes, deve-se preencher a matriz com a descrição, nas
diversas células, de grandes blocos de ações que consideram pertinentes
para aproveitar as potencialidades, superar os problemas e estrangula-
mentos, aproveitar as oportunidades externas e se defender ou contornar
as ameaças do contexto (Buarque, 1999). 

MATRIZ DE PLANEJAMENTO QUALITATIVA

POTENCIALI-
DADES

PROBLEMAS

OPORTUNIDADES

Onde concentrar as
ações para que as
potencialidades

explorem as oportu-
nidades, de modo a
construir o futuro

desejado?

Onde concentrar as
ações para superar os

problemas que inibem
a exploração das opor-
tunidades, de modo a

construir o futuro
desejado?

AMEAÇAS

Onde concentrar as
ações para que as

potencialidades pos-
sam enfrentar as

ameaças, viabilizando
a construção do
futuro desejado?

Onde concentrar as
ações para superar os
problemas que tor-

nam o município vul-
nerável às ameaças,

de modo a construir o
futuro desejado?

FUTURO
DESEJADO

Visão do
futuro do
município

que se deseja
alcançar e
construir

Fonte: retirado de BUARQUE, 1999

4.10. Análise de Prioridade de Acões – forma simplificada da ma-
triz de planejamento qualitativa que parte dos problemas para analisar os
outros componentes da realidade local e o seu contexto8. A análise é

8 Esta técnica foi elaborado pela equipe de articuladores do Programa "Faz Cidadão" na primeira fase dos trabalhos,
realizando uma simplificação da Matriz de Planejamento Qualitativa para adaptar às condições locais de trabalho. 
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feita perguntando quais as ações que devem ser implementadas para en-
frentar os problemas de modo a: 

a) aproveitar as potencialidades internas
b) defender-se das ameaças externas
c) explorar as oportunidades externas 

Esta técnica tem uma limitação que decorre da redução das ações para o
enfrentamento dos problemas, deixando de considerar formas diretas de
iniciativas e ações para promoção das potencialidades, confrontando-as com
as condições externas; entretanto, a técnica torna mais fácil o manuseio e
tratamento das informações que permitem a priorização das ações.  

ANÁLISE DE PRIORIDADES DE AÇÕES

5. Técnicas para Elaboração e Negociação da Agenda Local

A elaboração e negociação da agenda local é um processo interativo
em oficina no qual os parceiros definem a contribuição que podem dar às
prioridades definidas no Plano de Desenvolvimento Municipal Susten-
tável, de acordo com sua missão e papéis. Desta forma, a agenda define
um sub-conjunto dos projetos locais de maior prioridade e pertinência
com as áreas de interesse e atuação dos parceiros. 

O principal instrumento técnico desta negociação é a Matriz de Com-
promissos na qual se distribuem os projetos nas diversas linhas e os par-
ceiros nas colunas para que discutam e definam em que projetos e de que

Onde concentrar
as ações

para superar os
problemas

que dificultam o
aproveitamento das

potencialidades

Onde concentra
as ações

para superar os
problemas

que inibem a
exploração

das oportunidades

Onde concentrar
as ações

para superar os
problemas

que reduzam a
vulnerabilidade do

Município às ameaças

POTENCIALIDADES OPORTUNIDADES AMEAÇAS

PROBLEMAS
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forma podem se comprometer com as prioridades de desenvolvimento
local, definindo atividades e prazos. Existem duas alternativas de utiliza-
ção desta ferramenta: a primeira consiste em trabalhar com a lista total
de projetos prioritários locais e definir, ao final, os de maior pertinência
com a visão e as condições de atuação e suporte dos parceiros, destacan-
do, portanto, aqueles projetos de maior viabilidade no futuro imediato;
a segunda forma, mais utilizada, consiste em definir, antecipadamente, as
prioridades das prioridades e montar a matriz de compromisso com este
sub-conjunto dos projetos9. A negociação das parcerias e compromissos
se concentra nos projetos priorizados, procurando estabelecer as insti-
tuições e parceiros que atuaram em cada projeto, explicitando o tipo de
participação e suporte, complementando com a definição dos prazos de
execução. 

A matriz de compromissos que sintetiza a agenda local pode ser orga-
nizada em uma matriz que apresenta, para cada projeto – identificados
nas linhas - os responsáveis pela ação (parceiros), o aporte ou atividade
que o mesmo assume e os prazos de implantação10 das ações. 

MATRIZ DE COMPROMISSOS

PROJETOS PARCEIROS ATIVIDADES PRAZO

PRIORITÁRIOS (Quem assume?) (O que fazer?) (Quando fazer?)

09 O Programa "Faz Cidadão", seguindo o roteiro do Comunidade Ativa, trabalha com a segunda alternativa, con-
siderando a Agenda Local o sub-conjunto de projetos de maior prioridade, para organizar os compromissos dos
parceiros (define um conjunto de dez projetos prioritários). 

10 Esta parte da agenda não foi discutida e detalhada na Oficina de Afinamento Conceitual sendo de responsabil-
idade exclusiva do autor. 
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CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Consoante com a estratégia de desenvolvimento sustentável, o Pro-
grama Faz Cidadão teve suas ações concentradas nos 100 municípios de
menor desenvolvimento do Estado, de acordo com o Índice Geral de 
Desenvolvimento Socioeconômico – IGDS, um indicador que expressa
o nível de desenvolvimento econômico e social de uma população. 
O índice é calculado a partir da média geométrica do Índice de Desen-
volvimento Econômico – IDE e do Índice de Desenvolvimento Social –
IDS de cada município. 

O IDE procura medir o grau de desenvolvimento econômico de um
município e é composto por indicadores que expressam as condições de
infra-estrutura, a qualificação de mão-de-obra e a renda gerada. O IDS,
por sua parte, procura expressar o desenvolvimento social de uma popu-
lação, ou seja, sua qualidade de vida. É composto por indicadores que
expressam os níveis de saúde, de educação, renda familiar e oferta de
erviços básicos para essa população. 

A Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia – SEI
e a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR classifica-
ram os municípios baianos segundo o IGDS, sendo os mesmos ordenados
do mais desenvolvido para o menos desenvolvido, construindo-se, assim,
um ranking do nível de desenvolvimento socioeconômico dos municí-
pios do Estado.

No primeiro ano da implementação do Programa de Capacitação, o
foco de atenção concentrou-se nos 50 municípios de menor nível de
desenvolvimento socioeconômico, isto é, aqueles mais carentes do Esta-
do. No segundo e terceiro ano foram incorporados os demais 50 municí-
pios. Em seu conjunto, os municípios apresentam um perfil predominan-
temente rural, com infra-estrutura de serviços sociais básicos de qualida-
de precária, alguns deles enfrentando os desafios da emancipação políti-
ca recente. 
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Lamarão, Nordestina, Ribeira do Amparo, Novo Triunfo,
Nova Redenção, Itaguaçu da Bahia, Ponto Novo, Araçás,
Quijingue, Candeal, Antônio Cardoso, São Miguel das Ma-
tas, Aratuípe, Gavião, Anguera, Cabaceiras do Paraguaçu,
Santanópolis, Varzedo, Itatim, Heliópolis, Fátima, Cravo-
lândia e Tancredo Neves

Banzaé, Sítio do Quinto, Macururé, Pedro Alexandre,
Coronel João Sá, Lajedo do Tabocal, Rio do Antônio, Presi-
dente Jânio Quadros, Maetinga, Cordeiros, Tremedal, Mar-
cionilio de Souza, Campo Alegre de Lourdes, São José do
Jacuípe,  Buritirama, Muquém do São Francisco, São Félix
do Coribe, Feira da Mata e Santa Brígida

Irajuba, Lafayete Coutinho, Apuarema, Nova Ibiá, Igrapiú-
na, São José da Vitória, Jucuruçu, Jussiape, Lagoa Real,
Ourolândia, Umburanas, Botuporã, Andaraí, Ibitiara, Ibi-
quera, Bonito, Boninal, Piatã, Abaíra e Vereda

Mulungu do Morro e Souto Soares

Ribeirão do Largo, Bom Jesus da Serra, Mirante, Caetanos,
Matina,  Guajeru,  Sítio do Mato, Dário Meira, Anagé,
Belo Campo, Caatiba, Piripá, Aracatu, Ibiassucê e Malha-
da de Pedras

Morpará, Catolândia, Chorrochó, Oliveira dos Brejinhos,
Brotas de Macaúbas, Andorinha, Saúde, Filadélfia, Caém,
Mirangaba, Gentio do Ouro

Pilão Arcado

Pindobaçu

MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO PROJETO XINGÓ

Abaré

Curaçá

Rodelas

Glória

MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO PROGRAMA FAZ CIDADÃO

UEFS

UNEB

UESC

UFBA

UESB

IICA

UCSAL

UNIFACS

IICA

IICA

UNEB

UNEB



DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS MUNICÍPIOS
INTEGRANTES DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO
FAZ CIDADÃO
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RESPONSABILIDADES DOS ATORES DO PROGRAMA DE
CAPACITAÇÃO

Governo Federal: aportar recursos financeiros e acompanhar as ações do Programa de

Capacitação, relativamente aos cinco municípios da experiência-piloto (Quixabeira,

Caraíbas, Novo Horizonte, Piraí do Norte e Caturama). 

Governo Estadual: (a) através da Seplantec – aportar recursos financeiros, assegu-

rando a capacitação dos representantes dos fóruns de DLIS dos 100 municípios inte-

grantes do Programa, acompanhando passo a passo o desenvolvimento do Programa

de Capacitação. (b) através da Secomp – dar continuidade ao acompanhamento do

Programa de Capacitação.

Governo Municipal: permitir, apoiar e participar ativamente do processo de capaci-

tação.

Fundação Luís Eduardo Magalhães: (1) implementar o Programa de Capacitação;

(2) coordenar o planejamento, a execução e a avaliação das ações de capacitação dos

fóruns, promovendo ações para o aprimoramento do Programa; (3) apoiar a Seplan-

tec e a Secomp em todas as ações do Programa – na mobilização, sensibilização e

constituição dos 100 fóruns de DLIS.

Universidades – coordenar equipes de professores e alunos para a execução da capa-

citação dos fóruns de DLIS, e participar das ações de aprimoramento do Programa de

Capacitação.

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado da Bahia – Sebrae –

aportar recursos financeiros, apoiando o processo de capacitação junto aos fóruns de

DLIS, através de informações técnicas.

Fóruns de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável – DLIS: participar

do processo de capacitação específica para identificação das necessidades locais,

estabelecimento da demanda pública por programas e serviços e, com o apoio

dos capacitadores, elaborar o Plano de Desenvolvimento Local, Integrado e Susten-

tável.

Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola – EBDA: suporte técnico, através

dos técnicos extensionistas, além de articulação e apoio, participando ativamente do

processo de capacitação dos fóruns de DLIS.

Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura – IICA – emprestar

apoio técnico à Fundação Luis Eduardo Magalhães, especificamente à coordenação do

Programa de Capacitação, através de consultoria técnica especializada em desenvol-

vimento sustentável, oferecendo suporte ao controle de qualidade e ao aprimoramen-

to do trabalho.
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RELATÓRIO DA PESQUISA DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
DE CAPACITAÇÃO

Introdução

A Fundação Luís Eduardo Magalhães procurou fazer uma avaliação da ca-
pacitação, pelo levantamento das opiniões manifestadas pelos dois
segmentos mais diretamente envolvidos no processo, que são os representantes
dos Fóruns e os capacitadores responsáveis pelo treinamento dos primeiros. 

O instrumento selecionado para levantamento das informações foi o
questionário, composto por perguntas diretas, que deveriam ser respon-
didas de duas maneiras subseqüentes: na primeira, o entrevistado deve-
ria responder à questão formulada, de forma fechada, dentro de quatro
categorias avaliativas, em gradação: Ruim (ou Insuficiente), Regular,
Bom e Ótimo (ou Excelente); e na segunda, justificar a sua opinião
sobre o objeto da avaliação.

Os questionários foram compostos por dezenove perguntas, para os
representantes dos Fóruns e por vinte e seis perguntas para os capacita-
dores, abrangendo questões sobre o processo  e sobre os resultados obti-
dos pela capacitação. Foram enviados 100 questionários aos coordenado-
res, solicitando que estes procurassem reunir os demais membros dos
Fóruns, para que as respostas oferecidas refletissem a opinião geral e não,
apenas, as suas visões particulares. Foram recebidos 57  questionários
respondidos, o que representa a participação de um pouco mais da meta-
de deste grupo na avaliação. A resposta dos capacitadores, contudo, não
teve a mesma representatividade; com efeito, dos 79 questionários reme-
tidos aos capacitadores, foram devolvidos preenchidos apenas 14, o que
representa apenas 17,72% dos consultados. Mesmo com este percentual
mais baixo de resposta, os resultados devem expressar, aproximadamen-
te, o sentimento dos dois grupos de envolvidos na capacitação do desen-
volvimento local do Programa de Capacitação -  Faz Cidadão.

Para efeito de análise, as respostas a cada pergunta foram catalogadas
entre as quatro possibilidades avaliativas pré-estabelecidas e as justificati-
vas foram organizadas em tipos genéricos, de acordo com a interpretação do
sentido atribuído a cada argumento utilizado pelo entrevistado. Feita  a
apuração das respostas e a classificação destas, de acordo com o conteúdo
das avaliações, a análise procedida seguiu a orientação oferecida pelos
temas abordados no questionário, entre aqueles que envolvem as opiniões
sobre o processo de capacitação, como um todo, desde a organização de
eventos, relações entre os participantes e entre estes e os políticos locais e
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com os representantes da Instituição organizadora, passando pelas questões
de metodologia e conteúdo, adequação dos equipamentos  e da carga horá-
ria utilizados; as opiniões sobre os resultados obtidos pela capacitação com-
põem a segunda orientação da análise, onde se buscou averiguar a per-
cepção dos participantes sobre os efeitos da capacitação tanto sobre a sua
vida profissional como para o funcionamento do Fórum, sobre a capacida-
de do plano promover o desenvolvimento local e da capacidade do Fórum
negociar as iniciativas voltadas para o desenvolvimento local.

Visão dos Representantes dos Fóruns

Os coordenadores dos Fóruns apresentaram as sínteses das opiniões
dos capacitandos, através  dos questionários enviados pela coordenação
da capacitação da Fundação. As respostas oferecidas, depois de sistema-
tizadas de acordo com o critério adotado na organização do questionário,
formando a base de informações para a avaliação, foram dispostas e ana-
lisadas em dois tópicos específicos, um tratando dos aspectos  do proces-
so em que se desenvolveu a capacitação e o outro, do aspecto dos resul-
tados obtido a partir da sua realização, e que podem ser acompanhados
nos tópicos a seguir desenvolvidos.

1. Análise do Processo

A consulta aos representantes dos Fóruns começa com o julgamento
dos aspectos processuais, tratando, inicialmente da forma como foi mon-
tada a capacitação, do conteúdo abordado e da adequação da metodolo-
gia utilizada aos objetivos da capacitação, assim como as formas de par-
ticipação dos representantes da comunidade, da atuação dos capacitado-
res e da qualidade do material didático utilizado.

O conteúdo dos temas abordados na capacitação foram considerados
importantes para a formação dos representantes dos Fóruns, havendo uma
grande concentração de respostas nas categorias Bom e Ótimo (98,24%)
e apenas um dos entrevistados julgou como Regular esta questão, justifi-
cando que teria faltado objetividade aos conteúdos, sendo, ao mesmo
tempo, um pouco repetitivo, o que teria tornado o treinamento cansati-
vo. Para a grande maioria dos representantes dos Fóruns, houve uma ade-
quação entre os temas abordados e a realidade local, o que despertou o in-
teresse da comunidade local, e pode vir a ajudar na atuação deles no
Fórum (ver quadros completos das questões 5 e 6, páginas 103 e 104). 

A metodologia adotada durante a capacitação foi, também, avaliada
positivamente pelos capacitandos, especialmente, a utilização de métodos
participativos e de trabalhos em grupo foram freqüentemente citados como
de grande validade para o aproveitamento dos assuntos apresentados. Para
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91,22% dos representantes dos Fóruns que participaram do processo, a
adequação da metodologia ao conteúdo da capacitação foi Boa e Ótima, e
muitos alegaram que o conteúdo da capacitação foi transmitido de forma
clara, objetiva e precisa pelos capacitadores, despertando o interesse, a
motivação e a criatividade dos participantes. As críticas apresentadas se
prenderam, especialmente, à não adequação dos métodos e conteúdos ofe-
recidos na capacitação ao nível de informação dos participantes, o que, 
segundo este entendimento, pode ter comprometido o aproveitamento 
esperado (o quadro 1 e o gráfico 1 mostram os resultados de algumas ques-
tões selecionadas, distribuindo as quatro avaliações em percentuais).

Sobre o relacionamento entre os capacitadores e os participantes do
Fórum durante a capacitação, as respostas dadas foram  no sentido de
considerar as interações estabelecidas entre eles como satisfatórias
(98,24% das respostas classificaram como Boa e Ótima). Dentre os
entrevistados, apenas um declara não ter se estabelecido um relaciona-
mento bom durante a convivência da capacitação, segundo ele, por ter
faltado entrosamento entre o capacitador e a comunidade. De uma ma-
neira geral, os participantes consideraram que o período de convívio du-
rante a capacitação possibilitou a consolidação de um espaço democrá-
tico e um relacionamento cordial, afetivo e respeitoso.

QUADRO 1

ASPECTOS PROCESSUAIS SELECIONADOS

AVALIAÇÃO Ruim Regular Bom Ótimo TOTAL

QUESTÕES

Opinião sobre a 0 8.77 57.89 33.33 100.00

metodologia adotada

Relacionamento dos 1.75 0.00 28.07 70.18 100.00

Capacitadores com o Fórum

Orientação dos capacitadores 0 3.51 49.12 47.37 100.00

na seleção das prioridades

Opinião sobre os materiais didá- 0 10.53 59.65 29.82 100.00

ticos utilizados na capacitação

Opinião sobre a forma de 1.75 15.79 31.58 50.88 100.00

composição do Fórum

Envolvimento da Prefeitura 3.51 14.04 29.82 52.63 100.00

durante a realização do Fórum
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A realização de trabalhos em grupo foi muito bem avaliada pelos
representantes dos Fóruns, quando 91,22% dos entrevistados considera-
ram esta prática como Boa e Ótima, numa demonstração de que a utili-
zação desta metodologia participativa teria contribuído positivamente
para a fixação e o desenvolvimento do conteúdo da capacitação, possi-
bilitando a troca de informações e experiências e a integração de todos.
Os participantes que ofereceram críticas ao processo alegaram: à hetero-
geneidade dos componentes do grupo,  não haver o acompanhamento
necessário por parte do capacitador e, até mesmo, que faltou empenho
na participação de alguns membros do grupo; também se queixaram do
processo de formação dos grupos, quando a composição foi feita por sor-
teio, e não, de acordo com os interesses dos participantes, o que, de
acordo com este entendimento, teria sacrificado um pouco o processo
participativo. Também houve quem alegasse que a divisão da turma em
grupos quebrou a unidade e espalhou os participantes, não possibilitan-
do a participação dos componentes em todas as discussões. 

Duas questões deste primeiro bloco se destinaram a avaliar a atuação
do capacitador enquanto orientador dos exercícios em grupo. A primeira
buscou colher informações sobre a orientação oferecida pelos capacita-
dores na identificação dos problemas locais, etapa de grande importân-
cia na elaboração do Plano. Pode-se afirmar, pelas respostas oferecidas ao
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO PELOS MEMBROS DO FÓRUM
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quesito, que os integrantes do Fórum avaliaram favoravelmente a ação dos
capacitadores durante os exercícios que visavam produzir o diagnóstico da
sociedade local, pela identificação e seleção dos principais problemas e
entraves ao desenvolvimento, quando 94,76% dos participantes atribuí-
ram conceitos entre Bom e Ótimo ao julgamento da questão.

A opinião dominante dos participantes é de que os capacitadores, de
forma objetiva e democrática, funcionaram como facilitadores nos debates
dentro dos grupos, para que se chegasse aos objetivos de identificação e
seleção dos problemas. Mesmo assim, surgiram algumas opiniões contrári-
as, apresentando críticas a este papel dos capacitadores: um dos partici-
pantes alegou que o grupo apresentou dificuldades em realizar a tarefa de
identificação dos problemas, e outro representante afirmou justamente o
contrário, que o pessoal envolvido nos grupos não apresentou dificuldade
para a realização da tarefa. Também foram formuladas críticas à atuação
dos capacitadores, segundo as quais a orientação foi boa mas o professor
teria apresentado falhas na comunicação sobre as tarefas que deveriam ser
executadas pelo grupo e que, em alguns casos, os capacitadores não leva-
ram em consideração a opinião dos membros do grupo.

A avaliação é semelhante quando se trata da orientação dos capaci-
tadores para a identificação e seleção das potencialidades locais que
influenciam positivamente o desenvolvimento, considerada como Boa e
Ótima pela maioria absoluta (96,48%). Vale salientar, ainda, que de
acordo com algumas respostas, em muitos casos, os participantes não
tinham uma noção clara do que vem a ser uma potencialidade, tendo
sido de fundamental importância os esclarecimentos oferecidos pelos
capacitadores para o bom êxito da tarefa. As críticas apresentadas regis-
tram o desconhecimento do capacitador sobre a realidade do município,
ou dificuldades surgidas dentro do processo de discussão no grupo, nas
negociações de opiniões entre os participantes.

Na avaliação sobre o material didático utilizado na capacitação, em-
bora tenha a maioria das respostas concentradas nos conceitos Bom e
Ótimo (89,46%), as críticas foram mais freqüentes quanto à qualidade e
à adequação desse material. A alegação de que o material utilizado não
teria sido muito diversificado recebeu três respostas, aparecendo, inclu-
sive, sugestões de maior utilização de recursos audiovisuais nos treina-
mentos; a dificuldade de acesso e a escassez do material também foi cri-
ticada. Para outros, os equipamentos e materiais utilizados eram inova-
dores, e alguns eram até desconhecidos por alguns componentes do
Fórum. Como opinião predominante, tem-se que o material didático uti-
lizado seria de boa qualidade, acessível a todos e teria facilitado o traba-
lho dos grupos, atendendo às necessidades da capacitação.
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A avaliação sobre a conveniência e adequação da carga horária
dedicada à capacitação foi, de todas as questões levantadas, a que gerou
o maior número de divergências; por alguns considerada insuficiente
para o amadurecimento dos temas abordados durante a capacitação, foi
considera excessiva por outros, o que tornaria a capacitação cansativa,
não havendo convergência mesmo dentro da avaliação onde se atribuiu
o mesmo conceito, ou categoria. Observando a distribuição da freqüên-
cia atribuída às quatro categorias, destaca-se que os conceitos Bom e
Ótimo obtiveram maioria, num total de 70,17%, perfazendo os concei-
tos Regular e Ruim com um total de 29,81%. 

Os que criticam, alegam que a carga horária não teria sido completa-
mente cumprida, ou que a capacitação deveria ser mais ampla, e, até
mesmo, que ela deveria ser continuada e que deveria ser programado um
novo módulo, onde os participantes poderiam avaliar a experiência prá-
tica deles, em campo, após o treinamento. Também apareceram críticas
com relação ao horário de funcionamento da capacitação, pois ele teria
se tornado impróprio para os interessados que precisam cumprir jornadas
de trabalho no mesmo horário. Para outros, no entanto, a carga horária
atribuída à capacitação foi suficiente, atendendo aos objetivos planeja-
dos e às expectativas do grupo.

Por fim, foi perguntada a opinião sobre a forma pela qual a capacita-
ção foi realizada, fechando as questões sobre o processo. A opinião dos
participantes do Fórum é de que, de uma maneira geral, a capacitação foi
Boa ou Ótima, quando 87,77% das respostas a este quesito concentram-se
nestas duas categorias e nenhum dos participantes chegou a classificá-la
como Ruim. A catalogação dos comentários sofreu uma grande dispersão,
onde cada uma das respostas oferecidas na categoria Regular foram justifi-
cadas sob pontos de vista diferentes, que não permitiram aglutinações,
com conteúdos que envolviam questões bem específicas, tais como: a ca-
pacitação deveria ter maior fundamentação teórica, houve pouca partici-
pação, a carga horária foi curta, o assunto tratado na capacitação foi “atro-
pelado” em alguns momentos, os capacitadores  deveriam ter se dedicado
mais à orientação. Os elogios foram fartos, e também, bastante abrangen-
tes, desde afirmações como as de que a capacitação melhorou o interesse e
a participação dos representantes nas suas entidades de origem, ampliou os
conhecimentos sobre o Fórum e deu maior confiança aos participantes
para atuarem, ampliou os conhecimentos sobre a realidade do município,
serviu para mobilizar a sociedade local na busca de seu desenvolvimento,
até as justificativas que pedem para que o processo tenha continuidade e
que se programe uma nova etapa de treinamentos.

Finalmente, os entrevistados, em sua maioria absoluta (82,45%),
aprovaram a forma pela qual se estabeleceu a composição da participa-
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ção do Fórum municipal. Apenas um participante atribuiu conceito
Ruim a esta matéria, por considerar que a criação do Fórum foi feita em
curto espaço de tempo, não oferecendo possibilidades  para o amadure-
cimento de idéias e  formas de assegurar a participação e que, em de-
corrência disso, só em parte as suas decisões são acatadas, hoje. Alguns
dos participantes não aceitaram plenamente a forma pela qual o Fórum
foi formado (17,54%); algumas críticas foram direcionadas, em sua
maioria, à forma pela qual se realizou a escolha dos representantes, ale-
gando manipulação política ou pouco envolvimento dos representan-
tes selecionados. Houve, contudo, uma grande aproximação das respos-
tas positivas, onde foi destacado o modo democrático de seleção dos
participantes, ficando garantida a ampla representatividade da socie-
dade local. 

2. Análise dos Resultados 

Na seqüência seguinte, a avaliação encaminhou-se no sentido de ave-
riguar os resultados gerados pela capacitação sobre os representantes do
Fórum, em sua individualidade, sobre a representatividade do Fórum,
sobre a qualidade e eficácia do plano para negociação e orientação do
desenvolvimento. De uma maneira abrangente, pode-se constatar uma
ampla aprovação da capacitação pelos seus resultados, confirmando a
avaliação positiva do processo. 

A avaliação feita pelos representantes dos Fóruns sobre a contribui-
ção da capacitação para as suas  vidas foi altamente positiva, quando
100% das respostas dadas ao quesito se concentraram nas categorias Bom
e Ótimo. De acordo com os depoimentos dos entrevistados, a influência
da capacitação pode ser percebida pela forma como teria ampliado os
conhecimentos e a capacidade técnica dos participantes, assim como,
melhorado a possibilidade de intervenção deles na realidade local, per-
mitido nova visão de relações e convivência, trabalho de grupo e trocas
de experiências, e despertado o espírito coletivista e a vontade de fazer
mudança da realidade local, pelo planejamento das ações.

Quanto à opinião desses participantes sobre a contribuição da
capacitação para o município, embora esta questão tenha, assim como
as demais, concentrado as suas respostas entre as categorias Bom e
Ótimo (87,93%), apresenta 12,13%  de suas respostas entre Ruim e
Regular, sendo que a categoria Ruim, que não obteve qualquer indica-
ção na maior parte das questões, obteve duas indicações neste ponto
da avaliação (o quadro 2 e o gráfico 2 mostram os resultados de algumas
questões selecionadas, distribuindo as quatro avaliações em percen-
tuais).
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QUADRO 2

ASPECTOS SELECIONADOS RELATIVOS AOS RESULTADOS

AVALIAÇÃO Ruim Regular Bom Ótimo TOTAL
QUESTÕES

Alcance da capacitação  0 8.77 57.89 33.33 100.00
quanto às expectativas 
do participante

Contribuição da 3.45 8.62 50.00 37.93 100.00
capacitação para o município

Eficácia do plano na 6.90 18.97 43.10 31.03 100.00
negociação das ações
propostas

Capacidade do plano 5.26 8.77 56.14 29.82 100.00
orientar o desenvolvimento
municipal

Representatividade do 1.75 14.04 42.11 42.11 100.00
Fórum no município

Opinião sobre o Fórum 5.26 43.86 31.58 19.30 100.00
atualmente

As avaliações positivas atribuíram o sucesso da capacitação à mobili-
zação e organização dos líderes e grupos do município para a promoção
das mudanças necessárias, tendo como base a ampliação das informa-
ções sobre a realidade local, que facilitaria o processo de intervenção. As
justificativas para se ter considerado negativamente a contribuição da
capacitação para o município se prendem ao fato de que alguns municí-
pios não terem chegado a elaborar o seu Plano ou, quando elaborado, o
mesmo não teria conseguido, ainda, ser negociado em ações efetivas,
para benefício do município. Também foi destacado o fato de que os
conhecimentos adquiridos durante a capacitação serem apropriados
restritamente pelos participantes do processo, não conseguindo atingir o
município como um todo. Quanto ao fato da não elaboração do Plano,
muito provavelmente isto ocorre em função da forma e do momento em
que houve a aplicação da pesquisa simultânea a suspensão dos trabalhos
em três municípios em função do processo eleitoral.

Duas questões desse bloco se direcionam à identificação da idéia domi-
nante no grupo de  coordenadores sobre se a capacitação atingiu satisfato-
riamente o seu objetivo, com a elaboração do Plano, através das opiniões
sobre a eficácia do Plano enquanto instrumento de negociação dos interes-
ses do município e se ele vem cumprindo a sua função em orientar o desen-
volvimento local. 
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GRÁFICO 2

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS PELOS MEMBROS DO FÓRUM

A questão que busca avaliar a eficácia do Plano enquanto instrumento
de negociação junto às autoridades competentes para implementar as ações
indicadas como de importância para o desenvolvimento local, embora
tenha sido aprovada como Bom e Ótimo por 74,13% das respostas, contou
com 25,86 de avaliações entre Ruim e Regular11 . Entre as avaliações nega-
tivas, destacam-se argumentos de que o Plano ainda não teria sido negocia-
do, de que faltariam recursos para a realização das ações estabelecidas, e de
que o Fórum não teria capacidade política de decisão. As avaliações positi-
vas consideram que  o Plano é um elemento de intermediação e a base das
negociações entre a comunidade e os poderes públicos, quando se pode
cobrar ações mais precisas e que deu uma visão mais ampla sobre a realida-
de local, ajudando a buscar as soluções, ampliando a participação dos pode-
res públicos junto às comunidades e representa uma ampliação da democra-
cia, refletindo o interesse das comunidades e  a realidade do município.

A avaliação da forma pela qual o Plano orienta o desenvolvimento
municipal também foi muito positiva com 85,97% das respostas consi-
derando como Bom e Ótimo sua capacidade de condução do desenvol-

11 Vale salientar que à maior parte das respostas dadas à categoria ruim não foram agregadas as justificativas, o que
impede maior análise. Três das respostas oferecidas, uma em Bom e duas em Ótimo não puderam ser analisadas
por falta de conexão de conteúdo do alegado.
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vimento. De qualquer forma, houve a manifestação de descontentamen-
to de um segmento dos representantes do Fórum, na medida em que
14,03% consideraram como Ruim ou Regular (14,03%) esta contribui-
ção do Plano; um dos entrevistados alega, na sua justificativa, que o Plano
não chegou a ser elaborado durante a capacitação, fato pelo qual não se pode
atribuir juízos sobre resultados. Os motivos alegados para uma avaliação crí-
tica repetem, de uma certa forma, as justificativas já apresentadas, de que não
se elaborou o Plano para o município, que o Plano ainda não saiu do papel e
que não foi absorvido pelo poder constituído. Para os que consideram o Pla-
no eficiente, ele aumentaria a participação da sociedade nas decisões e no
controle das ações, melhora a qualidade de vida da população, e melhoraria
a capacidade de planejamento, apontando os problemas e as potencialidades
alternativas, visando o desenvolvimento local. Em um dos municípios onde
se realizou a capacitação, o Plano serviu de base para o Plano Plurianual de
Investimento PPA e Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 

As opiniões dos representantes do Fórum sobre sua representativida-
de, que sofreu alteração no processo de indicação dos representantes du-
rante a elaboração dos Planos, apresentam semelhanças com as manifes-
tadas nas demais questões que avaliam a composição e a eficácia deste
mesmo Fórum. A maior parte das respostas (84,20%) situam-se nos
patamares entre Bom e Ótimo, sendo que 15,78% dos participantes apre-
sentaram alguma crítica ao funcionamento do mesmo. O aparecimento
de justificativas diferentes pode ser atribuído ao fato de cada represen-
tante fazer referência ao Fórum instalado no município em que trabalha-
ram, podendo expressar situações diferenciadas dos mesmos. Quando o
entrevistado alega, por exemplo, a falta de apoio da Câmara Municipal,
como fato que teria contribuído para a fragilização da representativida-
de do Fórum, ele está fazendo referência, exclusivamente, à sua experi-
ência, não podendo esta crítica ser generalizada para outros municípios. 

Nas respostas que consideraram como Ótima a representatividade do
Fórum no município, houve uma grande convergência, quando 79,16% delas
afirmaram que o Fórum contaria com a ampla e democrática participação da
sociedade, e que tem realizado parcerias com a prefeitura, contribuindo para o
desenvolvimento do município. Outros, no entanto, acham que o Fórum fun-
cionou bem, no início, mas, depois, entrou em crise, perdendo o fôlego para
atuação. Outras justificativas apresentam como motivo para uma redução da
representatividade do Fórum o fato de os políticos locais e os atores sociais, em
geral, não terem acreditado na capacidade do Fórum de gerar mudanças, sen-
do esta mais uma tentativa fadada ao fracasso,  enfraquecendo-o, assim.

Com relação ao atendimento das expectativas dos participantes em
relação à capacitação, a maioria absoluta das respostas fornecidas pelos
entrevistados concentram-se nas categorias Bom e Ótimo (91,23%), en-
quanto que a categoria Ruim não obteve nenhuma resposta, o que signi-
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fica dizer que os participantes tiveram suas expectativas atendidas satisfa-
toriamente. As críticas que surgiram, em geral, reproduzem as que já foram
analisadas nas questões que avaliaram a adequação da carga horária dedi-
cada à capacitação, considerando-a muito corrida, chegando, no entanto,
um dos participantes a questionar o relacionamento com o capacitador
como motivo de insatisfação. Para os que avaliaram positivamente, a capa-
citação favoreceu a formação de lideranças e o trabalho comunitário, criou
novas esperanças para o desenvolvimento municipal, melhorou os conhe-
cimentos, facilitando a construção de um Plano Municipal.

A construção de um diagnóstico sobre a realidade municipal feita
pelos participantes durante a realização da capacitação foi considerada, pela
maioria absoluta dos participantes (91,22%), como Bom e Ótimo, sendo uma
das questões onde a categoria Ótimo superou todas as outras, recebendo
50,87% das indicações. Dentre as poucas críticas que surgiram, alegou-se que
muitos problemas do município não foram lembrados durante a elaboração
do diagnóstico. Para os que elogiaram, o diagnóstico ajudou a fazer uma lei-
tura da realidade do município, detectando os seus problemas, alguns, ainda
desconhecidos. Assim, a construção do diagnóstico foi considerada como
participativa, onde cada um pode opinar sobre os problemas do município e
teria ajudado na elaboração do Plano. Houve mesmo quem afirmasse que
com a realização das ações levantadas a partir do diagnóstico, o município
sairia do grupo dos 100 mais pobres do Estado.

A maioria absoluta dos participantes considerou o envolvimento da
Prefeitura local com a capacitação como satisfatório, com 82,45% das
respostas atribuídas às categorias Bom e Ótimo e 17,53% às categorias
Ruim e Regular. O que chama a atenção na distribuição da freqüência no
quesito é a supremacia da categoria Ótimo, que atinge 52,63% das
respostas. As divergências de opiniões sobre a questão podem ser atribuí-
das não só à percepção diferenciada dos representantes, como também
ao fato de que a participação de todas as prefeituras envolvidas com o
programa não ter sido uniforme, com diferentes níveis de participação.
As alegações variam bastante, e, para uns, a Prefeitura apoiou, dando
infra-estrutura para o curso, foi atuante, estando sempre presente duran-
te a capacitação, sendo uma grande parceira, para outros, faltou partici-
pação ativa dos secretários municipais e chefes de departamentos na
capacitação. 

A última questão buscou identificar o que pensavam os participantes,
de uma maneira geral, sobre a atuação do Fórum. As opiniões sobre o
funcionamento do Fórum ficaram bastante divididas, sendo a única
questão onde as categorias Bom e Ótimo obtiveram, apenas 50,87% das
respostas, apresentando resultado igual às categorias Ruim e Regular,
sendo esta última a categoria que concentrou o maior número de respos-
tas, obtendo 43,85% das indicações.



id
éi

as
 S

O
LU

Ç
Õ

E
S 

re
su

lta
do

s

88

Aqueles que apresentaram críticas alegam que, no seu município, atu-
almente o Fórum está em baixa, não há reuniões, falta maior aproxima-
ção e apoio da coordenação estadual e regional e dos parceiros para o
funcionamento do Fórum, que ainda não foi elaborado o Plano para o
desenvolvimento do município pelos membros do Fórum, que  ele preci-
sa atuar de forma mais efetiva junto às representações estaduais e que
aconteceram algumas modificações e substituições de participantes, o
que dificultou a atuação desta entidade.

Os que vêem como positiva a atuação do Fórum alegam que, mesmo
com todas as dificuldades, este vem realizando coisas importantes, como
a organização da Central das Associações do Município, que há interes-
se e participação dos membros do Fórum e existe uma expectativa de
continuidade de suas atividades, que o Fórum é ativo, operante, partici-
pativo e atua de forma democrática  e tem se reunido regularmente.

Visão dos  Capacitadores
Os capacitadores envolvidos com a Capacitação do Programa Faz

Cidadão foram  professores de ensino superior que exercem suas funções
em Universidades do Estado da Bahia e técnicos facilitadores do IICA,
através de acordos e contrato com a Fundação, empenharam-se na reali-
zação da capacitação e no processo de orientação da capacitação dos
membros dos Fóruns Municipais de Desenvolvimento.

Buscando uniformizar os conteúdos e a metodologia a serem utiliza-
dos durante a capacitação, esses professores passaram por uma fase de
treinamento e familiarização com os temas, realizado sob a responsabili-
dade da Coordenação do Programa de Capacitação,  pela Fundação,
quando foram padronizados os trabalhos de grupo, as demais atividades
de capacitação e o material didático. 

A avaliação feita pelos capacitadores sobre esta primeira fase da
capacitação através do questionário padrão foi submetida a análise de
acordo com os mesmos critérios utilizados para análise da avaliação rea-
lizada pelos representantes dos Fóruns, fazendo-se a divisão da capacita-
ção em dois blocos, a partir do conteúdo da questão, sendo o primeiro
bloco destinado a avaliar o processo e o segundo, os resultados.

1. Análise do  Processo

A avaliação do processo de capacitação feita pelos capacitadores es-
tabeleceu um número de relações institucionais amplo, envolvendo in-
terações com as Universidades, com a Fundação, com os consultores da
Fundação e com os demais grupos da sociedade local envolvidos no pro-
cesso, o que ampliou o número de questões a serem julgadas. Pela leitura
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dos questionários, pode-se perceber que 13 das questões levantadas no pri-
meiro bloco prendem-se ao levantamento das opiniões sobre os aspectos
institucionais e mais 8 perguntas estão relacionadas aos aspectos opera-
cionais da capacitação. De uma maneira geral, a sua avaliação foi positiva
em todas as questões abordadas consideras nas categorias Bom e Ótimo.

Os capacitadores manifestaram uma alta satisfação com a orientação
técnico-metodológica oferecida pela Coordenação da Fundação Luís Eduar-
do Magalhães para a capacitação, com 85,71% dos entrevistados optando
pelos conceitos Bom e Excelente. Em todo caso, alguns dos entrevistados for-
mularam críticas, tais como a de que pelo fato de não ter existido “uniformi-
dade nas habilidades” entre os consultores-capacitadores, os trabalhos de pre-
paração findaram diferenciados qualitativamente. Também foi alegado por
um único capacitador, que não teria sido dado o treinamento precedente à
capacitação prometido pela Fundação e que foram feitas mudanças na meto-
dologia da capacitação sem uma discussão mais ampla com os capacitadores.
Os comentários positivos vão no sentido de que a orientação feita através de
oficinas e seminários planejados pela Fundação Luís Eduardo Magalhães e
desenvolvidos pelos consultores teria sido boa, contribuindo para o aperfei-
çoamento de todos, e que o êxito da capacitação se deveu ao suporte metodo-
lógico oferecido, que conseguiu envolver a sociedade no processo de constru-
ção dos Planos, diluindo os conflitos políticos locais.

Também o apoio logístico-administrativo oferecido pelas Universi-
dades envolvidas no Programa foi bem avaliado (na mesma proporção
que a FLEM, no quesito anterior), quando  a  maioria  das  respostas
(85,71%) se concentraram entre as categorias avaliativas Bom e Exce-
lente. Nenhum dos participantes julgou este apoio como insatisfatório,
embora algumas críticas sejam apontadas nas justificativas. Entre estes
comentários, se destacam opiniões de que esse apoio poderia ser maior,
e que a Universidade precisa se inserir mais no processo de capacitação,
ou que entre as dificuldades surgidas, os descompassos no repasse dos
recursos só acontecendo após a finalização de cada etapa do trabalho, o
que pode ter comprometido o apoio logístico. 

Os capacitadores também reclamaram do fato de que, por serem profes-
sores na Universidade, houve para eles uma sobrecarga de trabalho, pelo
fato de a Universidade não dispor de recursos humanos suficientes para
dispensá-los das outras tarefas acadêmicas. Para os que avaliaram positiva-
mente, o apoio prestado pelas Universidades (fornecimento de material,
diárias, transporte e informações sobre as cidades) foi satisfatório, forne-
cendo os meios necessários para a execução das tarefas da capacitação.

A opinião dos capacitadores sobre o acompanhamento técnico do res-
ponsável em fazer a articulação entre os atores sociais envolvidos com o
Fórum Municipal e a equipe capacitadora foi positiva, embora apresente um
nível de satisfação menor do que o demonstrado com outros apoios necessá-
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rios à realização dos eventos; enquanto 71,42% julgou esta atuação como Boa
e Excelente, 28,58%, a consideraram como Insuficiente e Regular.

Para os que criticaram a atuação do articulador, os motivos variam
desde os que consideram que não teria havido a atuação deste profis-
sional no decorrer do processo de capacitação, salvo em alguns municí-
pios, até os que entendem que o articulador nunca tinha podido estar
presente nas reuniões de planejamento da capacitação com a equipe.
Alegam alguns que a participação dos articuladores nos municípios sob a
responsabilidade da EBDA não foi efetiva, pois, de acordo com esta opi-
nião, o órgão responsável não aglutinou nem mobilizou, de fato, as cate-
gorias sociais do município. Foi argumentado, ainda, que a participação
do articulador nos municípios sob a responsabilidade do Sebrae foi mais
satisfatória que a do grupo originário das outras entidades, e que estes te-
riam criado um clima de mobilização em torno do Programa. 

Houve quem expusesse que na 1ª fase do programa, a participação dos
articuladores foi intensa, embora alguns deles tenham provocado um certo
constrangimento ao discordarem da equipe capacitadora publicamente,
durante a capacitação e que, na 2ª fase dos trabalhos, alguns articuladores da
EBDA não teriam comparecido. Na opinião de um único capacitador, não
ficou muito claro qual o papel do articulador no processo de capacitação, o
que teria dificultado a atuação dos mesmos. Os participantes que avaliaram
positivamente esta questão alegaram, via de regra, que os articuladores 
desenvolveram bem o papel de sensibilizar e mobilizar a população. 

Observa-se aqui uma distorção de atribuições dos articuladores muito
provavelmente em função da mesma nomenclatura, articulador,  para os
profissionais designados pela Fundação no acompanhamento dos traba-
lhos de campo e aqueles de outras instituições comprometidos com as
atividades de mobilização e sensibilização, como foi o caso dos técnicos
da EBDA ou de apoio como foi o caso dos profissionais do Sebrae e do
Banco do Nordeste. 

O acompanhamento técnico oferecido pelos consultores à equipe ca-
pacitadora no processo de capacitação foi considerado Bom e Excelente por
85,71% dos professores e, apenas, alguns participantes (14,28%) considera-
ram esta atuação como Insatisfatória ou Regular. Segundo esta minoria, não
teria havido acompanhamento do consultor durante a realização dos traba-
lhos e que este acompanhamento deveria ser prestado  diretamente pelas
Universidades. Também foram feitas algumas críticas à qualidade do suporte
técnico oferecido. Para estes, no primeiro momento, o apoio técnico apre-
sentou pouca praticidade, o que teria dificultado a apreensão da realidade, e
que, depois, foram introduzidas mudanças na metodologia, não fornecendo
segurança ao capacitador. Para os que avaliaram favoravelmente, o acompa-
nhamento técnico dos consultores foi substancial, e, mesmo que em alguns
casos tenha sido feito à distância, este fato não comprometeu a realização dos
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objetivos do Programa, pois os consultores trataram os trabalhos como um
processo dinâmico, em permanente evolução e adaptação.

A maioria absoluta dos entrevistados (92,85%) considerou como
satisfatório o acompanhamento técnico oferecido pela coordenação do
programa ao processo de capacitação, e, apenas um dos participantes
avaliou este trabalho como insatisfatório, justificando que o planeja-
mento das atividades foi altamente desordenado. Um dos argumentos
utilizados é o de que na primeira etapa, o acompanhamento técnico ofe-
recido pela coordenação teria sido bom, e que foi interessante a reavalia-
ção do processo de capacitação que ela fez, inclusive , fazendo mudanças
na metodologia. Para muitos, o acompanhamento técnico da coordena-
ção às atividades aconteceu de forma precisa e eficiente.

O comportamento das respostas oferecidas ao quesito que buscava
levantar as opiniões sobre o apoio operacional ao processo de capacita-
ção dentro da estrutura da Universidade foi idêntico ao apresentado ao
quesito que avaliou o apoio logístico-administrativo prestado por esta ins-
tituição às equipes de capacitação, quando 85,72% dos entrevistados ava-
liaram entre Bom e Excelente estas formas de apoio. Variaram, contudo, os
argumentos utilizados nas justificativas. Para uns, este apoio foi satisfatório,
mas precisa melhorar, especialmente, sendo concedida maior disponibilida-
de aos professores envolvidos com a capacitação. Houve mesmo quem
direcionasse as suas críticas à atitude de uma unidade específica, avaliando
que o apoio oferecido pela universidade teria sido insatisfatório. Foi lem-
brado, ainda, que a primeira etapa da capacitação foi prejudicada pelo atra-
so no repasse de verbas feito pela universidade. Alguns professores são da
opinião de que o programa não foi considerado como prioridade pela Uni-
versidade, o que teria resultado na não disponibilização dos professores en-
volvidos, acarretando uma superposição na carga horária desses profissio-
nais. Para muitos, no entanto, foi dado total apoio operacional pelas
Universidades, dentro dos limites e recursos destas instituições.

A integração e unidade da equipe técnica da Universidade envolvi-
da com a capacitação dos coordenadores do Fórum foi considerada pela
maioria absoluta (92,82%) como satisfatória. O que chama mais a atenção
sobre esta avaliação é que a maior parte das respostas se concentrou na ca-
tegoria Excelente (62,28%), e apenas uma resposta considerou esta questão
como regular, sem que o participante tenha apresentado justificativa para
a sua opção. Para os entrevistados, o relacionamento da equipe foi bom,
apesar da falta de experiência do grupo neste tipo de atividade, houve uni-
dade em relação ao processo metodológico e solidariedade dentro da equi-
pe. Da mesma forma, a integração foi total entre a coordenação e a equipe
técnica, pois todos se sentem comprometidos com o trabalho, sendo este
um fator decisivo para a superação das dificuldades operacionais.

Foi feita, também, a avaliação do que pensavam os participantes so-
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bre a interação entre a equipe da coordenação da Fundação e a equipe
da Universidade, registrando uma grande concentração de respostas
altamente positivas (100% de Excelente e Bom) evidenciando que, para os
capacitadores a interação entre as equipes de coordenação e da Universida-
de transcorreu de forma muito satisfatória. Apareceram algumas críticas nas
justificativas de respostas, segundo as quais, a interação entre as equipes foi
boa, mas poderia ser melhor, se, por exemplo, fossem feitas  reuniões mais fre-
qüentes. Alguns entrevistados reconhecem que teriam acontecido pequenos
atritos entre estes grupos, como na definição de municípios e nas datas de
realização da capacitação, e acrescentam que  alguns pontos de conflito não
chegaram a ser resolvidos, devido à distância física entre eles.

A avaliação sobre a adequação da carga horária dedicada à capacitação
foi a questão que suscitou maior controvérsia entre todas as outras que com-
põem a avaliação. As diferenças se estabelecem desde a observação da forma
como se distribuíram as respostas entre as quatro categorias avaliativas, quan-
do houve quase um empate entre as respostas positivas e negativas, com
ligeira vantagem para os conceitos Bom e Excelente que alcançou 57%; por
outro lado, 43% consideraram a adequação da carga horária como Insatisfa-
tória e Regular. Outro fato que chama a  atenção para este quesito é a cons-
tatação de que, nas justificativas oferecidas dentro de uma mesma categoria,
estabeleceram-se opiniões contrárias, o que dificulta uma análise mais con-
clusiva sobre o assunto. Este fato pode ser demonstrado quando uma parcela
dos entrevistados considera que a carga horária dedicada à capacitação deve-
ria ser maior, enquanto outra parcela semelhante acha que ela deveria ser
menor, com seis respostas.  

Fazendo-se um maior detalhamento da questão, percebe-se que para alguns
dos capacitadores, a carga horária foi insuficiente para a realização da capaci-
tação dentro da metodologia utilizada, comprometendo uma melhor organi-
zação dos conteúdos e, principalmente,  uma ação verdadeiramente participa-
tiva. Alegam, ainda, que, para o tipo de trabalho pretendido, é necessária uma
certa continuidade do processo de capacitação. Para outros, a carga horária da
capacitação deveria ser menor, fazendo-se mudanças na metodologia, da mes-
ma forma como poderia ser mais objetiva, considerando que os participantes
possuem outros compromissos e realizam ouras atividades universitárias.

A adequação da metodologia e da carga horária disponível para o
trabalho de campo foi considerada satisfatória, quando 78,57% das respos-
tas corresponderam às categorias avaliativas Bom e Excelente, e nenhuma
das respostas indicou este item como Insatisfatório.  Há, no entanto, inter-
pretações diferenciadas sobre o tema, apresentando algumas semelhanças
com as justificativas utilizadas na avaliação geral da carga horária disponível
para a capacitação. Para uns, foi difícil conseguir aplicar a metodologia defi-
nida para o trabalho de campo no período estabelecido, que foi curto e uma
carga horária maior se faz necessária para um melhor dimensionamento des-
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tas atividades previstas na capacitação. Para outros, a metodologia 
proporcionou maior contato com as entidades e instituições representa-
tivas da sociedade local, dando maior legitimidade ao processo e aos
resultados. Neste contexto, o conteúdo programático teria sido bem
distribuído dentro da carga horária prevista e a flexibilidade da metodo-
logia teria possibilitado o bom aproveitamento do tempo. Para outros,
ainda, a carga horária poderia ter sido menor, especialmente, depois da
mudança introduzida na metodologia.

Pode-se afirmar, com base na avaliação feita pelos capacitadores, que
a participação dos políticos locais no processo de capacitação foi con-
siderada boa, na medida em que as categorias avaliativas Bom e Exce-
lente obtiveram 71,42% das respostas dadas ao quesito e que não foi
constatada nenhuma resposta na categoria Insuficiente, embora algu-
mas críticas tenham sido elaboradas na apresentação de justificativas.
Aparecem argumentos segundo os quais alguns representantes da prefei-
tura foram ativos, porém, o Prefeito teria agido de forma inadequada, ou
que na maioria dos municípios, poderia ser sentida a resistência do
poder público à construção de alternativas participativas de desenvol-
vimento e até mesmo que o processo de escolha dos membros do Fórum
determinou um certo aquecimento dos atritos políticos locais (o quadro
3 e o gráfico 3 mostram os resultados de algumas questões selecionadas,
distribuindo as quatro avaliações em percentuais).

QUADRO 3

ASPECTOS PROCESSUAIS SELECIONADOS

AVALIAÇÃO Insufi- Regular Bom Exce- TOTAL
QUESTÕES ciente lente

Envolvimento da 7.14 14.29 50.00 28.57 100.00
sociedade local no processo

Aceitação da sociedade  0 35.71 42.86 21.43 100.00
local das propostas de mudança

Posicionamento dos políticos 0 28.57 57.14 14.29 100.00
locais quanto ao processo

Envolvimento da Prefeitura 7.14 21.43 42.86 28.57 100.00
no processo

Relacionamento dos 0 0 33.33 66.67 100.00
capacitadores com o Fórum

Capacidade de compreensão/ 0 21.43 35.71 42.86 100.00
interpretação do Fórum
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A maioria dos capacitadores julgou como Bom e Excelente o envol-
vimento da sociedade local no processo de capacitação (78,57%). Esta
questão, no entanto, suscitou muitas críticas que foram apresentadas du-
rante as justificativas. Dentre os comentários, se destacam os que alegam
que a participação da sociedade na capacitação ficou limitada aos mem-
bros do Fórum, ou que existia uma certa descrença por parte da socieda-
de em relação aos resultados do Programa. Constatou-se, também, que o
envolvimento da sociedade no programa não foi uniforme em todos os
municípios, sendo satisfatório em alguns e em outros, foi deficiente.

De acordo com a percepção de alguns participantes, foi observado um
clima político favorável à capacitação, pelo entendimento do poder local
de que se trata de um programa do governo do Estado. Em alguns casos,
o poder local foi procurado pela equipe como um parceiro, o que resultou
num apoio importante para o desenvolvimento das atividades. Assim, de
acordo com os depoimentos apresentados, procurou-se atuar de forma a
ultrapassar a dimensão político-partidária, e, embora tenham surgido
alguns conflitos, teria havido bastante maturidade política. De uma ma-
neira geral, pode-se afirmar que, segundo foi apurado na avaliação, a po-
sição dos políticos locais com relação à capacitação variou de um muni-
cípio para o outro, às vezes, ajudando, às vezes, prejudicando o processo.

70

60

50

40

30

20

10

0
Capacidade de
compreensão/
interpretação

do Fórum

Relaciona-
mento dos

capacitadora
com o Fórum

Envolvimento
da Prefeitura
no processo

Posicionamento
dos políticos
locais quanto
ao processo

Aceitação da
sociedade local
das propostas
de mudança

Envolvimento
da sociedade

local no
processo

Questões avaliadas

Insuficiente
Regular
Bom
Excelente

Percentual



C
ap

ac
ita

çã
o 

de
 L

id
er

an
ça

s 
C

om
un

itá
ri

as

95

Porém, muitos comentários favoráveis foram aditados às respostas, tais
como os de que o programa foi um meio de criar laços entre a Universi-
dade e a região e uma oportunidade para os professores terem conheci-
mento dos problemas sociais dessa região. Acredita-se, assim, que a
maioria das organizações representativas da sociedade civil local partici-
pou do processo, contribuindo para o enriquecimento dos debates e para
a legitimidade das decisões contidas nos Planos.

Na questão sobre o posicionamento da sociedade local quanto às
propostas de mudanças para o seu desenvolvimento contidas no Plano,
houve uma ligeira mudança de perspectiva das respostas, quando, ape-
nas, 21,42% delas se concentraram na categoria Excelente, havendo
uma predominância de avaliação entre Regular e Bom (78,56%). Os en-
trevistados justificam as suas respostas alegando que o ceticismo da po-
pulação teria atrapalhado muito o processo e que este processo de mu-
dança não é fácil, pois mexe com as estruturas históricas do poder local.
Alega-se, também, que teria havido uma boa aceitação do processo por
parte da sociedade, porém, a descontinuidade e o pequeno avanço das
agendas comprometem esta aceitação Constata-se, ainda, que a socieda-
de local está sempre aberta a propostas para o seu desenvolvimento, mas,
muitas vezes , neste processo surgem conflitos de interesses individuais e
de grupos. Pode-se perceber, pelas respostas dadas, que o processo de
adesão não teria sido igual em todos os municípios, sendo mais amplo em
uns e mais restrito em outros. De um ponto de vista otimista, alguns
capacitadores afirmam que o processo teria possibilitado maior conheci-
mento dos problemas e potencialidade locais e das possibilidades de
transformação desta realidade.

A opinião sobre o envolvimento da Prefeitura local no processo de
capacitação foi a questão que mais pulverizou respostas entre as quatro
categorias avaliativas estabelecidas no questionário destinado a levan-
tar as opiniões dos capacitadores. Manifestou-se, mesmo assim,  uma
maioria de opções pelas categorias Bom e Excelente (71,42%), repetin-
do-se o mesmo percentual alcançado na questão anteriormente analisa-
da, que aborda conteúdo semelhante. De acordo com algumas avalia-
ções, a Prefeitura não teria participado do processo de capacitação.
Segundo o pensamento dominante, o envolvimento da Prefeitura é
considerado como fundamental para o desenvolvimento do processo,
podendo inibi-lo ou fortalecê-lo, e se reconhece que ambos os compor-
tamentos foram observados entre as diversas Prefeituras, nos muni-
cípios engajados no Programa.

Os professores que participaram do processo de capacitação, em sua
maioria (78,57%), acreditam que os participantes do Fórum têm capa-
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cidade suficiente de compreender o conteúdo e interpretar as ações
estabelecidas no Plano, elemento de fundamental importância para o
futuro do Fórum. Acreditam os professores que o processo permitiu a
compreensão da importância do planejamento e do acompanhamento da
execução do que foi planejado para o desenvolvimento local. Aparecem,
no entanto, algumas críticas, quando se afirma, por exemplo, que apenas
alguns dos participantes se destacaram no processo de capacitação, e os
outros, limitam-se a seguir os líderes e que o processo de participação
precisa ser melhorado.

A interação da equipe capacitadora com os representantes do 
Fórum foi considerada por todos os que responderam a questão (dois 
capacitadores não responderam este quesito) como tendo sido Bom e,
especialmente, Excelente (66,66% das respostas). A opinião dominante
entre os participantes é a de que a interação entre todos foi sempre
muito boa, de confiança e respeito e onde todos têm a consciência de
que pensar conjuntamente é produtivo e mesmo quando surgiram confli-
tos, a equipe conseguiu alcançar os objetivos traçados em conjunto com
os representantes do Fórum.

Por outro lado, houve, de uma maneira geral o reconhecimento da
importância da etapa de sensibilização para o bom desempenho do 
Fórum e 85,71% das respostas a esta questão concentraram-se nas cate-
gorias Bom e Excelente, sendo que a categoria bom obteve maior núme-
ro de respostas. 

Para alguns professores, boa parte dos participantes da capacitação
não tinha a noção da dimensão do trabalho que iria desenvolver no 
Fórum, e que estas informações e discussões deveriam ter acontecido no
período de sensibilização. Acrescentam, ainda, que a  mobilização da
sociedade só foi feita quando a equipe capacitadora já estava no muni-
cípio, o que atrasou o início das atividades da capacitação. Assim, as 
falhas na fase de sensibilização provocaram uma redução da representa-
tividade do Fórum e um prejuízo para a capacitação, como um todo.

2. Análise dos  Resultados

Seguindo a tendência predominante no primeiro bloco de opiniões
levantadas na avaliação, este segmento busca analisar o posicionamen-
to dos capacitadores do Programa sobre os resultados da capacitação. De
um modo geral, os capacitadores demostram um alto nível de aprovação
da capacitação no que se refere aos seus resultados no desenvolvimento
local e no atendimento das expectativas. Em todo caso, as questões que
buscam avaliar resultados levantam um maior número de controvérsias
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e críticas que as questões que se destinam ao julgamento do processo
pelo qual se desenvolveu a capacitação. 

A questão sobre a abrangência das ações consideradas como priori-
dades estratégicas no Plano Municipal manifestou uma unanimidade
de respostas entre as categorias Bom e Excelente (100%), o que signifi-
ca uma avaliação muito positiva da adequação do Plano às necessidades
locais, como mostram o Quadro 4 e o Gráfico 4 para alguns itens sele-
cionados. De acordo com a maior parte das opiniões, o Plano foi feito
de acordo com as necessidades da comunidade e, sob o ponto de vista
teórico, aplicou-se uma metodologia de planejamento participativo e
produziu-se um plano que atende às prioridades das ações estratégicas.
Alguns entrevistados, no entanto, mesmo declarando a aprovação da
questão alegam que, na realidade, devido a divergências na concepção
das estratégias entre os membros do Fórum e às dificuldades de finan-
ciamento do programa (fato que restringiu o período de trabalho da
equipe capacitadora para a elaboração do plano) os participantes  não
foram capazes de superar as suas limitações e definirem as ações estraté-
gicas para o desenvolvimento municipal.

Embora, no geral, pode-se considerar que o Plano abrange as ações 
estratégicas para o desenvolvimento do município, alguns consideram
que o fato de que algumas prioridades terem sido definidas levando-se
em conta a urgência da solução do problema, poderia ter sacrificado o
estratégico em favor do emergencial. Também a redução das ações estra-
tégicas a número de cinco, por projeto, como teria ficado estabelecido
na capacitação, foi apontado por alguns entrevistados como fator que
teria limitado muito as estratégias de desenvolvimento dos municípios.

A avaliação da eficácia do Plano como instrumento de negociação
política, na defesa dos interesses do município foi positiva, embora apre-
sente uma significativa redução de respostas nas categorias Bom e, espe-
cialmente, Excelente, atingindo 71,42% do total de respostas no quesi-
to; nenhum dos consultados considerou Insuficiente o papel do plano
como instrumento de negociação. Alguns capacitadores percebem que o
Plano é mais um instrumento de negociação, porém, questionam até
onde vai a autoridade do Fórum para fazer a negociação. Para outros, só
o desenrolar do processo é que poderá mostrar a eficácia do Plano como
instrumento de negociação. Há quem afirme que o plano DLIS é o mais
eficiente e participativo instrumento de negociação dos Fóruns Munici-
pais e são considerados instrumentos de gestão e negociação, inclusive
entre os diferentes setores do município, e permite a democratização do
governo local.
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QUADRO 4

ASPECTOS SELECIONADOS RELATIVOS AOS RESULTADOS

AVALIAÇÃO Insufi- Regular Bom Exce- TOTAL

QUESTÕES ciente lente

Adequação do plano às 0 0 57.14 42.86 100.00

prioridades estratégicas

Adequação do plano como 0 28.57 42.86 28.57 100.00

instrumento de negociação

Contribuição do plano 0 28.57 42.86 28.57 100.00

para o desenvolvimento local

Representatividade do Fórum 0 14.29 57.14 28.57 100.00

Reconhecimento do plano 0 28.57 50.00 21.43 100.00

pelo Fórum/sociedade

O questionamento sobre a eficiência do Plano DLIS como contri-
buição para o desenvolvimento local reproduz, de uma certa forma, a
avaliação dos participantes da capacitação sobre as potencialidades do Pla-
no, como instrumento de negociação, conteúdo da questão já analisada.
Nesse sentido, os índices de aprovação a esta questão reproduzem os atri-
buídos à questão anterior, quando as categorias avaliativas Bom e Excelen-
te abrangeram  71,42% das respostas e nenhuma considera Insuficiente.

As justificativas apresentadas, tanto para a avaliação positiva, como
para a avaliação negativa, apresentam um leque  variado de respostas.
Para alguns, o plano contribui para o desenvolvimento local mesmo se
admitindo que ele sofre as conseqüências dos defeitos ocorridos quando
da composição dos membros do Fórum e que este fato compromete a sua
eficiência. Também foi lembrado que para dar prosseguimento a suas me-
tas ele precisa de  acompanhamento e assistência por parte das Univer-
sidades e que precisa proceder a algumas reformas no seu conteúdo, para
estabelecer certas adequações à realidade. Uma das limitações observa-
das pelos entrevistados é a de que alguns membros do Fórum não acredi-
tam na eficiência do Plano por acharem que já existe um excesso de ins-
trumentos de desenvolvimento elaborados pelo governo e não utilizados.
Os professores acreditam, contudo, que o Plano pode contribuir para o
desenvolvimento, desde que as ações que ele prescreve sejam contempla-
das na definição de investimento do governo e reconhecem que, como
processo de mobilização, é importante para o exercício da cidadania, 
gerando um empoderamento das pessoas.
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Os capacitadores consideram, em sua grande maioria, que o Fórum
conseguiu representatividade da sociedade local, com 85,71% dos con-
sultados qualificando como Bom ou Excelente. Alguns poucos capacita-
dores consideraram Regular a representatividade de alguns setores da 
sociedade local (14,29%), que não se interessaram no processo ou que
foram excluídos de participação, mas nenhum julgou Insuficiente a 
capacidade do Fórum representar a sociedade local. 

Analisando até que ponto as expectativas construídas pela equipe capa-
citadora no processo de capacitação teriam sido alcançadas, a opinião geral
dos capacitadores foi inteiramente positiva, tendo as avaliações em Bom e 
Excelente alcançado 100% de respostas. Nas alegações feita como justificati-
vas da resposta dada, contudo, aparecem algumas críticas, tais como as de que
as expectativas foram atendidas em parte, pois, esperava-se maior participa-
ção da sociedade e do poder público no processo, fato que não teria aconteci-
do. Argumentou-se, também, que a falta de experiência da equipe na aplica-
ção de técnicas de planejamento participativo teria dificultado um pouco a
capacitação. O reconhecimento de que o Plano carece de acompanhamento
permanente trouxe como conseqüência o temor de que o DLIS se torne ape-
nas mais um plano, entre tantos já elaborados. Para alguns participantes, 
ainda, esta foi uma oportunidade para os membros da academia aprimorarem
os conhecimentos sobre as questões sociais e participarem com a sociedade.

A avaliação do impacto da capacitação sobre a sua vida acadêmica foi
muito positiva, não só por ter atingido 92,85% das respostas concentradas en-
tre Bom e Excelente, como pelo fato de esta última categoria avaliativa ter re-
cebido o maior número de indicações, sendo responsável, sozinha, por 64,28%
das respostas. Para os participantes, a capacitação significou a integração da
vida acadêmica com o trabalho prático e o aprendizado proporcionado pelo
processo de capacitação, traduzido na construção coletiva do conhecimento,
foi de grande importância para o dia a dia de todos. Alguns dos entrevistados
chegam a relatar desdobramentos dessa experiência, mostrando que a influên-
cia da capacitação se materializou em uma exposição na IV Semana de Mobi-
lização Científica da UCSAL - Universidade Católica do Salvador. Continu-
ando num mesmo sentido de argumentos, a experiência da capacitação teria
permitido o exercício da cidadania aliado à prática dos conceitos de desenvol-
vimento sustentável, exercendo influência para além dos grupos imediata-
mente envolvidos (quando motivou o envolvimento dos professores e estu-
dantes da rede local de ensino no município, por exemplo), possibilitando um
trabalho interdisciplinar, e servindo de base para a elaboração de um projeto
de pesquisa pela UESB - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.

De uma forma semelhante, a avaliação feita pelos professores envol-
vidos com o processo de capacitação sobre a importância que esta expe-
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riência trouxe para a sua vida profissional foi positiva, não só porque a
maioria absoluta das respostas concentrou-se nas categorias Bom e Excelen-
te (92,89%), como também pelo fato de esta última ter obtido o maior nú-
mero de respostas, com 64,28%. Para os entrevistados, a participação no pro-
cesso de capacitação teria aumentado a experiência pessoal com trabalhos
em comunidade, representando uma ruptura com o conceito de desenvolvi-
mento clássico, mudando a postura pessoal e científica do profissional envol-
vido, reforçando os valores de construção da cidadania, e agregando conhe-
cimentos e representando a troca de experiências importantes.

Durante a elaboração do Plano, a sociedade local pode se posicionar 
sobre a sua realidade e sobre o que espera no futuro. Esta construção de uma
visão de futuro  pela sociedade foi tida como Boa e Ótima por 92,89% dos
capacitadores que participaram do processo. A opinião manifestada por eles
reflete, no entanto, que mesmo acreditando que os membros do Fórum te-
nham conseguido construir uma visão de futuro muito realista, apesar das 
limitações de boa parte dos participantes, lembram que a sociedade local ain-
da espera muito da ação dos governos, na definição do seu futuro. Nessa pers-
pectiva, a visão de futuro seria um processo de difícil construção porque as
pessoas tendem a ficar presas às necessidades do presente, problema que foi
parcialmente resolvido no exercício da capacitação.

GRÁFICO 4

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS  PELOS CAPACITADORES
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Também pode ser afirmado que os capacitadores reconhecem que o
Plano pode ser considerado um instrumento do Fórum e da sociedade
local, nas negociações em busca do desenvolvimento, embora os índi-
ces de avaliação entre Bom e Excelente nas respostas, que chega a
71,42%, encontre-se ligeiramente abaixo da avaliação obtida por grande
número das questões levantadas pela avaliação. As fragilidades aponta-
das para o reconhecimento do Plano como instrumento do Fórum e da
sociedade local se prendem ao fato de que as pessoas do município que
não participaram do processo de capacitação podem não reconhecer o
Plano como pertencente a elas também. Na compreensão de alguns 
entrevistados, existiria um certo ceticismo no imaginário coletivo, que
dificulta a crença em mudanças. Para eles, a avaliação do reconhecimen-
to do Plano como instrumento de negociação é um processo complexo e
difícil, que só pode ser identificado ao longo do tempo e que irá amadu-
recendo na medida em que o Fórum conseguir dar respostas concretas às
demandas da sociedade local.

Síntese Geral

Analisando os resultados da avaliação dos coordenadores dos Fóruns
e capacitadores das Universidades observa-se que, mesmo em posições
diferentes, com interesses semelhantes e, alguns, divergentes, os dois
grupos participantes da capacitação chegaram a conclusões muito pare-
cidas; não se constata, no conjunto das respostas, opiniões contrárias,
grandes diferenças de avaliação e percepção. Algumas divergências
entre os dois grupos podem ser atribuídas, apenas, a posicionamentos
individuais, o que não compromete a generalização das conclusões.

Com relação à avaliação do processo de capacitação, as questões 
sobre relacionamento entre os diversos grupos envolvidos na capacita-
ção, como membros do Fórum, professores, coordenadores e consultores
da Fundação e o pessoal da Universidade foram avaliadas como muito
bom e proveitoso, sendo os quesitos que obtiveram, via de regra os
maiores índices de Ótimo e Excelente. A mesma conclusão não pode ser
ampliada para o relacionamento com os políticos locais e Prefeituras dos
municípios engajados no Programa, na medida em que a avaliação é
menos positiva e diferenciada entre os grupos.

Os meios de realização da capacitação também mereceram boa avalia-
ção dos dois grupos. O conteúdo trabalhado e a metodologia utilizada, 
assim como o material didático, foram considerados de boa qualidade,
dando o suporte necessário para o sucesso da capacitação. Deste bloco de
questões, apenas a adequação da carga horária dedicada à capacitação e
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ao trabalho de campo, embora aprovados pela maioria, mereceram críti-
cas, com visões opostas dentro dos grupos; enquanto alguns consideraram
insuficiente, outros entendiam que a carga horária teria sido excessiva.

A avaliação dos resultados da capacitação também repete a mesma
convergência de opinião dos dois grupos. Tanto os coordenadores do 
Fórum como os capacitadores aprovaram os resultados da avaliação, in-
cluindo o sentimento comum sobre os efeitos da capacitação para a vida
pessoal e profissional dos envolvidos, considerando que a  experiência
teria sido de grande importância para suas vidas. 

De maneira semelhante, os dois grupos consideram que a sociedade
foi bem representada no processo de capacitação e que a participação
desta foi efetiva. Surgiram algumas críticas ao processo de formação do
Fórum, argumentos estes compartilhados por representantes dos dois
grupos, mas que não comprometem a interpretação generalizada de apro-
vação. Os impactos da capacitação na elaboração do Plano e a corres-
pondência do diagnóstico, assim como a identificação de ações estraté-
gicas do seu conteúdo foram considerados satisfatórios, e as respostas dos
dois grupos se concentraram nos conceitos Bom e Excelente. Já a capa-
cidade de negociar os interesses do município, a eficácia do Fórum e as
suas possibilidades de continuidade receberam os índices de aprovação
mais baixos da avaliação, por ambos os grupos envolvidos.

Merece destaque, ainda, que da comparação das respostas emitidas
pelos participantes, em apenas um item, o conceito Bom e Excelente foi
inferior a 66%, que foi a questão referente à situação do Fórum atual-
mente, que atingiu 50,88% de aprovação sem restrições, sendo este o 
índice mais baixo apresentado nos dois questionários, e o único onde o
conceito Regular supera o Excelente.

Desta forma, pode-se concluir, com segurança que os dois grupos envol-
vidos diretamente na capacitação – coordenadores dos Fóruns e capaci-
tadores das Universidades – aprovam amplamente o Programa
“Faz Cidadão”, sua metodologia e seus resultados no desenvolvimento
local. 
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QUADRO 5

AVALIAÇÃO DOS REPRESENTANTES DOS FÓRUNS 

QUESTÕES
RESPOSTAS (Percentual)

Ruim Regular Bom Ótimo

01. Importância dos assuntos apresentados 0,00 1,75 77,19 21,05
no treinamento

02. Opinião sobre a metodologia adotada 0,00 8,77 57,89 33,33

03. Relacionamento dos capacitadores com 1,75 0,00 28,07 70,17
o Fórum durante a capacitação

04. Opinião sobre a forma de organização 0,00 7,01 52,62 40,35
dos grupos

05. Orientação dos capacitadores na iden- 0,00 5,26 42,10 52,63
tificação e seleção dos problemas locais

06. Orientação dos capacitadores na 0,00 3,50 49,12 47,36
identificação e seleção das prioridades

07. Opinião sobre os materiais didáticos 0,00 10,52 59,64 29,82
utilizados na capacitação

08. Contribuição da capacitação para a 0,00 0,00 54,38 45,61
vida pessoal do participante

09. Eficácia do Plano na negociação 7,00 19,29 43,85 31,57
das ações propostas

10. Capacidade do Plano em orientar o 5,26 8,77 56,14 29,82
desenvolvimento municipal

11. Opinião sobre a forma de 1,75 15,78 31,57 50,82
composição do Fórum

12. Representatividade do Fórum 1,75 14,03 42,10 42,10
no município

13. Opinião sobre a adequação da carga 3,50 29,82 45,61 24,56
horária da capacitação*

14. Alcance da capacitação quanto às 0,00 8,77 57,90 33,33
expectativas do participante *

15. Opinião sobre a leitura da realidade 0,00 8,77 40,35 50,00
local construída pelo Fórum

16. Envolvimento da Prefeitura durante 3,50 14,03 29,82 52,63
a capacitação do Fórum

17. Opinião geral sobre a realização 0,00 12,28 45,61 42,10
da capacitação

18. Opinião sobre o Fórum. 5,26 43,85 31,57 19,29
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QUADRO 6

AVALIAÇÃO DOS CAPACITADORES

QUESTÕES
RESPOSTAS ( Percentual )

Insufi- Regular Bom Exce-
ciente lente

01. Orientação técnico-metodológica 0,00 14,28 57,14 28,57
fornecida pela coordenação/Fundação

02. Apoio logístico-administrativo/Universidade 0,00 14,28 50,00 35,72

03. Acompanhamento técnico do articulador 7,14 21,42 50,00 21,42
no processo de capacitação/equipe capacitadora

04. Acompanhamento técnico dos consultores no 7,14 7,14 71,42 14,28
processo de capacitação/ equipe capacitadora

05. Acompanhamento técnico da coordenação no 7,14 0,00 57,14 35,72
processo de capacitação/ equipe capacitadora

06. Apoio operacional ao processo de 0,00 14,28 50,00 35,72
capacitação na Universidade

07. Integração e unidade da equipe técnica 0,00 7,14 28,57 62,28
da Universidade 

08. Interação entre a equipe da coordenação 0,00 0,00 57,14 42,85
Fundação e da equipe da Universidade 

09. Carga horária da capacitação 14,28 28,57 50,00 7,14

10. Ajuste da metodologia e da carga 0,00 21,42 57,14 21,42
horária disponível para o trabalho de campo

11. Adequação do Plano às prioridades 0,00 0,00 57,14 42,86
das ações estratégicas

12. Adequação do Plano como instrumento de 0,00 28,57 42,85 28,57
negociação

13. Adequação do Plano DLIS como 0,00 28,57 42,85 28,57
contribuição ao desenvolvimento local

14. Expectativas da equipe capacitadora para a constru- 0,00 0,00 42,85 57,14
ção do Plano alcançadas no processo de capacitação

15. Impacto do processo de capacitação 0,00 7,14 28,57 64,28
na vida acadêmica 

16. Envolvimento da sociedade local no 7,14 14,28 50,00 28,57
processo de capacitação

17. Contribuição do processo de capacitação para 0,00 7,14 28,57 64,28
a vida profissional dos capacitadores

18. Aceitação da sociedade local das propostas  0,00 35,71 42,85 21,42
de mudança da situação atual

19. Construção da visão de futuro pela sociedade local 0,00 7,14 28,57 64,28

20. Posicionamento dos políticos locais 0,00 28,57 57,14 14,28
quanto ao processo de capacitação

21. Envolvimento da Prefeitura local no processo 7,14 21,42 42,85 28,57
de capacitação

22. Representatividade do Fórum  para a sociedade local 0,00 14,28 57,14 28,57

23 Interação da equipe capacitadora com o Fórum – 0,00 0,00 28,57 57,14
(obs.: 2 entrevistados não responderam  esta questão)

24. Contribuição da etapa de sensibilização 7,14 7,14 57,14 28,57
para a qualidade e representatividade do Fórum

25. Capacidade dos participantes do Fórum 0,00 21,42 35,71 42,85
de compreender e interpretar o Plano de DLIS

26. Reconhecimento do Plano de DLIS como 0,00 28,57 50,00 21,42
instrumento do Fórum e da sociedade local
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PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE
LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS  LOCAIS - FAZ CIDADÃO

GOVERNO FEDERAL

SECRETARIA EXECUTIVA DA COMUNIDADE SOLIDÁRIA

Osmar Gasparine Terra

SECRETARIA DE GESTÃO

Ceres Alves Prates

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

GOVERNADOR

César Augusto Rabello Borges

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DO ESTADO - SEPLANTEC

Luiz Antônio Vasconcellos  Carreira

COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS

Elisa Cristina Guimarães Pellegrini

SECRETARIA DE COMBATE À POBREZA E ÀS

DESIGUALDADES SOCIAIS - SECOMP

Pe. Clodoveo Piazza S. J.

SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO E PROGRAMAS

ESPECIAIS

Elisa Cristina Guimarães Pellegrini

FUNDAÇÃO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

DIRETORIA GERAL

Geraldo Machado

DIRETORIA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO

Rosa Hashimoto

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO –
FAZ CIDADÃO

Sandra Maria de Souza Paranhos

EQUIPE TÉCNICA

Celuta Maria Santos Vieira
Vanete Maria Rios de Moura Teixeira
Vera Lúcia Ataíde Bittencourt Barros 
Tânia Maria Santiago Fróes Lima
Maria Cristina Motta Leal
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PARCEIROS DO PROGRAMA

UNESCO – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS

PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA

Representante no Brasil 
Jorge Werthein

IICA – INSTITUTO INTERAMERICANO DE

COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA

Representante no Brasil
Benedito Rosa do Espírito Santo

Especialista em Desenvolvimento Local
Carlos Luís de Miranda 

SEBRAE – SERVIÇOS DE APOIO ÀS MICRO E

PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DA BAHIA

Diretor Superintendente
Antônio Lomanto Netto

EBDA – EMPRESA BAIANA DE DESENVOLVIMENTO

AGRÍCOLA S.A. 
Diretor Presidente
José Joaquim Santana e Silva

CONSULTORES ESPECIALISTAS EM DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL

Sérgio José Cavalcanti Buarque
Gabriel Tenório Katter

INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC
Reitora: Renée Albagli Nogueira
Pró-Reitora: Jane Kátia Mendonça Badaró Voison  
Coordenador: Antônio José Brandão Calhau

CAPACITADORES

Maria Luzia  de Melo Torre
Rosemary Farias de Menezes
Chirley Fonseca  Aragão  de Azevedo 
Francisco Mendes Costa
Lenilza Teodoro dos Santos
Renata Neves Rodrigues
Rodrigo Sávio de Oliveira Souza
Juliana Vieira de Carvalho
Ricardo Santos Dantas
Valter Alves Nascimento
Raimundo Jorge Z. Costa
Kátia Carvalho Guerreiro
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Sérgio Ricardo Ribeiro  Lima
Carla Danai C. Dutra
Ideval P. Fernandes
Aline Ribeiro Pena
Luana dos Santos Castro
Edinaldo Leal Santos
Gustavo Cézar Bressan Smith
Alessandro Fernandes de Santana
Henrique Fragoso Berbert de Carvalho
Andréa Vargens de Freitas Carvalho
Gisélia Lemos Moreira
Lucélia de Melo Berbert
Gilton Ramos de Argolo 
Paulo  Hellmaster
Onaldo Menezes Araújo

ALUNO / ESTAGIÁRIO

Marcus Vinícius S. dos Anjos  
Elaine Oliveira Ramos 
Daniele Oliveira Evaristo 
Kalil José Rodrigues Santos

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB
Reitora: Ivete Alves do Sacramento
Pró-Reitor: Lourisvaldo Valentim
Coordenador: Luís Paulo Almeida Neiva

CAPACITADORES

Elíria Lins de Souza Sant’ana
Fábio Rocha
Thiago dos Santos Xavier
Clímaco César Siqueira Dias
Míriam Medina Velasco
Antônio Roque da Silva
José Valdeilson Salles da Silva
Maiza Santana Neville Ribeiro
Elizabeth Falcon
Conceição de Maria Estevan de Pinto Almeida
Lourisvaldo Valentim
Edonilce da Rocha Barros
Gerino Francisco do Nascimento (convidado)
Maria Celi Kramm
Sebastião Roberto Bressan
Sirley Moura A . de Oliveira
Dermeval P. da Hora (convidado)
José Isac S. Péris  (convidado EBDA)
Nilton Ribeiro da Silva
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Ana Claudia Portela
Alexandre Martinez Caramelo Varquez
Jairton Fraga Araújo
Luís Paulo Almeida  Neiva
Eliete Mortimer Jordão 
Inamar Gusmão Botelho
Sérgio Luiz Malta de Azevedo
Gercinaldo  de Moura
Cristiane da Silva Garcia
Wbaneide Martins de Andrade
Carlos Alberto Batista dos Santos
Dorival Pereira Oliveira
Geovane Duarte Borges
Kedma Silvana Bastos Barreto
Sérgio Luiz Malta de Azevedo
Angela Maria Emereciano Coelho
José Carlos  da Costa Pinheiro
Ana Cláudia Rangel

ALUNO / ESTAGIÁRIO

Fagner Cordeiro Dantas 
Igor Rodrigues de Sant ‘Ana 
Fabricio Silva Correia 
Rommuel Borges de Silva Souza 
Semirames Nicolau Mota 
Paulo Rodrigues de Lima 
Rose Consuelo Alves de Santana 
Gaspar de Souza Júnior 
Vitor Emanuel G. Almeida
Alexandre Martinez Caramelo Vazquez
Adriana Anadir dos Santos
Charles Fabian Alves dos Santos
Fátima Simião
Luciana Nery Lima da Silva
Soneide Torres da Silva

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA - UEFS
Reitora: Anaci Bispo Paim
Pró-Reitora: Ana Angélica Matos Rocha Gonça
Coordenadora: Sônia Maria Freitas de Cerqueira

CAPACITADORES

Clóvis Luiz  Oliveira
Flávia Aninger Rocha
Maria Carolina Martinez Andion
Pedro Jaime Coelho Júnior
Jerônimo Rodriques de Souza
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Ludmila Oliveira Holanda Cavalcante
Luiz Antônio Ferraro Júnior
Ana Rita dos Santos Pereira
Antônio Carlos Martins Argolo
Florentino Carvalho Pinto
Valdemiro Lopes Marinho
Vera Maria Weigand
Pedro Jaime  de Coelho Júnior
Andréia Borges Andrade
Angela Clemente Paim

ALUNO / ESTAGIÁRIO

Simone da Silva Santos 
Danilo Uzeda 
Luciana Paulo dos Santos
Roberto Lobo 
Ana Marta Gonçalves Soares
Edinaldo Medeiros Carmo
Paulo Jorge Magalhães Morais
Wagner Bacciotti Campodonio
Bárbara Mariana Pereira de Souza 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA
Reitor: Naomar Almeida
Pró-Reitor: Paulo Lima
Coordenadora: Maria Clara Barretto de Freita Melro

CAPACITADORES

Vicente José de Almeida Frederico 
Paulo Guedes
Maria Cristina R. Guimarães
Selma Braga de Paula
Elias Oliveira Sampaio
Anaélia Regina Almeida
Reginaldo Souza Santos

ALUNO / ESTAGIÁRIO

Thiago Chagas S. Santos  
Ludmila Meira 
Rena Bidu 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB
Reitor: Abel Rebouças São José
Pró-Reitor: Paulo Sérgio Cavalcante Costa
Coordenador: Adalberto Brito de Novaes
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CAPACITADORES

Adalberto Brito de Novaes
Elias Nunes Dourado
Isnara Pereira Ivo
Míriam Cléa Coelho Almeida
Rosalve Lucas Marcelin
Valdemiro Conceição Júnior
Elcio Rizzério Carmo
Vitória Carme Correia Santos
Adroaldo Lopes Ferraz
Macário Protazio Costa Júnior
Espedito Maia Lima
Renato Leone Miranda Leda
Marcos Paulo Alves Monção
Dilsiane Oliveira Lima
Nelson dos Santos Cardoso Júnior
Helder Francisco Ferreira

UNIVERSIDADE SALVADOR - UNIFACS
Reitor: Manoel Joaquim Fernandes de Barros Sobrinho
Vice-Reitor: Guilherme Marback Net
Coordenador: Sônia Maria Ribeiro Simon Cavalcanti 

CAPACITADORES

Marcos Pereira Fernandes de Barros
Maria de Fátima Barbosa Góes

ESTAGIÁRIOS

Elder Macedo Sousa
Mônica Andrade de Oliveira

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR - UCSAL
Reitor: José Carlos Almeida da Silva
Pró-Reitora para assuntos comunitárias:
Maria Julieta Mandarino Firpo Fontes
Coordenadora: Maria José Palmeira

CAPACITADORES

Jonas Dantas dos Santos
Lúcia Caetana da Veiga Dias
André Luís Cardoso Santos
Jurema Jaciara Cairo Viana

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA - IICA
Representante no Brasil: Benedito Rosa do Espírito Santo
Coordenador Geral: Carlos Miranda
Coordenador de Equipe: Gabriel Katter
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CAPACITADORES

Maria das Dores de Vasconcelos Siqueira
Mário Sérgio Lima Correia
Alberto Saturnino Ribeiro Alves
Iracema Margarida de Souza Nunes
Evandro Carlos Miranda 
Nivaldo Damasceno

ARTICULADORES

Ederval Araújo Xavier
Maria Deusimar Maia
Paulo Cunha Melo Ramos
Eliete Mortimer Jordão
Iracema Almeida Formigli Mello
Risomar Pereira do Nascimento
Lúcia Caetana da Veiga
Sérgio Costa
Jonas Dantas dos Santos
Conceição Benevides

PREFEITURAS

1. Município de APUAREMA
Prefeito: Raul Fernandes de Oliveira
Fórum de DLIS: 38 participantes

2.  Município de ANTÔNIO CARDOSO
Prefeito: Felissimo P. dos Santos Filho
Fórum de DLIS: 81 participantes

3. Município de ALMADINA
Prefeito: José Raimundo Laudano Santos
Fórum de DLIS: 56 participantes (capacitação não concluída)

4. Município de ANGUERA  
Prefeito: José Augusto Araújo Freitas
Fórum de DLIS: 87 participantes

5. Município de  ARAÇÁS
Prefeito: José Coelho Irmão
Fórum de DLIS: 78 participantes

6. Município de ABARÉ
Prefeito: Eulina Pires Teixeira
Fórum de DLIS: 40 participantes

7. Município de ARATUÍPE  
Prefeito: Antônio Bonfim Pereira do Lago
Fórum de DLIS: 87 participantes
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8. Município de ANDORINHA
Prefeito: Carlos Humberto de Miranda Pereira Mello
Fórum de DLIS: 71 participantes

9. Município de ABAÍRA
Prefeito: Edval Luz Silva
Fórum de DLIS: 36 participantes

10. Município de ANDARAÍ
Prefeito: Eraldo Duque Pinto
Fórum de DLIS: 38 participantes

11. Município de ANAGÉ
Prefeito: Elbson Dias Soares
Fórum de DLIS: 73 participantes

12. Município de ARACATU
Prefeito: Florisdeth Santos Maia
Fórum de DLIS: 87 participantes

13. Município de BANZAÊ
Prefeito: Jailma Dantas Gama Alves
Fórum de DLIS: 30 participantes

14. Município de BOM JESUS DA SERRA
Prefeito : Jornando Vilas Boas Alves
Fórum de DLIS : 33 participantes

15. Município de BURITIRAMA
Prefeito: Oslindo Jacobina de Almeida
Fórum de DLIS: 38 participantes

16. Município de BROTAS DE MACAÚBAS
Prefeito: Antônio Kleber Ribeiro
Fórum de DLIS: 51 participantes

17. Município de BOTUPORÃ
Prefeito: Hedílio Brandão Marques
Fórum de DLIS: 86 participantes

18. Município de BONINAL 
Prefeito: Ezequiel O. Santana Paiva
Fórum de DLIS: 87 participantes

19. Município de BONITO
Prefeito: Edivane José de Souza
Fórum de DLIS: 57 participantes

20. Município de BELO CAMPO
Prefeito: Cezar Ferreira dos Santos
Fórum de DLIS: 35 participantes
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21. Município de CATURAMA
Prefeito: Salomão Perreira
Fórum de DLIS: 29 participantes

22. Município de CARAÍBAS 
Prefeito: Lourivaldo Silveira Dias
Fórum de DLIS: 23 participantes

23. Município de CORONEL JOÃO SÁ
Prefeito: José Adelmo dos Santos
Fórum de DLIS: 32 participantes

24. Município de CURAÇÁ
Prefeito: Salvador Lopes Gonsalves
Fórum de DLIS: 27 participantes

25.  Município de CAETANOS
Prefeito: Walmir Carlos da Rocha
Fórum de DLIS: 32 participantes

26. Município de CORDEIROS
Prefeito: Lindolfo Ribeiro da Silva
Fórum de DLIS: 36 participantes

27. Município de CAMPO ALEGRE DE LOURDES
Prefeito : Levi Rodrigues Dias
Fórum de DLIS : 46 participantes

28.  Município de CALDEIRÃO GRANDE
Prefeito: Sérgio Silva Passos
Fórum de DLIS: não foi instituído

29. Município de CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
Prefeito: Heraldo Gomes da Silva
Fórum de DLIS: 109 participantes

30. Município de CANDEAL
Prefeito: Antônio Tadeu C. de Lima
Fórum de DLIS: 94 participantes

31. Município de   CRAVOLÂNDIA
Prefeito: Manoelito Passos Araújo
Fórum de DLIS: 91 participantes

32. Município de  CAÉM
Prefeito: Nilton Batista  Matos
Fórum de DLIS: 27 participantes

33. Município de CATOLÂNDIA
Prefeito: Anibal Teixeira do Nascimento
Fórum de DLIS: 33 participantes
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34. Município de   CHORROCHÓ
Prefeito: José Juvenal de Araújo
Fórum de DLIS: 40 participantes

35. Município de CAATIBA
Prefeito: Ernevaldo Mendes de Souza
Fórum de DLIS: 98 participantes

36. Município de DÁRIO MEIRA
Prefeito: Paulo Johnson Amaral Viana
Fórum de DLIS: 89 participantes

37. Município de FEIRA DA MATA
Prefeito: Elias Pereira de Souza
Fórum de DLIS : 40 participantes

38. Município de FÁTIMA 
Prefeito: Manoel Missias Vieira
Fórum de DLIS: 67 participantes

39. Município de FILADÉLFIA
Prefeito: Lourivaldo Pereira Maia
Fórum de DLIS: 40

40. Município de GUAJERÚ
Prefeito: Doutino Souza Costa
Fórum de DLIS: 29 participantes

41. Município de  GAVIÃO
Prefeito: Joaquim de Oliveira Cunha
Fórum de DLIS: 66 participantes

42. Município de GENTIO DO OURO
Prefeito: Getúlio Reginaldo Cunha
Fórum de DLIS: 53 participantes

43. Município de GLÓRIA
Prefeito: Tertuliano Pedro Lisboa
Fórum de DLIS: 48 participantes

44. Município de HELIÓPOLIS  
Prefeito: Aroaldo Barbosa de Andrade
Fórum de DLIS: 107

45. Município de IRAJUBA
Prefeito: Humberto Oliveira da Silva
Fórum de DLIS: 30 participantes

46. Município de IGRAPIÚNA
Prefeito: José Edmundo Seixas Dócio
Fórum de DLIS: 35 participantes
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47. Município de ITAGUAÇU DA BAHIA
Prefeito: Ney Alves de Carvalho
Fórum de DLIS: 49 participantes

48. Município de ITATIM
Prefeito: Grinaldo Andrade Nunes
Fórum de DLIS: 61 participantes

49. Município de IBIQUERA
Prefeito: Donato Ramos Oliveira
Fórum de DLIS: 31 participantes

50. Município de IBITIARA
Prefeito: José Hélio de Menezes
Fórum de DLIS: 19 participantes

51. Município de IBIASSUCÊ
Prefeito: Tadeu José Rebouças Prates
Fórum de DLIS: 43 participantes

52. Município de JUCURUÇU
Prefeito: Porfiro Antônio Rodrigues
Fórum de DLIS: 27 participantes

53.  Município de JABORANDI
Prefeito: José Dias da Silva
Fórum de DLIS: não foi instituído

54. Município de JUSSIAPE
Prefeito: Elpidio Paiva Luz
Fórum de DLIS: 46 participantes

55. Município de LAGEDO DO TABOCAL
Prefeito: Reivaldo Morreira Fagundes
Fórum de DLIS: 40 participantes

56. Município de LAMARÃO
Prefeito: Florêncio Mamédio da Silva
Fórum de DLIS: 38 participantes

57. Município de LAFAYETE COUTINHO
Prefeito : Eugênio José Azevedo
Fórum de DLIS : 27 participantes

58. Município de LAGOA REAL
Prefeito: Pedro Cardoso Castro
Fórum de DLIS: 60 participantes

59. Município de MACURURÉ
Prefeito: Eugênio Pacelli Almeida Gonçalves
Fórum de DLIS: 38 participantes
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60. Município de MIRANTE
Prefeito: Ananias Ramos Lima
Fórum de DLIS: 28 participantes

61. Município de MATINA
Prefeito: Francisco José Cardoso de Castro
Fórum de DLIS: 22 participantes

62. Município de MAETINGA
Prefeito: Enídio Vieira de Aguiar
Fórum de DLIS: 36 participantes

63. Município de MARCIONÍLIO SOUZA
Prefeito : Edson Ferreira de Brito
Fórum de DLIS : 31 participantes

64. Município de MULUNGÚ DO MORRO
Prefeito: Amauri Saldanha de Lucena
Fórum de DLIS: 58 participantes

65. Município de MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO
Prefeito: Gilson Gomes de Santana Pereira
Fórum de DLIS: 52 participantes

66.  Município de MORPARÁ
Prefeito: Felisberto Almeida Filho
Fórum de DLIS: 43 participantes

67. Município de MIRANGABA
Prefeito: Arthur Miranda de Carvalho
Fórum de DLIS: 59 participantes

68. Município de MALHADA DE PEDRAS
Prefeito: Ramon dos Santos
Fórum de DLIS: 30 participantes

69. Município de NOVO HORIZONTE
Prefeito : Jairo de Araújo Queiroz
Fórum de DLIS : 38 participantes

70. Município de NOVO TRIUNFO
Prefeito: José Almeida Souza
Fórum de DLIS: 26 participantes

71. Município de NORDESTINA
Prefeito: Wilson Araújo Matos
Fórum de DLIS: 41 participantes

72. Município de NOVA IBIÁ
Prefeito: Aslan Vilas Boas Brito
Fórum de DLIS: 40 participantes
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73. Município de NOVA REDENÇÃO 
Prefeito: Luciano César Gomes Azevedo
Fórum de DLIS: 42 participantes

74. Município de OUROLÂNDIA
Prefeito: Eliud Freire de Melo
Fórum de DLIS: 57 participantes 

75. Município de  OLIVEIRA DOS BREJINHOS
Prefeito: Antônio Alves Lopes
Fórum de DLIS: 62 participantes

76. Município de PIRAÍ DO NORTE
Prefeito : Edvaldo Manoel da Silva
Fórum de DLIS : 27 participantes

77. Município de PEDRO ALEXANDRE
Prefeito : Petrônio Ferreira Gomes
Fórum de DLIS : 37 participantes

78. Município de PRESIDENTE JÂNIO QUADROS
Prefeito: Hermes Bonfim Cheles Nascimento
Fórum de DLIS: 32 participantes

79. Município de PONTO NOVO
Prefeito: Renivaldo José Porcino
Fórum de DLIS: 44 participantes

80. Município de  PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Prefeito: Osvaldo Souza Menezes
Fórum de DLIS: 107 participantes

81. Município de PINDOBAÇU
Prefeito: Daniel Gomes da Silva
Fórum de DLIS: 40 participantes

82. Município de PILÃO ARCADO
Prefeito: José Lauro Teixeira da Rocha
Fórum de DLIS: 44 participantes

83. Município de PIATÃ 
Prefeito: Jaime de Oliveira Rosa
Fórum de DLIS: 26  participantes

84.  Município de PIRIPÁ
Prefeito: Luciano Ribeiro Rocha 
Fórum de DLIS: 48 participantes

85.  Município de QUIXABEIRA
Prefeito: Raulindo de Araújo Dias
Fórum de DLIS: 38 participantes
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86.  Município de QUIJINGUE   
Prefeito: Joaquim Manoel dos Santos
Fórum de DLIS: 109 participantes

87.  Município de RIBEIRA DO AMPARO
Prefeito: Manoel Rodrigues Barbosa
Fórum de DLIS: 38 participantes

88.  Município de RIBEIRÃO DO LARGO
Prefeito: Paulo de Almeida Luz
Fórum de DLIS: 32 participantes

89.  Município de RIO DO ANTÔNIO
Prefeito : Luís Alves Farias
Fórum de DLIS : 38 participantes

90. Município de RODELAS
Prefeito: João da Mata Fonseca
Fórum de DLIS: 40 participantes

91.  Município de SÍTIO DO QUINTO
Prefeito: Antônio Marques do Nascimento
Fórum de DLIS: 48 participantes

92.  Município de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA
Prefeito: José Ávila Silveira
Fórum de DLIS: 29 participantes

93.  Município de SOUTO SOARES
Prefeito : Petrônio Batista de Souza
Fórum de DLIS : 57 participantes

94.  Município de SÃO JOSÉ DO JACUÍPE
Prefeito: Daniel Alves de Souza
Fórum de DLIS: 29 participantes

95.  Município de SÃO FÉLIX DO CORIBE
Prefeito: Claudio Silva Nery
Fórum de DLIS: 38 participantes

96.  Município de   SANTANÓPOLIS
Prefeito: Mário Paulo Fernandes Ribeiro
Fórum de DLIS: 73 participantes

97.  Município de SÃO MIGUEL DAS MATAS
Prefeito: Reinaldo Andrade Santos
Fórum de DLIS: 43 participantes

98.  Município de SAÚDE  
Prefeito: Marilene Pereira  Rocha
Fórum de DLIS: 39 participantes
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99.  Município de  SANTA BRÍGIDA
Prefeito: Francisco José de Franca
Fórum de DLIS: 73 participantes

100.  Município de SÍTIO DO MATO 
Prefeito: Dionízio Antônio da Silva
Fórum de DLIS: 46 participantes

101.  Município de TREMEDAL
Prefeito: Joaquim Nonato da Silva
Fórum de DLIS: 25 participantes

102.  Município de UMBURANAS
Prefeito : Joel Muniz de Almeida
Fórum de DLIS : 45 participantes

103. Município de VARZEDO
Prefeito : Manoel Souza Andrade 
Fórum de DLIS : 58 participantes

104. Município de VEREDA
Prefeito: Francisco Silva Passos
Fórum de DLIS: 39 participantes
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