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RESUMO 

 
Historicamente, a interpretação do conceito de desenvolvimento passa por 
questões de abordagens históricas-políticas, e advém da ideia de acumulação 
de riqueza, implícita à ideia de promessa de melhor bem estar, apresentando 
um processo de formação de capital. Desta forma, o desenvolvimento como um 
processo global histórico, busca evitar toda linha demarcatória rígida entre 
elementos funcionais estruturais. As temáticas: desenvolvimento, 
desenvolvimento regional e desenvolvimento local passam a ser polêmicas. E, 
atuais oportunidades de debates, que não se limitam a caminhos formais e/ou 
comuns de colocações, e se ampliam aos diversos meios de comunicação 
permissíveis na atualidade para a construção do projeto do processo de 
desenvolvimento. O conceito de desenvolvimento pode ser entendido como a 
construção de um projeto coletivo de estratégias na promoção do processo de 
desenvolvimento local, principalmente a partir das capacidades e perspectivas 
locais – e não apenas ou, sobretudo das demandas de preenchimento dos 
aspectos carentes aos locais. Diante disso realizou-se um trabalho de pesquisa 
no município de São José da Barra/MG, cujo propósito é questionar a 
percepção da população residente no mesmo município, sobre o problema de 
pesquisa, qual seja: o município de São José da Barra/MG é um município 
desenvolvido? Com o objetivo geral de investigar se a população do município 
de São José da Barra/MG entende a cidade como um município desenvolvido. 
Os objetivos específicos deste trabalho contemplam: a) Fazer uma 
caracterização do Município de São José da Barra/MG; b) Identificar qual a 
percepção de desenvolvimento da população de São José da Barra/MG; c) 
Verificar se o Município de São José da Barra oferece os requisitos de 
desenvolvimento identificados no resultado da pesquisa de campo. A 
fundamentação teórica da pesquisa apoiou-se na contribuição de autores que 
se tornaram referência nas pesquisas científicas sobre temas relacionados ao 
desenvolvimento, razão pela qual, o método de abordagem assume 
características dedutivas. Acrescenta-se ainda, uma pesquisa teórica calçada 
na aplicação de um questionário estruturado, contendo perguntas abertas e 
fechadas, que procurou captar a percepção de uma amostra estratificada, 
residentes no município de São José da Barra/MG, sobre diversos aspectos 
pertinentes à percepção do desenvolvimento local. Como considerações 
conclusivas têm-se a análise dos dados, que demonstrou, apesar de serem 
identificados diferentes aspectos com oportunidades de melhorias 
(necessidade de maior investimento no setor secundário, melhoria da 
diversidade de empregos etc.), a maioria dos participantes da pesquisa 
percebe o referido município parcialmente desenvolvido e que o mesmo 
oferece os requisitos para ser considerado desenvolvido. A pesquisa apontou 
ainda um baixo índice de participação nas decisões de infraestrutura do 
município e uma percepção de baixa representatividade junto aos líderes 
informais e demonstraram pouca confiança nos lideres políticos locais. Demais 
percepções da população residente estão compiladas no corpo deste trabalho 
de pesquisa com o intuito de responder ao problema de pesquisa apresentado 
e respectivos objetivos descritos.  

Palavras-chave: Desenvolvimento, Desenvolvimento Regional, 
Desenvolvimento Local, Percepção. 



 

 

                                                          ABSTRACT 
 
Historically, the interpretation of the concept of development involves issues of 
historical-political approaches, and comes from wealth accumulation concept 
inherent to the idea of better well being of promise, with a process of capital 
formation. Thus, the development as a global historical process, seeks to avoid 
any rigid line between structural functional elements. The themes: development, 
regional development and local development become controversial and current 
opportunities for debates, which are not limited to formal paths and / or common 
settings, and extend to the various means of communication permissible today 
for the construction of the project of the development process. The development 
concept can be understood as the construction of a collective project strategies 
in promoting local development process, primarily from local skills and 
perspectives - and not only or mainly the fill demands of poor aspects to the 
sites. Therefore we carried out a research work in São José da Barra / MG, 
whose purpose is to question the perception of the population living in the same 
city on the research problem, namely, the city of São José da Barra / MG is a 
municipality developed? With the overall objective to investigate if the 
population of the municipality of São José da Barra / MG understands the city 
as a municipality developed. The specific goals are to: a) Make a 
characterization of São José da Barra / MG; b) Identify the perception of 
development of the population of São José da Barra / MG; c) Check whether 
the municipality of São José da Barra offers the development requirements 
identified in the results of field research. The theoretical foundation of the 
research was based on the contribution of authors who have become reference 
in scientific research on topics related to development, which is why the method 
of approach assumes deductive characteristics. Added to this is a theoretical 
pavement research in the application of a structured questionnaire with open 
and closed questions, which sought to capture the perception of a stratified 
sample residing in the city of São José da Barra / MG on various aspects 
related to the perception of Local development. How conclusive considerations 
have to analyze the data, which showed, despite being identified different 
aspects with opportunities for improvement (need for increased investment in 
the secondary sector, improving the diversity of jobs etc), the majority of 
respondents realize that municipality partially developed and that even offers 
the requirements to be considered developed. The research also showed a low 
rate of participation in municipal infrastructure decisions and a perception of low 
representation among informal leaders and showed little confidence in local 
political leaders. Other perceptions of the resident population are compiled in 
the body of this research in order to answer the research problem presented 
and described their goals. 
 
KEYWORDS: Development, Regional Development, Local Development. 
Perception. 
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 INTRODUÇÃO 
 

A evolução histórico-política da humanidade tem passado por 

várias etapas, que ao longo do tempo foram transformadas de acordo com a 

necessidade do homem em promover sua reorganização social, que usufruindo 

da sua capacidade criativa e acúmulo de experiências, está em uma busca 

constante por melhores condições e rearranjos de sobrevivência. 

O tema desenvolvimento passa por questões de abordagens 

histórico-políticas, e advém das ideias de acumulação de riqueza implícita a 

ideia de promessa de melhor bem estar. Sem deixar de considerar o importante 

viés dos elementos culturais e ideológicos, pois, estes munidos de significado 

redimensionam a percepção do desenvolvimento.  

Em linhas históricas a sociedade capitalista apresenta um 

processo de acúmulo de capital, que historicamente foi mais rápido do que o 

crescimento demográfico, o que propiciou a formatação de uma sociedade e de 

instituições que possibilitassem ao indivíduo a realizar-se plenamente em suas 

potencialidades e favorecendo o conceito de acúmulo de capital como conceito 

exclusivo de desenvolvimento.  

Dentro da mesma abordagem de acúmulo de capital, como uma 

perspectiva de desenvolvimento, há a incapacidade dos modelos de 

crescimento para adaptarem-se as transformações estruturais sem ater-se a 

necessidade de desenvolvimento social. 

Ao refletir, através de abordagens literárias quanto às 

oportunidades de desenvolvimento local e/ou regional, capaz de intervir na 

confluência de elementos positivos para fomentar o desenvolvimento local, 

passou-se a considerar a possibilidade de participação da valoração dos 

“atores sociais”, enquanto agentes sociais ativos na participação da construção 

de um projeto do processo de desenvolvimento local e/ou regional. 

Esta abordagem de construção de um projeto do processo de 

desenvolvimento local e/ou regional, a partir da participação e valoração dos 

“atores sociais” é uma questão amplamente discutida e que permite o acesso a 

diferentes prismas de análise. 



14 

 

A concepção de desenvolvimento de uma sociedade não é alheia 

a sua estrutura social e tão pouco distante está da formulação de uma política 

de desenvolvimento.  

O conceito de desenvolvimento local apresentado como proposta 

de discussão neste trabalho ressalta a necessidade de construção de um 

projeto coletivo de estratégias na promoção do processo de desenvolvimento 

local, principalmente a partir das capacidades e perspectivas locais – e não 

apenas ou, sobretudo das carências destes locais. 

O que demonstra a necessidade de construção de um projeto 

coletivo de estratégias na promoção do processo de desenvolvimento local. 

Neste contexto a reformulação, administração e retroalimentação 

de Políticas públicas na busca do desenvolvimento, deixam de ser única e 

exclusiva responsabilidade do Estado.  

Esta responsabilidade é estendida à capacidade de ouvir e 

permitir a participação, de todas as partes interessadas na construção de um 

projeto do processo de desenvolvimento local e/ou regional, para a obtenção 

de um desenvolvimento local menos discriminatório e mais democrático.  

Acredita-se que, a partir de uma percepção de desenvolvimento 

da coletividade, haverá a promoção a partir deste contexto de uma maior 

participação e engajamento dos atores sociais, potencializando a 

responsabilidade, aumentando a probabilidade de elevação da autoestima 

social, estimulando o comprometimento, consequentemente poderá haver a 

elevação da satisfação da coletividade. Promovendo o desenvolvimento a partir 

da mobilização e expectativas de potencialidades latentes ou na própria 

comunidade.  

Ainda na atualidade é comum que, de forma simplória e simplista, 

muitos venham associar o entendimento do significado de desenvolvimento, 

unicamente, ou prioritariamente ao desenvolvimento econômico. 

Os procedimentos metodológicos apresentados neste trabalho 

permeiam pela abordagem teórico-metodológica, com o método dedutivo. 

A pesquisa bibliográfica é fundamenta em diversas obras 

referenciadas a autores e teóricos passíveis de serem contestados. 

Com o intuito de captar a percepção da população do município 

de São José da Barra/MG, aplicou-se uma pesquisa no local com os seus 
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respectivos habitantes residentes. Assim, conforme descrito na Seção 4 deste 

trabalho de pesquisa. 

Diante disso o problema desta pesquisa é investigar se de acordo 

com a percepção da população residente, São José da Barra/MG é um 

município desenvolvido. Como o objetivo geral é investigar se a população 

residente de São José da Barra/MG entende a cidade como um município 

desenvolvido, os objetivos específicos deste trabalho contemplam: a) Fazer 

uma caracterização do Município de São José da Barras/MG; b) Identificar qual 

a percepção de desenvolvimento da população de São José da Barra/MG; c) 

Verificar se o Município de São José da Barra oferece os requisitos de 

desenvolvimento identificados no resultado da pesquisa de campo.  

Em paralelo ao conceito de análise do desenvolvimento sob o viés 

econômico urge a necessidade de interpretação do desenvolvimento por outros 

diferentes prismas, inclusive sob o aspecto social. O qual chega a ser 

interpretado de forma intrínseca e indissociável com as demais facetas do 

desenvolvimento.  

 
JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TEMA ESTUDADO 
 

O interesse em estudar o tema proposto neste trabalho de 

pesquisa é proveniente do questionamento sobre qual a percepção que a 

população residente no município de São José da Barra/MG tem sobre o 

desenvolvimento do referido município.  

A origem desta curiosidade acadêmica adveio do fato do 

município em questão ter parte do manancial de alto potencial hidrelétrico e 

conseguintemente, apresentar-se como elemento de significância no cenário 

estadual de Minas Gerais na geração de divisas, a partir deste recurso natural. 

Partindo desta premissa a dissertação busca entender a percepção da 

população residente quanto ao desenvolvimento local de São José da 

Barra/MG. 

Há também a necessidade e a curiosidade investigativa, em 

entender o significado dos conceitos de desenvolvimento local. 

Em complemento, apesar da pluralidade de interpretações e 

atualidade da temática: desenvolvimento local, o município de São José da 

Barra/MG não dispõe de trabalhos científicos sobre seu desenvolvimento (sob 
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qualquer aspecto), por tal constituem-se em um ambiente rico na oferta de 

oportunidades de pesquisas e entendimentos de sua dinâmica, justificativas 

estas que insuflaram, ainda mais a curiosidade acadêmica em conhecer o 

município que, apresenta-se atualmente, (conforme mensagem institucional via 

telefone, de sua prefeitura municipal), como um dos mais propensos ao 

“desenvolvimento” municípios do estado de Minas Gerais. 

Desenvolvimento local sobre qual aspecto? Econômico? Social? 

Como um ambiente de preservação? Qual a percepção de desenvolvimento do 

município da população residente de São José da Barra/MG? O trabalho 

buscará abordar conceitos de desenvolvimento fundamentado em referenciais 

teóricos suscetíveis de serem confrontados com o resultado apontado na 

pesquisa de campo. 

A estrutura deste trabalho científico é apresentada da seguinte 

forma:  

A Seção 1 apresenta a introdução deste trabalho de pesquisa 

com o intuito de contextualizar o leitor sobre a pesquisa desenvolvida. 

A Seção 2 discorre sobre a temática de desenvolvimento incluindo 

a contribuição de teóricos, com discussões sobre a teoria geral do 

desenvolvimento, desenvolvimento regional e interpretações de 

desenvolvimento local, o papel do Estado no desenvolvimento local e a 

participação de “atores locais” no projeto e no processo de desenvolvimento 

local permeando por conceitos e os seus reflexos na sociedade e nas 

localidades, que fundamentarão o processo de análise dos dados.  

A Seção 3 visa contribuir para o entendimento da definição de 

percepção neste trabalho de pesquisa, passando por uma linha evolutiva e 

filosófica deste conceito, o mesmo contempla ainda, uma caracterização do 

município de São José da Barra/MG, relatando o processo de fundação da 

cidade, sua importância econômica no cenário estadual em Minas Gerais. 

A Seção 4 apresenta os procedimentos teóricos metodológicos 

desta pesquisa e terá um universo amostral com um procedimento de coleta de 

dados, tabulação e análise dos dados, aspectos éticos e o pré-teste aplicados 

nesta pesquisa. 

A Seção 5 expõe os resultados obtidos da pesquisa científica 

realizada, através da tabulação e análise dos dados, análise esta que será 
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utilizada como subsidio para as considerações final da presente investigação 

científica.  

Na Seção 6 são apresentadas as considerações finais com as 

respectivas observações, conclusões e possíveis respostas que possam 

contribuir para a interpretação dos problemas de pesquisa propostos no início 

deste trabalho cientifico baseando-se, na fundamentação teórica e na análise 

dos dados sobre a investigação se a população residente do município de São 

José da Barra/MG entende a cidade como um município desenvolvido. 
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2  DESENVOLVIMENTO 
 
 
2.1 Teoria Geral do Desenvolvimento 
 

Na atualidade, observa-se de forma mais acentuada as profundas 

alterações estruturais pelas quais as sociedades modernas estão submetidas, 

fatores estes fortemente influenciados pelo agressivo fenômeno da 

globalização.  

Concomitante a este contexto a evolução histórico-política da 

humanidade pode ser interpretada conforme a necessidade do homem em 

promover seu bem estar e sua reorganização da estrutura social. 

Furtado (1980), aborda esta evolução da sociedade capitalista 

como um processo de formação de capital, que historicamente foi mais rápido 

do que o crescimento demográfico o que contribuiu a para a formação do 

conceito do indivíduo a realizar-se plenamente em suas potencialidades e ao 

acúmulo de capital como conceito exclusivo de desenvolvimento.  

O autor ressalta também, dentro da mesma abordagem de 

acúmulo de capital, como perspectiva de desenvolvimento a incapacidade dos 

modelos de crescimento para adaptar as transformações estruturais com 

outros sistemas econômicos. 

Esta análise da evolução histórica da interpretação do 

desenvolvimento contribuiu para a necessidade de interpretação e estudo de 

novas facetas cabíveis de interpretação do desenvolvimento, não sendo 

excluído o processo evolutivo do desenvolvimento social, contexto este que 

favorece a surgência de novos atores sociais que, por sua vez, podem e devem 

contribuir para a denúncia de importantes questões sociais e respectivas 

interpretações. 

Neste contexto a percepção da população sob a interpretação do 

desenvolvimento se faz importante, visto que, nesta oportunidade as 

abordagens identificadas, passam a ser inseridas na pauta de políticas 

públicas, que por sua vez, transforma-se em questões sociais, uma forma de 

expressão da realidade, Peres (2011). 

Em linhas históricas o conceito de desenvolvimento traz consigo, 

segundo Furtado (1980), dois sentidos o de relação com a evolução do sistema 
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de produção, para o qual o progresso técnico torna mais eficiente, eficaz e 

eleva produtividade da força de trabalho e o de interpretação voltada ao 

desenvolvimento humano, que está relacionado à satisfação das necessidades 

das pessoas. O mesmo salienta ainda, que o desenvolvimento também possui 

forte elemento de valores culturais e ideológicos.  

Para Furtado (1980), temos que, a ideia de desenvolvimento 

possui três dimensões: o incremento da eficácia do sistema de produção; a 

satisfação de necessidades elementares da população; a da consecução de 

objetivos a que almejam grupos dominantes de uma sociedade e que 

competem na utilização de produtos escassos - é a mais ambígua (o que um 

grupo social aspira ao que o outro acha que é desperdício). 

Em linhas históricas, diante da perspectiva de entendimento do 

desenvolvimento, Furtado (1980) interpreta as contribuições de teóricos 

renomados, como Myrdal (1972) e Schumpeter (1943), este último apresenta-

se como um empresário inovador das estruturas produtivas, atendo-se às 

mudanças estruturais para o desenvolvimento e aos demais processos 

consequentes, provocados pelo desenvolvimento sob o aspecto econômico, na 

promoção da evolução da história social.  

Esta postura significou uma ruptura a partir de uma visão restrita 

ao do desenvolvimento econômico, concebido a partir do equilíbrio geral, que 

foi ampliando-se para uma reflexão nas forças sociais, que consequentemente, 

provocaram alterações na estrutura do processo histórico do capitalismo. 

Myrdal (1972) apresentou críticas às bases do pensamento 

econômico neoclássico sobre as ideias de desenvolvimento, onde o processo 

social se realiza na direção de um equilíbrio é fundamentalmente equivocada, e 

que a interferência de todo fator novo em um processo social tende a provocar 

uma cadeia de reações, no sentido do impulso inicial, processo causal em 

cadeia. 

  

[...] existe uma tendência inerente na livre atuação das forças de 
mercado para criarem assimetrias regionais, e esta tendência é tanto 
mais acentuada quanto mais pobre é o país; estas duas leis são das 
mais importantes para entender o desenvolvimento econômico e o 
subdesenvolvimento no quadro do laissez-faire (MYRDAL, 1957, 
apud SANTOS, 2002a, p. 190). 

 



20 

 

A interpretação de desenvolvimento apresentada por Myrdal 

(1972) alcançava uma percepção dinâmica de desenvolvimento, com uma 

interdependência de diferentes fatores de natureza econômica e social. 

Esta interdependência pode apresentar-se de maneira disforme 

em uma mesma localidade, podendo provocar uma heterogeneidade de 

desenvolvimento ou subdesenvolvimento em uma mesma região. 

A teoria da Causação Circular Acumulativa apresentada por 

Myrdal (1972), tem como objetivo analisar as inter-relações causais de um 

sistema social enquanto o mesmo se movimenta sobre a influência de 

questões endógenas sendo válido para explicar uma infinidade de relações 

sociais, e sua representatividade econômica significativa em determinada 

região. 

Segundo Myrdal (1972), deve-se inicialmente identificar os fatores 

que influenciam o processo, quantificar como os mesmos interagem e 

influenciam uns aos outros e como são influenciados por fatores exógenos, 

pois são justamente estes últimos que movem o sistema continuadamente, ao 

mesmo tempo em que mudam a estrutura das forças dentro do próprio sistema. 

Quanto mais se conhece sobre a forma de interação dos 

diferentes fatores analisados, mais adequados serão os esforços de políticas 

adotadas e maior será a probabilidade de maximizar os efeitos da mesma. 

De acordo com o Princípio da Interdependência Circular ou, da 

causação acumulativa, as causas do desenvolvimento ou estagnação se 

acumulam num círculo vicioso ou virtuoso.  

O sistema social em desequilíbrio tende a buscar o próprio 

equilíbrio de coexistência de seus fatores internos, fundamentando-se em um 

sistema de ação e reação de fatores endógenos, a partir de fatores exógenos, 

que podem provocar alguma mudança no próprio sistema social. Segundo 

Myrdal (1972, p.34) o conceito de desenvolvimento endógeno. 

 
O conceito de desenvolvimento endógeno esta frequentemente 
vinculado aos processos de industrialização endógena, isto é, à 
dinâmica econômica das cidades e regiões cujos crescimento e 
mudança estrutural se organizam em torno da expansão das 
atividades industriais e que, para tanto, fazem uso do potencial de 
desenvolvimento existente no território.  
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Ao refletir, através de abordagens literárias quanto às 

oportunidades de desenvolvimento local e/ou regional, capaz de intervir na 

confluência de elementos positivos para a retroalimentação do círculo virtuoso, 

há a possibilidade de considerar a participação da valoração dos “atores 

sociais”, enquanto agentes sociais ativos na participação da construção de um 

projeto do processo de desenvolvimento local e/ou regional, atuando como um 

fator endógeno diferenciado na promoção do desenvolvimento de uma 

determinada região. 

Esta abordagem de desenvolvimento fundamenta-se na 

construção de um projeto do processo de desenvolvimento local e/ou regional, 

a partir da participação e valoração dos “atores sociais” é uma questão 

amplamente discutida e que permite o acesso a diferentes prismas de análise. 

Conforme Kilksberg (1998). 

 Desta forma, pode-se considerar a importância da inserção e 

participação de diferentes “atores sociais”, além de diversos contextos e 

embasamentos teóricos. Ainda segundo Kilksberg (1998, p. 23): 

 

Amplas linhas de pesquisa e discussão estão girando em torno de 
uma reanálise em profundidade dos impactos sobre o 
desenvolvimento de formas de acumulação de capital [...]  

 

O desenvolvimento eficiente, estruturado e eficaz permeia pela 

necessidade de análise de seus diferentes fatores causais, extrapolando a 

esfera do desenvolvimento como acúmulo simplório de recursos econômicos. 

Ressalta em uma análise integrada do desenvolvimento que: 

 

Não é suficiente, (...) substituir a perspectiva econômica da análise 
por uma perspectiva sociológica; o desenvolvimento é em si mesmo 
um processo social; mesmo seus aspectos puramente econômicos 
deixam transparecer a trama de relações sociais subjacentes. 
(CARDOSO; FALETTO, 1970, p.16). 
 

Sem demérito e real reconhecimento da importância associada do 

acúmulo de capital e crescimento econômico em paralelo, o desenvolvimento 

efetivo e eficaz, perpassa pelo desenvolvimento social aonde há a 

oportunidade de reengendrar, conforme necessidades contextuais das 

pluralidades dos possíveis rearranjos econômicos e sociais.  
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Diferentes formatos de Estados, seja com peculiares 

características democráticas ou, com características totalitaristas, têm em 

comum a responsabilidade de desempenhar o seu papel de estimulador e 

provedor de sinergias que promovem o desenvolvimento local, tendo este 

princípio como uma questão fundamental, sendo viabilizado também, por ações 

oriundas de um planejamento estratégico de crescimento e desenvolvimento, 

estimulando e potencializando, a participação ativa dos “atores sociais” na 

participação da construção de um projeto do processo de desenvolvimento 

local e/ou regional, Kilksberg (1998). 

Segundo Kilksberg (1998, p. 37) o papel do Estado passa pela 

responsabilidade de:  

 

[...] redesenhar o Estado para facilitar e promover o desenvolvimento 
social passa por trabalhar diretamente sobre suas estruturas 
organizacionais, tornar eficiente sua gestão e incorporar técnicas 
modernizantes. 

 

Na atualidade o Estado democrático geralmente, acumula as 

funções de gestão administrativas, reguladoras e executivas acrescidas o papel 

de gestor de promoção social incorporando em sua atuação a atenção a 

aspectos do desenvolvimento, não somente restritos aos aspectos econômicos 

financeiros, como também as demais facetas apresentadas pelo 

desenvolvimento (social, político etc.). 

Abre-se a oportunidade também, para amplos debates com as 

partes interessadas no processo de desenvolvimento, inclusive os atores 

sociais, que por atuações por atendimento as demandas de naturezas sociais 

diversas, vem modernizando, ampliando e dinamizando o debate sobre o papel 

desejável a ser desempenhado pelo Estado. 

O Estado deverá participar ativamente das mudanças globais 

planificando, promovendo e insuflando o projeto do processo de 

desenvolvimento sobre diferentes prismas na busca de resolução de problemas 

de naturezas sociais. 

Conforme colocações de Kilksberg (1998, p. 62), “Uma das 

principais “oportunidades” de transformação do Estado social, nos países em 

desenvolvimento, estão na descentralização dos serviços sociais”.  
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Neste contexto a formulação, administração e realimentação de 

Políticas públicas não são a única e exclusiva iniciativa e responsabilidade do 

Estado. Esta responsabilidade é amplificada e estendida à capacidade de ouvir 

e permitir a participação, de todas as partes interessadas, envidando esforços 

na construção de um projeto do processo de desenvolvimento local e/ou 

regional, menos discriminatório, menos desigual e mais estruturado.  

Cabe ressaltar outra perspectiva do desenvolvimento, o de 

alargamento das liberdades, onde o desenvolvimento consiste em diversas 

nuances além da perspectiva econômica, sob a perspectiva descrita por Sen 

(2010, p.10):  

 

O desenvolvimento consiste na eliminação de privações de liberdade 
que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer 
ponderadamente sua condição de agente. 

 

Sob esta interpretação o sentido individual da riqueza perpassa 

pela oportunidade de usufruir com plenitude da liberdade e das oportunidades 

que a mesma permite, assim como, das relações de coexistência e equilíbrio 

entre estes. Segundo Sen (2010, p. 32):  

 

[...] as liberdades dos indivíduos os elementos constitutivos básicos... 
para a expansão das “capacidades” da pessoas de levar o tipo de 
vida que elas valorizam. Essas capacidades podem ser aumentadas 
pela política pública, (...) a direção da política pública pode ser 
influenciada pelo uso efetivo das capacidades de participativas do 
povo. 

 

Esta interpretação de desenvolvimento apresenta uma 

oportunidade ao indivíduo de desempenho pleno das próprias liberdades 

básicas. 

O indivíduo como integrante da coletividade, deve ser 

revalorizado e ao reconsiderar esta oportunidade participativa, os mesmos 

podem inferir e participar de mudanças de diferentes naturezas (em ações 

econômicas, sociais, políticas etc.), como integrante do processo de 

formatação e tomada de decisões a partir das próprias expectativas, 

percepções, interpretações, individuais e coletivas. 
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Acredita-se que a descentralização da gestão do Estado mediante 

a uma percepção de desenvolvimento da coletividade, promoverá a partir deste 

contexto uma maior participação e engajamento dos atores sociais, 

potencializando a responsabilidade, aumentando a probabilidade de elevação 

da autoestima social, estimulando o comprometimento e que 

conseqüentemente poderá haver a elevação da satisfação da coletividade. 

Para promover o desenvolvimento a partir da mobilização e expectativas de 

potencialidades latentes pela própria comunidade. 

 

2.2 Desenvolvimento Regional  
 

As épocas e ambientes tendem a contextuar as práticas sociais, 

por tal é permitido à formatação de diferentes realidades e contextos de 

desenvolvimento, propiciando uma pluralidade de elementos que quando 

associados ou não, seja no contexto de contribuem para o desenvolvimento 

regional. 

Para Braga Filho (2009), as abordagens do desenvolvimento 

regional passam pelo conceito que se traduz em um processo interno de 

ampliação continua da capacidade de agregação de valor da produção, bem 

como da capacidade de absorção da região.  

Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto (1970, p. 25) defendem 

que: 

Para permitir a passagem da análise econômica ou da interpretação 
sociológica usuais para a interpretação global do desenvolvimento é 
necessário estudar desde o inicio as conexões entre o sistema econômico e a 
organização social e política das sociedades [...] 

 

Neste contexto, cabe ressaltar a importância para a análise do 

desenvolvimento os aspectos que demonstram as conexões do sistema 

econômico, da organização social e política, a fim de verificar a real ocorrência 

do desenvolvimento ou a propensão a um ambiente de reprodução do sistema 

de dominação político, econômico e social existente com a reprodução de 

políticas públicas que tenham o desempenho comprometido, e 

equivocadamente fomentem o subdesenvolvimento e a dependência social. 

Bandeira (1999, p. 8), relata a necessidade de uma mudança de 

estratégia nacional no tocante à implementação de políticas públicas para 
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fomento do desenvolvimento. Ressalta ainda que diretrizes nacionais políticas 

administrativas devem ser adequadamente desdobradas para abrangência 

sub-regional ou local.  

Constatação esta que se mostra atemporal, sendo registrado por 

Bandeira (1999), mostrando-se explicita como a estratégia destaque dos 

países que apresentaram maior desenvolvimento, conforme o relatório de 

Desenvolvimento Humano de 2013 (Human Development Report 2013).  

Nesse relatório, foram citados como fatores impulsionadores do 

desenvolvimento: Estado proativo no domínio do desenvolvimento; a 

Exploração dos mercados mundiais e aposta em uma política social inovadora 

com a criação de círculos virtuosos unindo políticas sociais e de crescimento se 

reforçando mutuamente. 

Com base nesses fatores, podemos inferir que, as políticas 

sociais são de relevante importância para o desenvolvimento, principalmente 

se fomentarem o desenvolvimento através da valorização das características 

locais e/ou regionais onde podem ser implementadas. 

Contudo, Boiser (1995, p. 47-48) diz que, para que a organização 

social regional ocorra, é fundamental a ampliação da base das decisões 

autônomas por parte dos atores locais. Nessa mesma linha, o mesmo autor 

complementa: 

A planificação do desenvolvimento regional é, antes de mais nada, uma 
atividade societária, visto ser uma responsabilidade compartilhada por vários 
atores sociais: o estado, evidentemente, por razões várias e conhecidas, e a 
própria região, enquanto comunidade regional, polifacética, contraditória e 
difusa, por vezes, mas comunidade, enfim, locacionalmente específica e 
diferenciada. Sem a participação da região como um verdadeiro ente social, o 
planejamento regional consiste apenas — como mostra a experiência 
histórica — em um procedimento de cima para baixo para distribuir recursos, 
financeiros ou não, entre espaços erroneamente chamados de regiões. 

 

Desta forma, é fundamental que o desenvolvimento local busque 

a redução das restrições de liberdade dos indivíduos aliada às estratégias 

econômicas e sociais traduzidas em políticas sociais inovadoras cuja prioridade 

seja definida pela participação popular.  

Registra-se que, para Bandeira (1999), a consulta popular 

aqueles que diretamente são afetados por políticas públicas, pode assegurar a 

eficiência e a sustentabilidade da mesma. Fator este que se aliado à 
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participação social soma-se o fortalecimento da competitividade sistêmica de 

um país ou de uma região. 

A interpretação dos caminhos para se conseguir o 

desenvolvimento está sujeito as diferentes combinações conceituais, não  

apresentando-se de padronizada, vem demonstrando diferentes dinâmicas e  a 

oportuna contribuição de visões multilaterais. 

Contexto estes que, favorecem a formação de cenários 

econômicos e sociais diferenciados, complexos, favorecendo a abertura de 

mercados e o aumento das interfaces econômicas, sociais e culturais 

apresentando-se passíveis de inferir no cotidiano dos cidadãos, segundo Porter 

(1999). 

O desenvolvimento regional, no contexto atual, seja de forma 

macro ou micro, fundamenta-se em diferentes modelos e fatores propiciando 

práticas e dinâmicas diferenciadas:  

 
Esses contextos relacionais entre local, regional e global estimulam a 
formação de estratégias competitivas integradas, que, em cadeia, 
compactuam-se com as respectivas realidades. Essas estratégias 
definem práticas e relações sociais que, interdependentes entre si 
associam-se a estruturas, que, além permitem o desenvolvimento 
regional (WITTMANN; OLIVEIRA, 2010, p. 221).  

 

Assim consideremos a cultura, tradição, crença, arranjos 

organizacionais, capital social, as estruturas de dominação existentes, a 

liberdade e associativismo como valores intangíveis, que quando de forma 

interligada podem potencializar o que há de melhor na região. 

Ao abordar o processo de estrutura e do desenvolvimento foi 

colocado por Cardoso e Faletto (1970, p. 22): 

 

[...] o problema teórico fundamental é constituído pela determinação 
dos modos que as estruturas de dominação, por que é por seu 
interesse médio que se compreende a dinâmica das relações de 
classe. 

 

Não deixemos de analisar o processo do desenvolvimento pelo 

prisma dos sistemas de dominação de gestão políticos econômicos, os 

mesmos podem apresentar considerável relevância no desdobramento das 

relações das classes sociais, demonstrando interesses direcionados e a 

manipulação da continuidade de um sistema de poder e controle social. O que 
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pode comprometer diretamente o desenvolvimento regional/local em diversas 

práticas sociais, influenciando na manutenção de paradigmas. 

O processo dinâmico de práticas sociais associadas a diferentes 

paradigmas e aos problemas provenientes dos modelos de desenvolvimento 

unidimensionais, o ambiente social e econômico origina novas políticas e 

estratégias desenvolvimentistas, sustentadas em políticas anteriores em 

consórcio com novas percepções, Kuhn (1982), 

Conforme apresentado por Castells (1996), as políticas e 

estratégias se associadas de forma sistêmica podem apresentar-se de forma 

propulsora ou não para diferentes formas e cenários apresentados pela 

sociedade informacional. 

A sociedade informacional, formatada a partir de movimentos 

culturais, científicos e tecnológicos em meados do século XX, fomentou a 

existência de estratégias desenvolvimentista conforme modelos de 

industrialização, como “... em países em desenvolvimento, a exemplo do 

modelo de substituição de importações ocorrido no Brasil”, Brum (1995). 

Conforme Wittmann; Oliveira (2010, p. 221), no Brasil, empresas 

se transnacionalizaram sendo fomentadas pelos grandes investimentos de 

infraestrutura em setores como a siderurgia, energia, petróleo e sistemas de 

transporte, a partir do poder público para atender ao mercado interno. 

 

[...] ao procurar atingir-se as metas de 50 anos em cinco (do governo 
de JK 55-60), pretendia-se deslocar da economia da Primeira Onda 
de Toffer, para a da Segunda Onda (...) como imediata decorrência, 
mais uma vez abriram-se os portos às nações ( empresas) (...) de se 
instalar e de produzir, oferecendo-se em contrapartida toda proteção, 
crédito e incentivos (CAVALCANTI, 2001, p. 342). 

 

Com esta postura, criou oportunidades de favorecimento a 

instalação de empresas que voluntariamente podem submeter-se a riscos no 

território brasileiro e seus desdobramentos regionais, na busca do 

desenvolvimento regional. 

 
2.3 Desenvolvimento Local 
 
 

O que é desenvolvimento local? “Local”, segundo o Dicionário 

Aurélio (2014), é um adjetivo que indica o que é “relativo ou pertencente a um 
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determinado lugar” circunscrito ou limitado a uma região, é o oposto ao 

entendimento comum de global. 

Desenvolvimento significa “estágio econômico social e político de 

uma comunidade, caracterizado por altos índices de rendimentos dos fatores 

de produção”, o desenvolvimento está longe de se categorizar em consensos 

sobre sua definição.  

Para Daniel (2002), algumas características devem prevalecer 

dentro do que se entende por desenvolvimento, sem a construção do espaço 

em nível local a qualquer custo: 

 

Queremos desenvolvimento local com inclusão social, em que haja 
cooperação, criação e alargamento de esferas públicas, em que 
diferentes atores políticos, econômicos, sociais dialoguem de maneira 
transparente a partir de seus próprios interesses em conflito, 
buscando construir um novo desenvolvimento local em conjunto 
(Daniel, 2002, p. 33). 

 

Conceitualmente ainda segundo o Dicionário Aurélio (1995), é um 

crescimento, é o aumento natural de tamanho já o desenvolvimento econômico 

tange-se não apenas por um simplório um redimensionamento quantitativo da 

riqueza material, mas também uma amplificação das possibilidades de sua 

redistribuição de forma mais equitativa. 

A expansão de uma localidade provoca efeitos regressivos em 

outras. As economias sempre crescentes assim fazem a expensas das 

economias estagnadas. 

Historicamente as localidades favorecidas são aquelas em que, 

há maior riqueza material e vantagem competitiva em que, se formaram 

centros comerciais e situam-se próximos a portos e vias de acesso aos 

grandes centros, onde se formaram centros industriais, que por estarem 

próximas às fontes produtoras de carvão e minério de ferro, propiciando a 

especialização da mão de obra, maior acesso e divulgação meios de 

comunicação, transporte, infraestrutura, espírito de empresa que favorecem a 

expansão. 

O crescimento econômico é inegavelmente fator necessário para 

a constituição do desenvolvimento, mas não se restringe ao mesmo, onde o 

indivíduo tem a possibilidade de desempenhar seus papeis sociais. 
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Conforme colocações de Sachs (2008), o crescimento econômico, 

mesmo que em comportamento ascendente não deve ser interpretado 

conceitualmente como desenvolvimento, visto que este apresenta uma 

necessidade de análise da redução das desigualdades sociais, da pobreza e 

aumento de geração de novas oportunidades de emprego e geração de renda 

para a população de forma equitativa. 

Sachs (2008) agrega ainda à definição o conceito de 

desenvolvimento sustentável acrescentando a dimensão ambiental à 

sustentabilidade social. 

Segundo a interpretação de desenvolvimento de Somekh (2008, 

p. 20), 

A expansão da periferia residencial deve estar vinculada a uma 
política supramunicipal de desenvolvimento de atividades não só para 
gerar emprego em nível local, mas também para reduzir custos 
sociais de urbanização.  

 

Para Somekh (2008), o desenvolvimento é uma meta da 

desconcentração do espaço nacional, na busca da homogeneização do 

desenvolvimento, passando a ser uma via elementar para o governo nacional a 

elaboração de políticas públicas de natureza econômica, que possam inferir de 

forma macro na equidade do desenvolvimento territorial urbano nacional.  

Desta forma desenvolvimento local historicamente estava 

diretamente projetado para as localidades favorecidas que, poderiam 

apresentar alguma vantagem competitiva formando centros comerciais, 

apresentando-se situadas próximas a portos onde se formaram indústrias por 

estarem próximas às fontes produtoras de carvão e minério de ferro, segundo 

Somekh (2008). 

A expansão de uma localidade provoca efeitos regressivos em 

outras. As economias sempre crescentes assim fazem a expensas das 

economias estagnadas.  

Temos a definição de desenvolvimento local e a identificação de 

seus principais traços, como teoria de desenvolvimento buscando identificar os 

conceitos e as relações também encontradas na interpretação do 

desenvolvimento endógeno, de acordo com as colocações de Barquero (2001, 

p. 56). 
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O potencial de desenvolvimento de uma determinada região se 

faz a partir da gestão de recursos de diferentes naturezas concomitantemente 

a introdução de inovações para a promoção do bem-estar-local.  

 

A disponibilidade de uma ampla oferta de mão de obra coma 
qualificação adequada apara tarefas que realiza e apresentando 
baixo índice de conflitos trabalhistas, somada á capacidade 
empresarial e organizacional em um meio propício às inovações e à 
mudança, favorece a acumulação de capital nos sistemas produtivos 
(BARQUERO, 2001, p. 58). 

 

A criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento 

endógeno local marca-se, inclusive, pelo acumulo de capital, pelo 

aproveitamento do potencial de desenvolvimento econômico, pela organização 

sistêmica das unidades de produção com o sistema produtivo local formado 

pelas redes de empresas, pela organização da estrutura social e cultural. 

Cabe também a Gestão do Estado à responsabilidade e o 

compromisso, através de atos como as políticas públicas apoiar e/ou direcionar 

estrategicamente o desenvolvimento. 

O conceito de desenvolvimento local apresentado como proposta 

de discussão neste trabalho vem de encontro com o conceito apresentado. 

 

[...] necessidade de construção de um projeto coletivo de estratégias 
na promoção processo de desenvolvimento local, principalmente a 
partir das capacidades e perspectivas locais – e não apenas ou 
sobretudo das demandas de preenchimento daquilo que falta aos 
locais  (SILVEIRA, 2008, p. 61). 

 

O conceito de desenvolvimento local, apresentado por Silveira 

(2008), a partir das capacidades e perspectivas locais pode emergir com a 

participação de um indivíduo diretamente interessado e atuante no processo de 

construção do projeto de desenvolvimento local, que irá contribuir a partir das 

próprias percepções de desenvolvimento local. 

Para Becker, Dallabrida, Roque (2010, p. 206): 

 

[...] o desenvolvimento local/regional refere-se a um determinado 
processo..., capaz de estimular as potencialidades e contribuir para a 
superação dos desafios locais/regionais, que privilegie a dimensão da 
inclusividade, capaz de eliminar privações ou não liberdades, capaz 
de promover os atores/agentes regionais à condições de sujeitos, que 
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envolva os territorializados, os que já desterritorializados, 
potencializando sua capacidade de auto-organização, implementando 
uma dinâmica territorial do desenvolvimento mais autônoma, não 
privatista, menos desigual e se segundo a lógica da sociedade.  

 

Segundo Becker (2010), o desenvolvimento regional/local 

referencia-se a redefinição de paramentos, próprios de cada localidade, sendo 

estes com a capacidade de explorar as particularidades e potencialidades 

evolutivas de cada localidade. 

O desenvolvimento local perpassa também pela participação do 

sujeito local alterando o papel das instituições como “simples depositárias” para 

instituições que contam com a participação dos sujeitos locais, de acordo com  

Silveira (2008). 

Desta forma a questão do desenvolvimento local deixa de ser a 

relação oferta-demanda e assume um papel de “relacionamento entre o 

conjunto de capacidades e recursos”, apresentando-se como ativo ou fatores 

de desenvolvimento. 

A multiplicidade entre as relações e ligações de fluxos do “local e 

o extra local”, com os recursos dos “agentes endógenos e exógenos”, 

apresentam mais do que uma lógica de demanda e oferta, mas uma “lógica de 

cooperação e interdependência”. Passa-se a partir deste para, outro domínio 

de relações que advém do reconhecimento dos “novos sujeitos coletivos” 

gerando o “protagonismo local”. 

 Paula (2008, p. 4) afirma que “O protagonismo local é o 

fenômeno pelo qual os agentes locais se reconhecem como sujeitos do seu 

próprio destino...”. 

Segundo Silveira (2008, p. 49), este processo de construção do 

desenvolvimento com a contribuição do protagonismo local, trata-se de uma 

reconstrução de paradigmas e ações de gestão, deslocando o eixo de gestão 

para a releitura e revalorização de “ativos locais”, aliados ao 

redimensionamento do local, como uma desterritorização do existente, 

reconhecendo e reestabelecendo as relações e os sentidos destas mesmas, 

reconstruindo identidades, sendo capazes de inferir em mudanças consistentes 

e efetivas, propiciando uma identificação entre protagonismo local e as “redes 

sociais territorializadas”.  
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Barquero (2001, p. 23), define que as cidades são constituídas 

por um território formado por um “... espaço construído e por um conjunto de 

atores que tomam as decisões de investimento e de localização das atividades 

produtivas”. O mesmo autor aborda as cidades como: 

 

[...] a cidade é o espaço por excelência do desenvolvimento 
endógeno: gera externalidades que contribuem par ao aparecimento 
de rendimentos crescentes; conta um sistema produtivo diversificado, 
que favorece a dinâmica econômica; é um espaço de redes, no local, 
no qual as relações entre os atores contribuem par aa difusão do 
conhecimento; e simula os processos de inovação e de 
aprendizagem das empresas (BARQUERO, 2001, p. 23-24). 
 

 

As cidades sob esta perspectiva tornam-se um espaço para 

surgências de desenvolvimento do setor secundário e terciário, conforme suas 

potencialidades e capacidades em “gerar externalidades.”  

Desta forma a participação do Estado nas atividades econômicas, 

de forma mais reduzida, na abordagem da política de desenvolvimento 

endógeno podendo atuar em parceria com as partes interessadas e/ou 

produtivas para que as mesmas se articulem adequadamente. 

Na oportunidade de debates, criação de programas de apoio ao 

desenvolvimento local. 

 

Um aspecto a destacar, nesse processo. É a construção do desenvolvimento 
local como perspectiva consciente para os atores diretamente envolvidos, e 
não como característica que um observador externo atribui a determinas 
ações (SILVEIRA, 2008, p. 53). 

 

Reconhece-se desta forma a importância para consistência e 

sucesso da construção de um processo de desenvolvimento local ou territorial 

a participação efetiva de atores, de forma ativa e interessada no sucesso do da 

dinâmica do projeto. 

Há ainda múltiplas interpretações para “desenvolvimento local”, 

sendo ainda referenciada ao conceito de iniciativas pontuais (e mesmo 

setoriais). 

 
Porém as novas, abordagens sobre desenvolvimento local, que no 
Brasil passaram a ser formuladas e experimentadas somente na 
segunda metade dos anos 1990, trazem um diferencial significativo: a 
busca de uma ação territorializada em que não se trata apenas de 
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realizar “um projeto”, no sentido usual, mas de gerar uma matriz de 
projetos e ações continuados, a partir da mobilização dos diferentes 
atores presentes nos territórios (SILVEIRA, 2008, p. 54). 

 

São contemplados, desta forma, fatores isolados do 

desenvolvimento (geração de trabalho e renda, facetas clássicas do 

desenvolvimento urbano e rural). Mas a nova maneira de abordar o conceito de 

desenvolvimento local a partir de meados da década de 1990 agrega uma 

importante interpretação deste conceito, como o processo de desenvolvimento 

local vinculado a “um projeto” capaz de agregar projetos e “ações continuados” 

com a atuação de diferentes agentes constituintes do território, apesar da não 

padronização de metodologias na aplicação destas iniciativas isoladas, Silveira 

(2008). 

Assim, redefinir o desenvolvimento endógeno sob o prisma do 

desempenho econômico das localidades, com a participação mais efetiva dos 

atores locais, passou a influenciar de forma direta no desempenho dos atores 

locais cabendo ao Estado definir políticas públicas de desenvolvimento local. 

Cardoso e Faletto (1970, p. 26) ressaltaram que “o 

reconhecimento da historicidade da situação de subdesenvolvimento mais do 

que assinalar as características estruturais das economias subdesenvolvidas”. 

Cabe ressaltar que a trajetória do desenvolvimento local no Brasil 

é recente. Para contextualizar a temática de desenvolvimento local no cenário 

nacional, a partir de metade da década de 1990 até a atualidade, o tema 

apresenta multiplicidades de abordagens referentes a experiências localizadas 

de gestão, traduzidas em projetos e ações, que vieram a ser uma prática mais 

difundida a partir de meados da década de 1990. Esforços estes na tentativa 

de combater desigualdades.  

Silveira (2008, p. 51-52), disserta que “combate a pobreza, à 

desigualdade ou à exclusão, em campos estratégicos de políticas públicas”. 

Esforços estes, provindos principalmente de “instituições não governamentais e 

governos municipais”  

 

[...] iniciativas implementadas, sobretudo por entidades não governamentais e 
governos municipais [...], todas essas iniciativas associam-se à perspectiva 
de descentralização fortemente impulsionada a partir da Constituição de 1998 
(SILVEIRA, 2008, p. 52). 
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Estes programas trazem como eixo uma abordagem de caráter 

social que infiram na estrutura básica do processo de desenvolvimento local, 

como a “nutrição-saúde, educação, trabalho e renda, meio ambiente, 

infraestrutura, qualidade de vida e moradia” que de forma articulada podem 

também trabalhar setorizando critérios de gênero, étnicos ou faixa etária. 

Segundo Pousa, (2014, p. 25): 

 

Juntamente com as questões de desenvolvimento há também que 
considerar os aspectos relacionados à qualidade de vida das 
pessoas, pois os investimentos e os serviços públicos, não 
conseguem acompanhar, na maioria das vezes, a demanda gerada 
por uma população em contínuo crescimento. Contudo, cabe à 
administração pública, tentar identificar quais são as principais 
necessidades dos cidadãos em relação aos serviços oferecidos, 
instituírem-se prioridades estabelecendo propostas e alternativas que 
atendam às necessidades dos menos favorecidos da cidade. 
 
 

A partir de meados da década de 90 houve também, o inicio dos 

projetos desenvolvidos em parceria, com abrangência multissetorial e 

expressos com ênfase socioambiental. 

Para Silveira (2008, p.52) a partir desta etapa, verifica-se a 

necessidade de exposição de “experiências localizadas, constituindo a partir de 

diferentes vetores e focos temáticos”. Ainda de acordo com o autor: 

 

os esforços de construção de parcerias entre organizações de diferentes 
setores (governamentais, comunitários e, em proporção bem menor, 
empresariais); O impulso a processos de auto-organização e capacitação das 
populações locais; A valorização da participação social no planejamento e na 
gestão de projetos; a busca de um modo de ação social em que o “público-
alvo ”torna-se agente ativo ou “público-sujeito” dos processos (e não apenas 
beneficiário ou cliente de programas e projetos); A ampliação prática da 
noção de política pública ( como algo que inclui mas não se reduz à política 
governamental) (SILVEIRA, 2008, p. 52 e 54). 

 

Este catálogo de experiências busca um espaço para exposição 

em fóruns para disseminação de boas práticas, o reconhecimento em prêmios 

de projetos e vivências principalmente das iniciativas municipais, que ganham 

destaque neste cenário, e a fomentação de um “banco de dados de projetos”, 

para registro de lições apreendidas, reconhecimento de práticas inovadoras 

que ratificam a aprendizagem. 
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A relevância neste processo está em identificar elementos, que 

por sua vez faz-se “embriões de iniciativas sistêmicas de desenvolvimento 

local”, apresentadas na segunda metade da década de 1990. 

Entre os elementos que permeiam um “volume significativo de 

projetos e experiências”, segundo Silveira (2008), temos os mesmos expressos 

principalmente através do: a) envidamento de múltiplos esforços, de diversos 

setores (governamentais, comunitários e, empresariais) para a promoção do 

desenvolvimento local; b) promoção de processos que permitam a autonomia, 

organização e capacitação dos agentes locais; c) o reconhecimento da 

importância da participação social como agente nos processos e projetos de 

gestão de projetos, deixando uma postura passiva para uma passiva em 

relação ao processo de construção do desenvolvimento local; d) difusão da 

releitura do entendimento da “pratica de gestão pública”. 

Estes elementos representavam, a partir de então, uma 

importante alteração de paradigmas que, modificavam inclusive, as interfaces e 

desempenhos articulados com os atores (antes passivos, para ativos) na busca 

da promoção do desenvolvimento local, era o início de uma importante 

mudança de ações, comportamentos, atuações e interpretações conjuntas da 

gestão pública, podendo ser interpretado como “novos referenciais de políticas 

públicas”. 

Destaque para a redefinição dos papeis expressos pelas 

empresas locais, que desde então assumem entre si mecanismos através dos 

quais propiciam o crescimento e mudanças estruturais nas economias locais e 

regionais.  

 

a política de desenvolvimento local, todavia, retende superar os 
desequilíbrios através do fomento de todos os territórios com 
potencialidades de desenvolvimento competitivo (BARQUERO, 2001, 
p. 28). 

 

Neste contexto são consideradas as dinâmicas das cidades onde 

o seu crescimento e alteração estrutural, propiciaram uma reorganização a 

partir da expansão das atividades industriais, fazendo-se utilizar-se do 

potencial de desenvolvimento desta região ou cidade, conforme D`Arcy, 

Giussani, 1996. 
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A respeito da industrialização endógena, convergem em 

considerar o desenvolvimento endógeno como um paradigma da atualidade a 

ser estudado, considerando o respectivo cenário de desenvolvimento 

econômico.  

O desenvolvimento de uma economia está submetida às leis de 
funcionamento dos processos de acumulação de capital, sendo a 
industrialização endógena uma das alternativas possíveis no modo de 
produção capitalista (BARQUERO, 2001, p. 56). 

 

O conceito de desenvolvimento econômico local, colocado por 

Barquero (2001, p.57) diz que: 

 

O desenvolvimento econômico local pode ser definido como um 
processo de crescimento e mudança estrutural que ocorre em razão 
da transferência de recursos das atividades tradicionais par aas 
modernas, bem como pelo aproveitamento das economias externas e 
pela introdução de inovações, determinando a elevação do bem-estar 
da população de uma cidade ou região. Quando a comunidade local é 
capaz de utilizar o potencial de desenvolvimento e liderar o processo 
de mudança estrutural, pode-se falar de desenvolvimento local 
endógeno ou, simplesmente de desenvolvimento endógeno. 

 

Para o autor, a formação do potencial de desenvolvimento advém 

da fundamentação de localidades, territórios, dos recursos econômicos, 

humanos, culturais e institucionais, bem como de economia de escala não 

aproveitadas, que aliado à capacidade crescente de gerar rendimentos, com o 

uso de recursos disponíveis e a introdução de inovações, na busca da 

promoção do bem estar social e a garantia de criação de riquezas. Este modelo 

de desenvolvimento apresenta características próprias em sua configuração. 

De acordo com Cardoso e Faletto (1970, p. 6): 

 

[...] o conceito de subdesenvolvimento, tal como é usualmente 
empregado, refere-se mais a estrutura de um tipo de sistema 
econômico, com predomínio do setor primário, forte concentração de 
renda, pouca diferenciação do sistema produtivo [...] 

 

Neste cenário o conceito de subdesenvolvimento não fomenta a 

acumulação de capital nos sistemas produtivos locais, não sendo favorecido 

pela oferta de mão de obra qualificada, com alto índice de conflitos trabalhistas, 

e à baixa capacidade de receptividade empresarial e organizacional em aderir 
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a inovações e à mudança, como fatores que poderiam favorecem a 

acumulação de capital nos sistemas produtivos locais.  

 

Os processos de desenvolvimento local endógeno ocorrem em 
função da utilização produtiva do potencial de desenvolvimento, 
situação que se verifica mais facilmente quando as instituições e os 
mecanismos de regulação do território funcionam com eficiência 
(BARQUERO, 2001, p. 58). 

 

Desta forma é ressaltado que, se faz de grande importância 

considerar fatores que podem condicionar os processos de desenvolvimento, 

seja facilitando ou limitando a dinâmica econômica, são estes fatores os 

aspectos culturais, estrutura familiar e social da população, “são estes fatores 

que determinam, em última análise, a evolução específica de cidades e 

regiões” Barquero (2001). 

 

o desenvolvimento local endógeno obedece a uma visão territorial (e 
não funcional) dos processos de crescimento e mudança estrutural, a 
qual parte da hipótese de que o território não é um mero suporte 
físico para os objetos, atividades e processos econômicos, sendo, 
isso sim, um agente de transformação social (BARQUERO, 2001, 
p.58). 

 

Através do controle dos processos e de investimentos, a 

contribuição das empresas, organizações e instituições passam a atuar como 

agentes que dinamizam os processos locais de crescimento e de mudança 

estrutural. 

 

o contexto em que os agentes tomam suas decisões vai sendo 
transformado à medida que os processos de acumulação de capital 
moldam a dinâmica econômica. Uma cidade ou região pode, por 
iniciativa própria e em um dado momento histórico, assumir novos 
projetos de investimentos, que lhe permitirão ingressar (ou continuar) 
no caminho do desenvolvimento competitivo (BARQUERO, 2001, p. 
58). 

 

Rosenstein- Rodan (1973) colocava que as condições para êxito 

de uma estratégia de desenvolvimento estavam no comprometimento de certo 

volume de recursos, para a efetivação de um rol de projetos coordenados entre 

si, contribuindo para a formação de um sistema de relações que permitem 

trocas em rede na economia. Becanttini (1986), “quando assinala que o 

importante não é o tamanho das empresas e sim a existência de um sistema 
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de empresas, capazes de manter intensas trocas de relações” cabe ressaltar 

quer em ambas as teorias de desenvolvimento. 

Desta forma se faz importante o entendimento da importância das 

relações internas na promoção do desenvolvimento a partir do intercâmbio de 

produtos, serviços, padrões de comportamento e conhecimentos tecnológicos. 

Ottati (1994), ratifica este entendimento ao afirmar que as 

relações, nos sistemas produtivos locais, estão baseadas na construção do 

conhecimento e da confiança mútua entre os atores, “além dos benefícios que 

o comércio e as trocas podem fazer”. 

Com esta interpretação, a diferença do entendimento da grande 

teoria do desenvolvimento está na caracterização dos sistemas produtivos 

locais “como um sistema de redes internas, nas quais se estabelecem relações 

de cooperação e de competitividade” Barquero (2001). 

A teoria do desenvolvimento endógeno reconhece a importância 

do aproveitamento dos recursos humanos para auxiliar nos processos de 

acumulo de economias locais. 

Na interpretação de Barquero, (2001, p. 67-68) que contempla a 

interpretação teoria do desenvolvimento endógeno. 

 

a teoria do desenvolvimento endógeno afirma que os sistemas 
produtivos locais são formados pro uma rede de agentes econômicos 
e sociais,  estando baseada em um sistema de relações econômicas, 
sociais, políticas e legais capazes de estimular o crescimento de 
estimular o crescimento e a mudança estrutural. [...], em casos como 
os dos sistemas locais de empresas e dos distritos industriais, a rede 
industrial proporciona ao sistema produtivo as condições para gerar 
economias de escala e rendimentos crescentes. [...], a rede de atores 
locais permite que o território dê respostas estratégicas aos desafios 
da competitividade e estabeleça acordos com outras organizações, o 
que limita os efeitos negativos do desenvolvimento dependente. 

 

Para Barquero (2001), é crescente a tendência de uma 

abordagem estratégica no comportamento de uma cidade, assemelhando–se a 

uma organização apresenta pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, 

isso ocorre devido as suas relações, internas e externas, de produção e trocas, 

que se apresentam em constante transformação. 

Neste contexto faz-se necessário um planejamento estratégico 

para orientar as iniciativas na busca de objetivos precisos e condizentes com 

as expectativas dos atores sociais e lideranças locais (organismos e por 
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políticos eleitos em âmbito local, por formadores de opiniões, cujas decisões 

condicionam os investimentos públicos e privados, por organizações 

econômicas e sociais – associações de empresários e sindicatos), isso pode 

ser conseguido através das análises das vantagens competitivas através do 

potencial endógeno. 

Passa desta forma a ação da administração sobre um 

planejamento estratégico ao encontro das necessidades e expectativas dos 

cidadãos, empresários e investidores (a conceituação estratégica, aos 

cidadãos e as empresas localizadas em seu território). 

 

elevar o nível de vida na cidade, criando melhores e maiores 
oportunidades de emprego, melhorando a qualidade de vida no 
território e fomentando a integração social; assegurar as vantagens 
competitivas das empresas mediante iniciativas que propiciem o 
aumento e a melhoria dos recursos e favoreçam o desenvolvimento 
das atividades produtivas, como as referentes à difusão das 
inovações, ao fortalecimento da capacidade produtiva ou à 
qualificação dos recursos humanos; proporcionar um entorno 
dinâmico e seguro aos investidores, que lhes garanta a rentabilidade 
econômica almejada, mediante medidas que fomentem as relações 
entre as empresas e as instituições, bem como favoreçam a criação 
de redes; criar um entorno urbano atraente para viver e investir, 
através de uma gestão urbana bem definida e eficiente, da melhoria 
das condições do patrimônio histórico e cultural e da criação e 
manutenção de infraestrutura e equipamentos urbanos (BARQUERO, 
2001, p.176). 

 

Considerando estes, a política de desenvolvimento endógeno 

aliado à nova estratégia de desenvolvimento regional está baseada em uma 

abordagem territorial do desenvolvimento, e que desta forma a de considerar a 

história produtiva de cada localidade, as características tecnológicas e 

institucionais e os respectivos recursos locais que condicionam o processo de 

crescimento.  

Por tal razão, quanto se trata de desenvolver uma localidade, se 

faz necessário considerar os fatores endógenos ao território estudado, sem 

desconsiderar ainda os fatores externos a este. De forma a aproveitar a cultura 

produtiva e a tecnológica local, para a adequada adoção de uma estratégia 

progressiva de implementação dos ajustes tecnológicos, organizacionais e 

institucionais indispensáveis, promovendo a partir de uma nova estratégia o 

desenvolvimento dos territórios em um entorno altamente competitivo. 
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Na promoção do desenvolvimento de um território, a questão não 
está em privilegiar grandes empreendimentos industriais, mas sim em 
incentivar todos os projetos que façam uso do potencial de 
desenvolvimento e realizem o ajuste progressivo do sistema 
econômico local, independentemente da ordem de grandeza dos 
investimentos envolvidos (BARQUERO 2001, p. 209). 

 

Nesta perspectiva de desenvolvimento territorial, o incentivo a 

difusão de inovações, estímulo à melhoria da capacidade empresarial, a 

qualificação do capital humano e a flexibilidade dos sistemas produtivos, faz se 

para uma resposta eficaz aos desafios atualmente colocados na gestão das 

cidades. 

 

[...] existem importantes diferenças com respeito à organização e 
gestão da nova estratégia de desenvolvimento regional. As políticas 
regionais tradicionais eram conduzidas pela administração central do 
Estado, mediante o apoio financeiro direto às empresas que 
preenchessem os requisitos fixados nas leis de incentivos. A política 
de desenvolvimento local trabalha com  uma administração 
descentralizada, que se torna operacional através das organizações 
intermediárias prestadoras de serviços, inclusive financeiros, às 
empresas. Não se trata de facilitar a concessão de fundos as 
mesmas e sim de dotar os sistemas produtivos locais dos serviços 
demandados para resolver seus problemas de competitividade 
(BARQUERO, 2001, p. 209). 

 

Diferentemente de uma postura anteriormente adotada para a 

interpretação de desenvolvimento regional nos anos de 50, 60 e 70, onde o 

modelo era fundamentado em um “crescimento concentrado e propunha incluir 

sobre a distribuição territorial da atividade produtiva mediante o uso de 

recursos externos à área que era objeto de ajuda”. Uma nova política de 

desenvolvimento regional busca uma interpretação para “superar desequilíbrios 

com base no fomento ao desenvolvimento de todos os territórios que 

demonstrem potencialidades de desenvolvimento competitivo” Barquero (2001, 

p. 208). 

Essa nova perspectiva de desenvolvimento ressalta que o 

crescimento econômico não necessariamente precisa ser focalizado ou 

polarizado nos grandes centros territoriais. Este crescimento econômico 

quando surge de forma difusa e quando utilizado de forma eficiente, 

direcionado ao potencial existente no território, se mostra uma política de 

desenvolvimento endógeno eficaz, segundo Barquero (2001). 
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O potencial de desenvolvimento de uma determinada região se 

faz a partir da gestão de recursos de diferentes naturezas concomitantemente 

a introdução de inovações pra promoção do bem-estar-local de acordo com 

Barquero, (2001, p. 57-58).  

 

Quando a comunidade local é capaz de utilizar o potencial de 
desenvolvimento e liderar o processo de mudança estrutural, pode-se 
falar de desenvolvimento local endógeno ou, simplesmente de 
desenvolvimento endógeno. 

 

A criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento 

endógeno local marca-se, inclusive, pelo acumulo de capital, pelo 

aproveitamento do potencial de desenvolvimento econômico, pela organização 

das unidades de produção com o sistema produtivo local formado pelas redes 

de empresas, pela organização da estrutura social e cultural. 

Cabe também ao Estado à responsabilidade e o compromisso, de 

apoiar e/ou direcionar estrategicamente o desenvolvimento. Para Matias-

Pereira (2007, p. 1): 

 

O principal desafio da gestão pública, no mundo contemporâneo, é 
promover o desenvolvimento econômico e social ambi-sustentável, 
um ambiente de rápidas e profundas mudanças. 

 

Em complemento cabe como desafio a gestão pública, na 

atualidade, de uma forma geral, fomentar iniciativas e ações que permitam o 

surgimento e o desenvolvimento de “atores locais” e ações colaborativas com o 

desenvolvimento local, sob seus mais diversos prismas. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA/MG 

O Brasil é um país localizado na América do Sul, apresentando 

proporções continentais e uma pluralidade de recursos naturais, em sua 

extensão territorial, segundo IBGE por 5.565 municípios, distribuídos em vinte e 

seis (26) Estados da Federação e o Distrito Federal. (IBGE, senso 2010). 

Minas Gerais é um dos (26) vinte e seis Estados constituintes da 

federação brasileira. Apresenta as seguintes características, conforme dados 

do IBGE, dispostos na tabela 01 - Dados do Estado de Minas Gerais, conforme 

(IBGE, senso 2010).  

 

    Tabela 01 - Dados do Estado de Minas Gerais, conforme IBGE, censo 2010 
Capital  Belo Horizonte 
População estimada para 2013 (hab.) 20.593.356  
População 2010 (hab.) 19.597.330  
Área (km²)  586.522,122 
Densidade demográfica (hab/km²)  33,41 
Número de Municípios  853 

     Fonte: < http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=mg>.  
Adaptado pelo autor. 

 

A capital Belo Horizonte apresenta-se como 9º (nono) município 

brasileiro quanto, ao desempenho de análise do PIB per capita a preços 

correntes, vide Tabela 02 - Síntese das Informações - PIB per capita a preços 

correntes - 2011 - Comparação entre as Capitais, conforme (IBGE, senso 

2010). 
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Tabela 02 - Síntese das Informações – Posição ocupada pelos maiores municípios, em relação 
ao Produto Interno Bruto a preços correntes e participações percentuais relativas - conforme 
IBGE, censo 2011. 

Produto Interno Bruto dos Municípios 2011 

Ordem UF 
Municípios e respectivas 
Unidades da Federação 

Produto Interno 
Bruto a preços 

correntes (1.000 R$) 

Participação 
Percentual (%) 

Relativa 

1º SP São Paulo 477.005.597 11,51 
2º RJ Rio de Janeiro 209.366.429 5,05 
3º DF Brasília 164.482.129 3,97 
4º PR Curitiba 58.082.416 1,40 
5º MG Belo Horizonte 54.996.326 1,33 
6º AM Manaus 51.025.146 1,23 
7º RS Porto Alegre 45.506.017 1,10 
8º SP Guarulhos 43.476.753 1,05 
9º CE Fortaleza 42.010.111 1,01 

10º SP Campinas 40.525.214 0,98 
31º SP Ribeirão Preto 18.498.185 0,45 

Fonte: ftp://ftp.ibge.gov.br/Pib_Municipios/2011/pdf/tab01.pdf, consulta em 27.08.2014 - 
Comparação entre as Capitais - Produto Interno Bruto dos Municípios 2011. 

 

Segundo o IBGE, o estado de Minas Gerais é constituído pela 

mais densa malha municipal, entre os Estados brasileiros, apresentando 853 

municípios, dos quais se encontra o objeto de estudo desta pesquisa, o 

município de São José da Barra/MG.  

Conforme dados da Tabela 02 o produto interno bruto de alguns 

dos municípios brasileiros, a capital mineira, Belo Horizonte/MG apresenta-se 

em 5º (quinto lugar) em tratativa de desempenho na posição nacional com 

1,33% do PIB, onde os 10 (dez) primeiros municípios representam um acumulo 

de 28,64% do total do PIB nacional. 

 
Tabela 03 - Dados do município de São José da Barra/MG, conforme IBGE,  
censo 2010. 

Instalado em 01/01/1997 
População estimada 2013 (hab.) 7.155 
População 2010 (hab.) 6.778 
Área (km²)  314.253 
Densidade demográfica (hab/km²)  21,57 
Gentílico  são josé barrense 
Bioma Cerrado e Mata atlântica 
Fonte:<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=316294&search=minas-
gerais|sao-jose-da-barra>. Acesso em 03.04.2014. Adaptado pelo autor. 
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A Tabela 03: Dados do município de São José da Barra/MG, 

conforme IBGE apresenta dados do município de São José da Barra, conforme 

levantamentos do IBGE. 

A população residente de São José da Barra/MG é decomposta, 

para ser considerado como amostra desta pesquisa em homens e mulheres, 

entre a faixa etária de 20 anos e 59 anos de idade, residentes (zona rural e 

urbana), conforme descrito na Tabela 04: Dados gerais da população do 

município de São José da Barra/MG, conforme IBGE e Tabela 05: Dados 

gerais da população do município de São José da Barra/MG, em %, conforme 

IBGE. 

 
Tabela 04 – Dados gerais da população do município de São José da Barra/MG, conforme 
IBGE, censo 2010. 

População habitantes 
População residente, Total, 20 a 59 anos de idade 3.878 
População residente, Urbana, 20 a 59 anos de idade 2.203 
População residente, Rural, 20 a 59 anos de idade 1.089 
 

 

Em relação à população residente total residente do município de 

6.778 habitantes, temos a população de com 20 a 59 anos de idade 

representando 57,21% do total da amostra. 

  

Tabela 05 – Dados gerais da população do município de São José da Barra/MG, em %, 
conforme IBGE, censo 2010. 

População habitantes (%) 
População residente, Homens, Total, 20 a 59 anos  de idade 2.028 52,29 
População residente, Homens, Urbana, 20 a 59 anos de 
idade 

1.420 
70,02 

População residente, Homens, Rural, 20 a 59 anos de idade 608 29,98 
População residente, Mulheres, Total, 20 a 59 anos de idade 1.850 47,71 
População residente, Mulheres, Urbana, 20 a 59 anos de 
idade 

1.368 
73,95 

População residente, Mulheres, Rural, 20 a 59 anos de idade 482 26,05 
 

 

Como proposta do estudo do entendimento do desenvolvimento 

local o município de São José da Barra/MG, está localizado no território 

nacional brasileiro no sudoeste do estado de Minas Gerais/MG, é componente 

da Mesoregião IBGE como SU-10-SUL/SUDOESTE DE MINAS, Microregião 

IBGE: PASS-47-Passos, pertencente à Microassociação Municipal: AMEG - 
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Associação dos Municípios do Médio Rio Grande, e da Região de 

Planejamento: III-Sul de Minas.  

Como componente da região do Médio Rio Grande, possui como 

referencial o polo de desenvolvimento mais próximo o município de Passos/MG 

e apresenta uma população, conforme o censo 2010 realizado pelo IBGE, de 

6.778 habitantes, em 2013 a estimativa habitacional foi de 7.155 habitantes, 

possui uma da área territorial de 314,25 km2, com uma densidade demográfica 

de 21,57 hab./km2. 

Com localização aproximada de 341 km da capital Belo 

Horizonte/MG, componente da região do médio Rio Grande, a região é 

atendida por rodovias estaduais e federais, MG-050 e MG-446, sendo que o 

corredor de ligação com a capital Belo Horizonte, a MG 050, é alvo da primeira 

Parceria Pública Privada do setor no país, em uma ação pioneira do Governo 

do Estado de Minas Gerais e pode encontrar-se atualmente limitado as 

oportunidades de desenvolvimento devido a fatores correlacionados a 

desenvolvimento. 

Foram levantadas informações junto à população residente de 

São José da Barra/MG, em informativos extraoficiais da Prefeitura Municipal de 

São José da Barra/MG, arquivos da Agência do IBGE de Passos-MG.  

Historicamente a Barra ou a Barra do Rio Sapucaí, vilarejo na 

confluência com o Rio Grande, ponto de referência mais antigo que Passos e 

Alpinópolis (MG) e contemporâneo de Jacuí e das questões envolvendo os 

limites dos estados de São Paulo e Minas Gerais, no século XVIII. A partir do 

Rio Sapucaí as Bandeiras chegam a Barra do Sapucaí vindas da Mantiqueira 

através do rio, encontrando o Rio Jeticahy, mais tarde batizado de Rio Grande, 

tornando a Barra um marco de referência.  

Em 1740 foram definidos os bispados de São Paulo e Minas 

Gerais, fixando o Rio Sapucaí como marco divisório, a região Paulista. Em 

1762 os Paulistas tomam posse da região justamente na Paragem da Barra, 

que mais tarde após três anos o então governador de Minas Luís Diogo Lobo 

da Silva toma pela força das armas posse da mesma paragem da Barra, que 

passa a Província de Minas, e que após dois séculos adormeceria sob as 

águas dos rios Sapucahy e Jeticahy. 
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São José da Barra/MG, ou simplesmente Pontal da Barra era um 

vilarejo situado às margens do encontro dos Rios Grande e Sapucaí, distante 

94 Km da cidade de Passos/MG.  

Pertencente ao município de Alpinópolis, sua população vivia nos 

anos cinquenta da pesca e agricultura. Até a construção da represa de Furnas, 

o cotidiano da vida dos moradores permanecia inalterado. Porém a partir do 

início das obras, foi iniciado o processo de retirada dos habitantes em 1958 

concluindo-se em 1963, época do enchimento do reservatório de Furnas que 

cobriu totalmente aquela comunidade. Boa parte dos moradores transferiu-se 

para os municípios próximos ou para a nova cidade criada, próximo ao canteiro 

de obras da represa. 

Com o início das obras da Usina Hidrelétrica de Furnas em 1958 

e o eminente fim da Barra, inicia-se o processo de mudança dos moradores da 

região. A partir daí, Furnas realizava indenizações, muitas das vezes de valor 

irrelevante, que gerou a permanência de moradores até a completa inundação 

do local. O Pároco Ubirajara Cabral convida o então bispo Dom Inácio Dalmont 

para o ato de encerramento das missões e transferência de sede da Paroquio 

de São José da Barra/MG, no dia 15 de julho de 1962, para o novo local 

denominado Água Limpa, próximo ao canteiro de obras da barragem que viria 

a ficar conhecido mais tarde como Barra Nova. A última Missa iniciou-se às 

10h30min com a presença do bispo, dos frades capucinhos Justino Prado e 

Ludovico Gomes e representantes de Furnas. Às 15h foi realizado o translado 

da imagem de São José para a capela provisória em carro aberto e 

acompanhada pelos moradores.  

Era o início do fim. Em 1963 o reservatório de Furnas começa a 

ser formado, em poucas horas as águas tomam conta do casario da Barra 

Velha, e lentamente a cidade desaparece. É o fim da Barra Velha, o fim da 

visão da Barra do Sapucaí, restando apenas na memória dos seus moradores. 

A nova cidade de São José da Barra/MG foi planejada e construída a pedido do 

Padre Ubirajara Cabral, pároco local, em forma de "banjo". Na mudança da 

cidade muitas pessoas se mudaram para a nova cidade e ao chegar todos 

ficaram meio depressivos, pois tiveram de largar suas casas e terras e vendê-

las por preços muito baixos, pois, a água iria cobri-las.  
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As novas ruas não tinham asfalto nem saneamento básico, a 

eletricidade da cidade era de um motor a diesel. Por ironia a 3 km dali havia 

uma usina hidrelétrica funcionando e em seu acampamento havia hospital, 

clube, cinema e saneamento básico.  

O município de São José da Barra/MG foi distrito de Passos/MG 

até 1939, a partir daí passou a pertencer ao município de Alpinópolis. Sua 

emancipação ocorreu em 21 de dezembro de 1995. 

Atualmente o município de São José da Barra/MG apresenta um 

Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 60.934,32 milhões, possui um valor 

adicionado bruto da agropecuária a preços correntes de R$ 44.354 milhões, um 

valor adicionado bruto da indústria de R$ 319.930 milhões. Tabela 06 - Síntese 

das Informações do município de São José da Barra/MG - PIB per capita a 

preços correntes - 2011 - Comparação entre os Municípios Escolhidos, 

conforme IBGE, senso 2010. 

 
Tabela 06- Síntese das Informações do município de São José da Barra/MG- PIB per capita a 
preços correntes - 2011 – Comparação entre os Municípios Escolhidos, conforme IBGE, censo 
2010. 

uf município reais (R$) 

MG 

São José da Barra 60.934,32 
Guaxupé 39.044,07 
Itaú de minas 30.503,84 
Piumhi 26.430,03 
Belo Horizonte 23.053,07 
Carmo do Rio Claro 18.430,01 
Fama 15.981,38 
Passos 14.907,06 
Capitólio 14.500,14 
Formiga 13.723,95 
Alpinópolis 13.655,52 
Ilicínea 12.434,51 
Guapé 12.252,96 

Fonte:<http://cidades.ibge.gov.br/comparamun/compara.php?lang=&order=dado&dir=desc 
>http://cod.ibge.gov.br/232WG. Adaptado pelo autor. 
 

Conforme apresentado na Tabela 5, o município de São José da 

Barra/MG apresenta um PIB per capita, elevado quando comparado aos 

municípios da mesma região territorial, inclusive quando comparado à Belo 

Horizonte/MG como capital do estado  mineiro. 
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Tabela 07 – Minas Gerais – São José da Barra/MG – Produto Interno Bruto (Valor Adicionado), 
conforme IBGE, censo 2010. 

Variável 
São José da Barra 
(R$) milhões 

Minas Gerais 
(R$) milhões 

Brasil (R$) 
milhões 

Agropecuária 44.352 15.568.048 105.163.000 
Indústria 319.930 54.306.183 539.315.998 
Serviços 48.810 97.398.820 1.197.774.001 
Fonte:<http://cidades.ibge.gov.br/painel/economia.php?lang=&codmun=316294&search=minas
-gerais|sao-jose-da-barra|infográficos:-despesas-e-receitas-orçamentárias-e-pib>. Adaptado 
pelo autor. 
 

A tabela 07 - Minas Gerais - São José da Barra/MG - Produto 

Interno Bruto (Valor Adicionado), conforme IBGE, censo 2010, refere-se ao 

desempenho do Produto Interno Bruto, comparativamente com os valores 

estaduais e nacionais. 

O município de São José da Barra/MG apresenta um produto 

interno bruto decomposto em variáveis: agropecuária, o que representa 0,28% 

do desempenho estadual e 0,04% do desempenho nacional; quanto a variável 

industrial temos um desempenho de 0,59% do desempenho estadual e 0,06% 

do desempenho nacional e quanto a variáveis serviços temos 0,05% do 

desempenho estadual e 0,004% do desempenho nacional. 

A tabela 08 apresenta, segundo IBGE, o desempenho das 

despesas e receitas orçamentárias, do município de São José da Barra/MG em 

aproximadamente 81,21%. Valor inferior ao mesmo desempenho do estado de 

Minas Gerais (85,71%) e em comparação ao Brasil com um desempenho de 

85,59%. 

 

Tabela 08 - Minas Gerais - São José da Barra/MG - Infográficos: Despesas e Receitas 
orçamentárias e PIB, conforme IBGE, censo 2010. 

Variável São José da Barra Minas Gerais Brasil 
Receitas 17.491.141,97 27.536.226.471,74 270.856.088.564,26 
Despesas 14.204.841,45 23.600.196.156,94 232.720.145.984,84 

% 81,21 85,71 85,59 
Fonte:<http://cidades.ibge.gov.br/painel/economia.php?lang=&codmun=316294&search=minas
-gerais|sao-jose-da-barra|infográficos:-despesas-e-receitas-orçamentárias-e-pib>. Adaptado 
pelo autor. 
 
 

Podemos interpretar que, São José da Barra/MG apesar de 

apresentar um elevado índice na relação despesa/receita ainda tem um 

desempenho melhor, que o desempenho estadual e nacional o que pode ser 
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interpretado como uma vantagem na promoção do desenvolvimento econômico 

para este município. 

Foi também observado inicialmente que, o município possui ainda 

um limitado número de empresas de médio e grande porte instaladas, 

apresentando um setor industrial, segundo dados da FJP- Fundação João 

Pinheiro – 2009, com um PIB - Produto Interno Bruto em 2006 em R$ 1.000 

agrícola de R$ 28.0333,24, industrial de R$ 307.323,68 e serviços de R$ 

41.603,42, mantendo-se em serviços com a participação do comércio local. 

O referido município possui ainda uma reduzida área industrial 

desenvolvida e pouco diversificada, sem transferências de divisas por vias da 

exportação de produtos manufaturados e com produção agrícola destinada 

para o mercado nacional interno. 

Com a redação deste subitem entendemos que foi alcançada a 

expectativa do objetivo específico “(a) Fazer uma caracterização do Município 

de São José da Barra/MG”, descrito neste trabalho de pesquisa. 

 

3.1 PERCEPÇÃO  

Com o intuito de definir a sentido de percepção a ser interpretado 

neste trabalho de pesquisa, é apresentado um estudo sobre a linha evolutiva 

do entendimento de percepção, para fundamentar a interpretação das opções 

pela amostra voluntária participante desta pesquisa. 

Entre as múltiplas interpretações do significado da palavra 

percepção percorremos por: ação ou efeito de perceber; capacidade de 

assimilar através dos sentidos ou da inteligência: percepção de um sentimento; 

percepção da temperatura. Aranha e Martins (1993). 

Em linguagem formal pode-se entender pela capacidade para 

discernir; juízo consciencioso acerca de algo ou alguém; impressão: é 

necessário entender a percepção do contexto da cena, discernindo o que é 

certo e do que é errado, já na da natureza etimológica do latim temos: 

perceptio onis.  

Os mesmos autores defendem que, percepção pode apresentar 

como sinônimo a palavra intuição e como antônimo podem ser usadas às 
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palavras ignorância e inépcia, informações estas extraídas de dicionários de 

auxílio da língua portuguesa. 

Quando referenciado o universo da ciência humana o estudo da 

percepção refere-se à função cerebral que atribui significado a contextos e a 

estímulos sensoriais.  Sendo que pode ser através da percepção que um 

indivíduo tem a oportunidade de organizar e interpretar suas impressões 

sensoriais dando significado ao seu meio, Aranha e Martins (1993). 

Para Oliveira (2012) dentre as possibilidades de estudo e 

investigação da percepção, a mesma pode também ser estudada sob o ponto 

de vista particularmente biológico ou fisiológico, envolvendo impulsos elétricos 

evocados pelos estímulos nos órgãos dos sentidos, aspecto muito interessante 

para os atuais estudos e pesquisas direcionados para a ciência Neurociência 

Cognitiva.  

A percepção pode ainda ser definida como um processo 

psicofisiológico através do qual o sujeito organiza e interpreta os estímulos do 

meio que foram captados através dos órgãos dos sentidos (sensação).  

No século XX, a filosofia alterou as tradições através de uma nova 

concepção do conhecimento sensível. A fenomenologia e a Gestalt foram as 

responsáveis por essas mudanças, ao defender que não há diferença entre 

sensação e percepção, porque não temos sensações parciais, ou seja, 

sensações separadas de suas qualidades. Sentimos e percebemos totalidades 

estruturadas dotadas de sentido e significação, segundo Oliveira (2012). 

Oliveira (2012) defende que há diferentes sentidos e vários tipos 

de percepção que podem atuar de forma isolada ou associada entre os 

mesmo, permitindo-nos identificar os objetos e acontecimentos significativos. 

Entre alguns podendo estratificar em: percepção visual, percepção auditiva, 

percepção olfativa, percepção gustativa, percepção táctil, percepção temporal, 

percepção espacial etc. Conceitos de percepção que permeamos de forma 

superficial, não são abordados como objeto de estudo deste trabalho de 

pesquisa.  

A discussão do conceito de percepção sob a interpretação 

filosófica da percepção, percorrendo por linhas históricas de sua evolução, 

segundo Oliveira (2012). 



51 

 

Com a emergência da classe burguesa, há a surgência de uma 

nova realidade sócio cultural, desdobrada para a ciência física expressa de 

forma matemática, reiniciando a atividade filosófica em um novo trajeto, se 

desdobrando como uma reflexão sobre a existência desta nova ciência.  

Esta revolução científica determinou a ruptura do modelo de 

inteligentibildiade até então apresentado pelo aristotelismo, provocando os 

pensadores da época o receio do equívoco conforme Aranha e Martins (1993). 

Preocupações estas que passam a ser o foco não apenas sobre o 

conhecimento do ser (metafísica), mas também no problema do conhecimento 

(teoria do conhecimento ou epistemologia).  

A filosofia de uma postura mais realista, no sentido de não mais 

questionar a existência do objeto, a realidade do mundo. A idade moderna 

inverte o polo de atenção, passando o sujeito na questão central do 

conhecimento. 

Sendo, se o pensamento que o sujeito tem do objeto concorda 

com o objeto, dá-se o conhecimento. Urge então o questionamento de qual 

seria o critério para se ter certeza de que o pensamento converge com o 

objeto? 

[...] um dos problemas que ma teoria do conhecimento terá que 
propor e solucionar é aquele de saber quais são os critérios, as 
maneiras, os métodos de que se pode valer o homem para ver se um 
conhecimento é ou não verdadeiro (MORENTE, 1964, p.146). 

 

Desta forma ao reportamos a perspectiva filosófica, como uma 

abordagem mais contextualizada com o trabalho aqui apresentado, onde 

conceito de percepção é estudado a partir de seus efeitos no conhecimento e 

aquisição de informações sobre o mundo. 

Dentre as alternativas apresentadas a questões desta natureza 

filosófica originam-se duas grandes concepções sobre percepção, sobre as 

quais, vêm sendo adotadas para tentar explicar e provocar novas discussões 

de como a percepção influencia a aquisição de conhecimentos: o racionalismo 

e o empirismo.  

Os teóricos que defendem o racionalismo, também nomeado 

como racionalismo cartesiano, acreditam que a mente humana é o único 

instrumento capaz de chegar à verdade sobre as coisas, a razão, tomada em si 
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mesma e sem apoio da experiência sensível, é o fundamento do conhecimento 

verdadeiro. 

René Descartes (1596-1650), considerado o “pai da filosofia 

moderna” apresentou dentre suas obras, o Discurso do método e Meditações 

metafísicas, que reportavam a tendência de preocupação com a questão do 

conhecimento, de acordo com Aranha e, Martins (1993). 

Convergindo a dúvida em método o ponto de partida passa a ser 

a busca de uma verdade primeira que não possa ser questionada. 

 

Começa duvidando de tudo, das afirmações do senso comum, dos 
argumentos das autoridades, do testemunho dos sentidos, das 
informações da consciência, das verdades deduzidas pelo raciocínio 
da realidade do mundo exterior e da realidade de seu próprio corpo 
(ARANHA e MARTINS, 1993, p.104). 

 

Descartes (1596-1650), interrompe o ciclo de dúvidas diante do 

seu próprio ser que duvida, tomando este como o ponto inicial de construção 

de todo o seu pensamento. Se duvido, penso; se penso existo: “Cogito, ergo 

sim”, “Penso, logo existo”. Criando um ser “eu” cartesiano crítico (pensante) 

sobre sua própria existência. 

Sem a pretensão de descrever a trajetória de Descartes, este 

breve resumo tem a intenção demonstrar a construção de um raciocínio 

racionalista, priorizando o sujeito e não o objeto.  

Partindo da intuição primeira (a existência do ser que pensa), 

onde Descartes distingue diversos tipos de ideias, sendo algumas classificadas 

como duvidosas e confusas e outras demais como claras e distintas. 

A subclassificação das ideias claras e distintas são ideias gerais 

que não derivam do particular, “mas já se encontram no espírito, como 

instrumentos de fundamentação para a apreensão de outras verdades”. Aranha 

e Martins (1993, p.104): 

 

São as ideias inatas, que não estão sujeitas a erro, pois vem da 
razão, independentes das ideias que vem de fora, formadas pela 
ação dos sentidos, e das outras que nós formamos pela imaginação. 

 

Inatas com o sentido do homem já nascer com elas, mas 

resultantes unicamente da capacidade de pensar do próprio homem, passam a 
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ser ideias verdadeiras, mas que em sua extensão não resolvem todos os 

problemas com relação a verdade de parte do nosso conhecimento.  

Desta forma Descartes utiliza do questionamento de “como sair 

do próprio pensamento e recuperar o mundo?”, utilizando-se da prova 

ontológica da existência de Deus, como ideia de ser perfeito e o mesmo tendo 

a perfeição na existência do contrario lhe faltaria algo. Portanto Deus existe. 

Desta maneira Descartes conclui, conforme descrição de Aranha 

e Martins (1993, p.104) “A existência de deus é garantia de que os objetos 

pensados por ideias claras e distintas são reais. Portanto, o mundo tem 

realidade”.  

A partir do século XVII inicia-se a busca pelo ideal matemático, 

não aplicando a matemática no conhecimento do mundo, mas usar o seu tipo 

de conhecimento e raciocínio, baseado na ordem e na medida para estabelecer 

cadeias e razões.  

A outra grande concepção sobre percepção, que é pertinente a 

este trabalho de pesquisa como interpretação de percepção, consiste no 

empirismo ou empirismo inglês.  

Com a etimologia grega, empirismo significa “experiência”, que 

contrapõem ao racionalismo enfatizando o papel da experiência sensível no 

processo do conhecimento. 

Francis Bacon (1561-1626) realça a significação histórica da 

ciência e do papel que ela poderia desempenhar na humanidade. 

Apresentando como lema “saber é poder”, demonstra como é a busca desta 

nova ciência, não se restringindo a um saber contemplativo e desinteressado, 

sem um fim em si, mas assumindo um papel mais instrumental, com a 

possibilidade de dominação da natureza. 

Emerge então o interesse pelo método da ciência. Na obra 

Novum Organum (Novo órgão, no sentido de instrumento de pensamento), 

opondo- se ao ideal dedutivista e eficiência da indução como método de 

descoberta, passando pelo inicio das denuncias dos preconceitos e noções 

errôneas que interferem na compreensão da realidade, segundo Aranha e 

Martins (1993, p.106). 

Inicia-se outro despretensioso resumo da trajetória de 

demonstrativa da construção de um raciocínio do empirismo.   



54 

 

Bacon (1626) desenvolve um trabalho de pesquisa descrevendo 

“a indução a partir do caráter estéril do silogismo e insistem na necessidade da 

experiência e da investigação segundo métodos precisos” Aranha e Martins 

(1993, p.106).  

O teórico John Locke (1632-1704), reconhecido pela contribuição 

como teórico do liberalismo parte da leitura da obra de Descartes (busca pela 

essência, qual a origem? Qual o alcance do conhecimento humano?, na obra 

Ensaio sobre o entendimento humano, Locke passa a permear pelo raciocínio 

psicológico ao invés do lógico, conforme Aranha e Martins (1993). 

Pelo caminho da psicologia há a distinção de duas fontes para a 

geração de idéias: a sensação e a reflexão, sendo a sensação, conforme já 

exposto, o resultado da modificação feita na mente através dos sentidos. A 

reflexão é a percepção que a alma tem daquilo que nela ocorre se reduzindo a 

experiência interna a partir da experiência externa produzida pela sensação, 

conforme Aranha e Martins (1993). 

 Segundo Chauí (2005), o conhecimento sensível é também 

nomeado conhecimento empírico ou experiência sensível e suas principais 

formas são a sensação e a percepção, a sensação é o que nos proporciona as 

qualidades exteriores dos objetos, bem como os efeitos internos dessas 

qualidades sobre nós. Através da sensação nós vemos, tocamos, sentimos, 

ouvimos as qualidades puras e diretas dos objetos, como cores, odores, 

sabores, texturas, sons, temperaturas.  

Sentimos também qualidades internas que ocorre em nosso corpo 

ou em nossa mente pelo contato direto com as coisas sensíveis, tais como 

prazer, desprazer, dor, agrado, desagrado. Para Chauí (2005), a percepção é, 

uma síntese automática de sensações simultâneas.  

O empirismo é uma corrente filosófica que defende a ideia de que 

as experiências são capazes de gerar conhecimentos, o que produz uma ideia 

simplista na mente é a qualidade do objeto, conforme Aranha e Martins (1993). 

As qualidades podem ser subdivididas em qualidades primárias 

(objetivas, pois de fato existem nas coisas), qualidades secundárias (variam de 

sujeito para sujeito, são relativas e subjetivas), conforme Aranha e Martins 

(1993). 
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Desta forma o sujeito passa a ser capaz de através de uma 

analise conectar ideias simples e formatar ideias mais complexas, que podem 

assumi validade objetiva para denominar e ordenar as coisas e valores, desta 

forma há a construção do valor prático e não cognitivo.  

De forma comparativa a Descartes (1596-1650), houve a 

valorização do papel do sujeito, Locke (1632-1704) ressaltou o papel do objeto, 

criticando a teoria de Descartes, onde como a alma é uma tábua sem 

inscrições o conhecimento só começa após a experiência sensível. 

Na sequência evolutiva do raciocínio dos princípios do empirismo 

temos David Hume (1711-1776), que sobre a obra desenvolvida por Locke 

(1632-1704), defendeu a ideia de que as relações são simples de modo que o 

homem tende a passar de um raciocínio a outro de um termo a outro e de uma 

ideia a outra, percebendo este fenômeno como passagens externas de 

associação a partir do principio da casualidade, semelhança e continuidade, 

sequência de eventos, negando a casualidade. 

David Hume (1711-1776), afirma que pode ser alcançado pela 

experiência é o habito criado através da observação de casos semelhantes.  

Onde a ação de agir, reagir, assimilar e criar novas propriedades 

mediante a mistura ou combinação dos elementos, conhecimento estruturado, 

experiências e vivencias. 

Desta forma, o conceito de percepção a ser adotado, como 

interpretação dos aspectos questionados à população residente, participante 

deste trabalho de pesquisa, é interpretado, a partir da organização dos 

elementos mentais, da observação e da experiência sensorial, dos 

participantes. 

Os mesmos têm a oportunidade de expressar-se a partir de 

experiências avaliando a qualidade de alguns aspectos abordados na pesquisa 

de campo. 

A percepção por ser uma ação que, depende de como sentimos 

tudo que nos rodeia, torna-se também o mais subjetivo de todos os atos, pois 

cada ser interpreta o que percebe de uma forma muito particular, conforme 

próprio histórico vivencial Chauí (2005). 
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Este trabalho de pesquisa sobre percepção visa buscar um 

posicionamento sobre o entendimento da percepção de desenvolvimento da 

população residente do Município de São José da Barra/MG. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 

Os procedimentos metodológicos que são apresentados neste 

trabalho permearão pela abordagem teórico-metodológica, com o método 

dedutivo a partir de uma pesquisa exploratória, considerando o todo para 

posteriormente chegar ao particular. 

A pesquisa bibliográfica foi fundamentada em diversas obras, 

publicações periódicas, jornais e livros. 

As informações foram tabuladas e categorizadas, após efetuar a 

coletas dos dados, através da aplicação dos questionários estruturados, os 

resultados da pesquisa qualitativa são apresentados neste trabalho de 

pesquisa, por meio de narração, apresentação de gráficos, tabelas, e 

explicação detalhada, com elementos comprovadores não restritos a números, 

mas, pode também, abranger trechos descritos no questionário e elementos 

que o referenciem. 

O conceito de desenvolvimento local apresentado como proposta 

de discussão neste trabalho vem de encontro com o conceito de que, o projeto 

de construção do desenvolvimento local tem maior oportunidade de apresentar 

uma consistência mais efetiva, quando esta inicia de baixo para cima, ou seja, 

a partir da necessidade identificada e participativa da população, que extrapola 

a condição passiva e assume uma postura de atores locais, diretamente 

interessada e atuante no processo de construção do projeto de 

desenvolvimento local, por isso a proposta de investigação via questionário, em 

conhecer suas percepções e expectativas para o município de São José da 

Barra/MG. 

 
4.1 ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA 
 

A abordagem utilizada nesta pesquisa será a do método dedutivo, 

que segundo Gil (1999, p. 27) "[...] é o método que parte do geral e, a seguir, 

desce ao particular.” e com finalidade descritiva. Nesta abordagem dedutiva 

pesquisa, ainda de acordo com Gil (1999, p. 44) as pesquisas com 

características descritivas, 
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São aquelas pesquisas que tem como objetivo primordial a descrição 
das características de determinada população ou fenômeno ou o 
estabelecimento de relações entre variáveis. [...] são as que se 
propõem estudar o nível de atendimento dos órgãos públicos, [...]. 
São incluídas neste grupo as pesquisas que têm por objetivo levantar 
opiniões, atitudes e crenças de uma população. [...] visam descobrir a 
existência de associações entre variáveis. 

 

A pesquisa bibliográfica fundamentou-se na contribuição literária 

de diferentes autores descritos no corpo deste trabalho. 

 

A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda 
bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde 
publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 
monografias, teses, material cartográfico etc., até meios de 
comunicação orais: rádio, gravações em fita magnética e 
audiovisuais: filmes e televisão. Sua finalidade é colocar o 
pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou 
filmado sobre determinado assunto, inclusive conferências seguidas 
de debates que tenham sido transcritos por algumas formas, quer 
publicadas quer gravadas (MARCONI E LAKATOS, 2007, p. 71). 

 

A pesquisa empírica foi baseada na realização de uma 

amostragem através da aplicação do questionário estruturado. Onde foi 

utilizado o método qualitativo de análise de dados, para captar as percepções e 

avaliações da amostra coletada.  

Sobre a pesquisa, esta foi elaborada sob os parâmetros do 

método qualitativo, Antônio Chizotti, considerou, no artigo publicado em 2003, 

na revista Portuguesa de Educação que: 

 

A pesquisa qualitativa recobre hoje, um campo transdisciplinar, 
envolvendo as ciências humanas e sociais, assumindo tradições e 
multiparadigmas de análise, derivada do positivismo, da 
fenomenologia, da hermenêutica, do marxismo, da teoria crítica e do 
construtivismo, e adotando multimétodos de investigação para o 
estudo de um fenômeno situado no local em que ocorre, e enfim, 
procurando tanto quanto interpretar os significados que as pessoas 
dão a eles.  

 

Segundo Richardson (1999, p. 79) a “[...] abordagem qualitativa 

de um problema, além de ser uma opção do investigador, justifica-se, 

sobretudo, por ser uma forma adequada para entender a natureza de um 

fenômeno social”. 

[...] a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de aspirações, 
crenças, valores e atitudes, contribuindo dessa forma para a 
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compreensão adequada de certos fenômenos sociais de relevância 
no aspecto subjetivo. Possibilita aos participantes da pesquisa 
expressarem suas percepções e representações, valorizando o 
conteúdo apresentado pelos sujeitos (MINAYO, 2000, p. 21). 

 

Segundo Marconi e Lakatos (2007, p. 41) amostra "[...] é uma 

porção ou parcela, convenientemente selecionada do universo (população); é 

um subconjunto do universo." Conforme Gil (1999, p.107) relata “[...] quando a 

população pesquisada não supera 100.000 elementos” deve-se utilizar a 

fórmula para o cálculo de amostras para população finitas. 

Com o objetivo de mensurar a percepção da população residente 

no município de São José da Barra/MG, que conforme já mencionado supera a 

6.778 habitantes, conforme IBGE, senso 2010. Os trabalhos foram realizados a 

partir de uma amostragem estratificada de forma proporcional, decomposta, em 

população (homens e mulheres), entre 20 anos e 59 anos de idade, inclusive, 

residentes (zona rural e urbana) no referido município, de acordo com o 

apresentado na tabela 09: Dados gerais da população do município de São 

José da Barra/MG, de acordo com IBGE, censo 2010. A amostra total desta 

pesquisa corresponde a 57,21% da população total do município de São José 

da Barra/MG.  

 

Tabela 09 – Dados gerais da população do município de São José da Barra/MG, conforme 
IBGE, censo 2010. 

População habitantes 
População Total 6.778 
População residente, Total, 20 a 59 anos de idade 3.878 
População residente, Urbana, 20 a 59 anos de idade 2.203 
População residente, Rural, 20 a 59 anos de idade 1.089 
Fonte:<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=316294&search=minas-
gerais|sao-jose-da-barra>. Acesso em 03.04.2014. Adaptado pela autora. 
 

Em relação à população residente total com 20 a 59 anos de 

idade, considerada na amostra, temos um comportamento em percentual de 

56.80% da população residente, urbana com 20 a 50 anos de idade, 28.08% da 

população residente, rural com 20 a 50 anos de idade, onde conforme o 

apresentado na tabela 10: Dados gerais da população residente do município 

de São José da Barra/MG em (%), separado por gênero, conforme IBGE, 

censo 2010. A amostra abrangeu percentual proporcional ao sexo e por região 

(rural ou urbana) do município. 
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Tabela 10 – Dados gerais da população do município de São José da Barra/MG, em (%), 
separado por gênero, conforme IBGE, censo 2010. 

População Habit. (%) 
População residente, Total, 20 a 59 anos de idade 3.878 100,00 
População residente, Homens, Total, 20 a 59 anos  de idade 2.028 52,29 
População residente, Homens, Urbana, 20 a 59 anos de idade 1.420 70,02 
População residente, Homens, Rural, 20 a 59 anos de idade 608 29,98 
População residente, Mulheres, Total, 20 a 59 anos de idade 1.850 47,71 
População residente, Mulheres, Urbana, 20 a 59 anos de idade 1.368 73,95 
População residente, Mulheres, Rural, 20 a 59 anos de idade 482 26,05 
Fonte:<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=316294&search=minas-
gerais|sao-jose-da-barra>. Acesso em 03.04.2014. Adaptado pela autora. 

 

As informações referentes aos resultados da pesquisa qualitativa 

foram tabuladas e categorizadas, após efetuar a coletas dos dados, através da 

aplicação dos questionários estruturados, e são apresentados neste trabalho 

de pesquisa, por meio de narração e explicação detalhada, com elementos 

comprovadores não restritos a números mas, pode também, abranger trechos 

descritos no questionário e elementos que o referenciem. 

Como a população de São José da Barra/MG é inferior a 10.000 

elementos, foi necessária a aplicação da “Fórmula para o cálculo de amostras 

para populações finitas” (GIL, 1999, p.107-108):  

n=(δ2 . (p.q.N) ) / ((e2). (N-1) + δ 2.p.q)) 

onde: 

 n= Tamanho da amostra 

δ2= Nível de confiança escolhido, expresso em número de 

desvios-padrão 

p = Percentagem com a qual o fenômeno se verifica 

q = Percentagem complementar  

N = Tamanho da população 

e2 = Erro máximo permitido 

 

Para o cálculo da amostra foi utilizado o intervalo de confiança de 

68% (sessenta e oito por cento) e a margem de erro de (e), de 4% (quatro por 

cento) para mais ou para menos. Adotou-se a percentagem de 50% (cinquenta 

por cento), com que o fenômeno se verifica, por ser um percentual de maior 

conservadorismo. 
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Diante das premissas descritas acima, foi apontada a 

necessidade de entrevistar 56 pessoas, através do cálculo do tamanho da 

amostral finita. 

Temos: 

n= Tamanho da amostra 

δ2= 1 

p = 10 

q = 90 

N = 3.878 

e2 = 4 

Substituindo os valores: 

n=(δ2 . (p.q.N) ) / ((e2). (N-1) + δ 2.p.q)) 

n=(12 . (10.90.3878) ) / ((42). (3878-1) + 12.10.90)) 

n = 56 intervenções com o questionário 

 

A seleção dos entrevistados será ponderada por duas regiões 

(rural e urbana), na cidade de São José da Barra/MG, será também respeitada 

a proporcionalidade pela quantidade de pessoas residentes em cada região 

(rural e urbana) e pela divisão de gênero.  

Desta forma, a distribuição da amostra para aplicação do 

questionário estruturado segue a seguinte configuração, conforme tabela 11: 

Distribuição da Amostra por quantidade de pessoas. 

 

Tabela 11 - Distribuição da Amostra por quantidade de pessoas. 
Total de 

questionários 

(unid.) 

Total de questionários 

aplicados por gênero 

(unid.) 

Total de questionários aplicados 

por gênero na área rural e urbana 

(unid.) 

56 

Total de homens (51,79%) 

ou 29  

Rural (31,03%) ou 9 

Urbana (68,97%) ou 20 

Total de Mulheres 

(48,21%) ou 27  

Rural (25,93%) ou 7 

Urbana (74,07%) ou 20 

 
O universo da amostragem estratificada proporcionalmente, 

abrangeu pessoas de todas as classes sociais (pessoas enquadras na classe A 
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e na classe E), com cargos e desempenho sociais diferenciados, inclusive 

cargos estratégicos no município como: prefeito, vereadores, funcionários da 

iniciativa privada, funcionários públicos, presidente da associação dos 

moradores, membros de associações diversas da localidade, professores, 

estudantes do ensino médio e ensino técnico, donas de casa e empresários 

locais. 

 

4.2 COLETA DOS DADOS 
 

A coleta dos dados foi efetuada através da aplicação de 

questionário estruturado com perguntas abertas e fechadas. As questões 

abordaram temas como: oportunidades de emprego, mercado de trabalho, 

segurança, percepção de desenvolvimento e outros. A aplicação dos 

questionários ocorreu nos meses de junho e julho de 2014. 

A elaboração do questionário foi baseada e adaptada conforme 

questionário aplicado pela Rede Nossa São Paulo e o Ibope Inteligência para 

obtenção do IRBEM (Indicadores de Referência de Bem-Estar no Município), 

foi iniciada em 2009. 

A escolha deste referencial se deve ao reconhecimento da 

relevância de seus trabalhos e contribuições no desenvolvimento da população 

de São Paulo/SP e infelizmente não foi descoberto trabalhos de natureza 

semelhantes desdobrados para o estado de Minas Gerais/MG. 

A adaptação do questionário foi realizada conforme contexto do 

município de São José da Barra/MG, com a intenção de abordar questões que 

provocassem a reflexão dos residentes da referida cidade. 

 Esta amostragem proporcionou a confecção da pesquisa anual 

de percepções da população sobre a cidade e no trabalho de pesquisa 

apresentado por Pousa (2014), no Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Regional da Uni-FACEF - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 

FRANCA, onde foi apresentado o trabalho QUALIDADE DE VIDA: uma 

vertente do desenvolvimento local. 

Cabe ressaltar que a pesquisa realizada pela Rede Nossa São 

Paulo, apenas serviu-nos de referência quanto aos questionamentos por ela 
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levantados e que foram submetidos à opinião da população residente no 

município da capital paulista. 

Onde a coleta dos dados foi efetuada através da aplicação de 

questionário estruturado com perguntas abertas e fechadas. As questões 

abordaram temas diversos como: saúde, educação e outros. 

A aplicação dos questionários foi efetivada nos meses de agosto 

e setembro de 2013, de forma aleatória, no centro da cidade e nas principais 

vias de acesso de cada região. 

A referida pesquisa da Rede Nossa São Paulo e Ibope 

Inteligência conseguiram apurar o nível de satisfação da população com temas 

e aspectos citados como importantes para o bem estar social na cidade, porem 

este trabalho visa apurar o nível de percepção de desenvolvimento da 

população residente do município de São José da Barra/MG. 

Em concordância e também como referencial, mas realizado em 

um município localizado no interior do estado paulista o trabalho de pesquisa e 

desenvolvido por POUSA (2014). 

As questões abordaram temas como: saúde, educação, ensino 

superior, transporte público, infraestrutura, oportunidades de emprego, 

mercado de trabalho, trânsito, segurança, cultura, lazer e outros. 

Neste trabalho entre as conclusões apresentadas pelo 

pesquisador houve a contribuição de constatar que os resultados da pesquisa 

realizada em Franca/SP vão de encontro com os dados históricos do IBGE e 

da Fundação Seade, referentes a alguns desdobramentos da pesquisa da 

Rede Nossa São Paulo e Ibope Inteligência, que concluiu que de uma forma 

geral a população francana está satisfeita com o nível de qualidade de vida e 

desenvolvimento local da cidade de Franca. 

Assim sendo, o presente trabalho de pesquisa sobre Entendendo 

a percepção de desenvolvimento da população residente do Município de São 

José da Barra/MG, adotou como referencia para a construção da pesquisa 

estruturada que foi aplicada neste trabalho, no município de São José da 

Barra/MG. Segundo Pousa (2014, 94).  

  

[...] o questionário produzido pela Rede Nossa São Paulo e pelo 
Ibope, consiste em perguntas sobre a qualidade de vida do 
paulistano, englobando temas como saúde, educação, transporte, 
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infraestrutura, mercado de trabalho, segurança, etc. A pesquisa 
realizada para o obtenção do IRBEM foi iniciada em 2009, sendo 
realizada uma consulta pública pela internet com organizações 
sociais (escolas, empresas, igrejas, etc) para levantar os principais 
aspectos que os paulistanos consideraram importantes para 
qualidade de vida. Esta amostragem proporcionou a confecção da 
pesquisa anual de percepções da população sobre a cidade. Assim, 
foram aplicados de 2009 até 2012, no mês de dezembro, o 
questionário com os temas mais citados como importantes para 
qualidade de vida. Através dessa pesquisa a Rede Nossa São Paulo 
e Ibope Inteligência conseguiram apurar o nível de satisfação da 
população com temas e aspectos citados como importantes para a 
qualidade de vida e o bem estar social na cidade. 

 

A presente pesquisa adotou como referência acrescida do 

interesse em pesquisar o entendimento de desenvolvimento da população 

residente de São José da Barra/MG, se o município é desenvolvido e além de 

buscar identificar, na percepção da população pesquisada quais os requisitos 

para que o município seja considerado desenvolvido. 

 
 
4.3 TABULAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 
 

A seleção dos entrevistados foi ponderada por duas regiões (rural 

e urbana), na cidade de São José da Barra/MG, em planilhas eletrônicas. 

Segundo Gil (1999, p.171-172): 

 

Tabulação é o processo de agrupar e contar os casos que estão nas 
várias categorias de analise. [...] Após a tabulação dos dados, 
procede-se à analise estatística, que é desenvolvida em dois níveis: a 
descrição dos dados e a avaliação das generalizações obtidas a partir 
desses dados. 

 

Como conferencia a tabulação dos resultados da pesquisa, este 

trabalho contou com a participação de um profissional liberal para conferir 

100% os dados tabulados. 

Os entrevistados não foram expostos a riscos, visto que os 

questionários respondidos não possuíam identificação, por nome ou qualquer 

outro registro pessoal como: CPF, RG, entre outros. Dessa forma, não foi 

possível identificar a identidade de qualquer colaborador da amostragem. 

Com a conferência não foram identificadas inconsistências, 

incoerências ou erros na tabulação. 
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Concluída a tabulação dos dados coletados foi iniciado o 

processo de análise e interpretação dos mesmos. 

Com a obtenção dos resultados foi possível evidenciar as 

questões levantadas como objetivos da pesquisa a “fim de dar significado, 

concluir e recomendar” Martins (1990 p. 46).  

Com a análise dos dados permitiu-se selecionar, estabelecer e 

agrupar as informações para apresentar uma interpretação das evidências 

contatadas, contribuindo para a conclusão do trabalho. 

 
4.4 ASPECTOS ÉTICOS 
 
 

De acordo com a resolução 196/96 do Ministério da Saúde sobre 

pesquisa envolvendo seres humanos. 

 

III - ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA ENVOLVENDO SERES 
HUMANOS 
As pesquisas envolvendo seres humanos devem atender às 
exigências éticas e científicas fundamentais. 
III.1 - A eticidade da pesquisa implica em: 
a) Respeito ao participante da pesquisa em sua dignidade e 
autonomia, reconhecendo sua vulnerabilidade, assegurando sua 
vontade sob forma de manifestação expressa, livre e esclarecida, de 
contribuir e permanecer ou não na pesquisa; 
b) ponderação entre riscos e benefícios, tanto conhecidos como 
potenciais, individuais ou coletivos, comprometendo-se com o 
máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos; 
c) garantia de que danos previsíveis serão evitados; 
d) relevância social da pesquisa o que garante a igual consideração 
dos interesses envolvidos, não perdendo o sentido de sua destinação 
sócio humanitária. 

 

Sob esta orientação, a pesquisa apresentada foi submetida à 

análise do Comitê de Ética do Centro Universitário de Franca, aguardando a 

aprovação para prosseguimento e aplicação dos questionários (estão no final 

do trabalho como apêndice). 

 

II.26 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE - 
documento no qual é explicitado o consentimento livre e esclarecido 
do participante e/ou de seu responsável legal, de forma escrita, 
devendo conter todas as informações necessárias, em linguagem 
clara e objetiva, de fácil entendimento, para o mais completo 
esclarecimento sobre a pesquisa a qual se propõe participar. 
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Assim, todas as pessoas que participaram da pesquisa assinaram 

um termo de consentimento livre e esclarecido, sendo descritos os objetivos da 

pesquisa, assegurando segurança e sigilo nas respostas efetuadas no 

questionário (APÊNDICE B). 

 
 
4.5 PRÉ-TESTE DO QUESTIONÁRIO 
 
 

Segundo Richardson et al. (1999, p. 202): 

 

[...] refere-se a aplicação previa do questionário a um grupo que 
apresente as mesmas características da população incluída na 
pesquisa. Tem por objetivo revisar e direcionar aspectos da 
investigação. 

 

Ainda segundo Gil (1999, p.137): 

 

A finalidade desta prova, geralmente designada como pré-teste, é 
evidenciar possíveis falhas na redação do questionário [...] é 
realizado mediante a aplicação de alguns questionários (10 a 20) a 
elementos que pertencem à população pesquisada. 

 

Pré-teste desta pesquisa ocorreu com a aplicação do questionário 

em 5 pessoas ou 9% da amostra de forma aleatória na região urbana da 

cidade. A escolha do local ocorreu por ser o lugar de maior circulação de 

pessoas. 

Os entrevistados não sugeriram a alterações de respostas da 

nenhuma das perguntas assim como não foi feita qualquer inferência para 

alteração das perguntas apresentadas. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

Este capítulo apresenta os resultados e a análise dados, obtidos 

com a aplicação do questionário estruturado descrito previamente e está 

subdividido em: Planejamento e desenvolvimento, Apresentação e discussão 

dos resultados. 

 

5.1 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
 

Após elaborar todo o projeto de pesquisa e previamente a 

submeter à análise do Comitê de Ética em Pesquisa – COMEP realizou-se uma 

reunião com a, unicamente para ciência e informação à Prefeitura Municipal do 

Município de São José da Barra/MG, sobre a intenção científica da pesquisa 

que seria iniciada, na oportunidade foi exposto à intenção de se realizar o 

primeiro estudo científico sobre o referido município, sem parcerias ou qualquer 

colaboração da mesma ou de qualquer outra entidade. 

Cabe ressaltar que o presente estudo é o primeiro trabalho 

científico a ser elaborado para fins de contribuição ao desenvolvimento da 

cidade de São José da Barra/MG. 

Na formulação do questionário foram encontrados alguns 

referenciais que nortearam este trabalho de campo. A pesquisa foi aplicada 

contando com a participação voluntária dos respondentes. 

 Com o término da etapa de aplicação do questionário teve-se o 

inicio do processo de tabulação e análise dos dados, com o intuito de obter o 

resultado da pesquisa, de forma quantificada, para que os resultados coletados 

possam permitir a análise e ainda demonstrar, a percepção da amostra dos 

participantes residentes do município de São José da Barra/MG, em relação 

aos aspectos de desenvolvimento abordados neste trabalho de pesquisa. 

Os dados apresentados e analisados a seguir são referentes às 

informações coletadas na pesquisa realizada com a amostra participante deste 

estudo, são estes o estado civil, naturalidade, faixa etária, escolaridade, 

ocupação profissional, renda pessoal e renda familiar, percepção sobre 

diferentes aspectos etc. 
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No decorrer das atividades de pesquisa, detectou-se a 

necessidade de não utilizar a totalidade das questões descritas no questionário 

aplicado.  

As questões que serão utilizadas neste trabalho de pesquisa são 

as questões: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 30, 

33 e 34, descritas no apêndice, as demais serão subtraídas deste trabalho, 

onde os mesmos resultados poderão ser apresentados em futuras 

oportunidades de publicações científicas. 

Na intenção de facilitar o entendimento dos resultados da 

pesquisa, as questões foram reorganizadas de forma sequencial na 

apresentação dos resultados, conforme formatação de temas afins: 

identificação da amostra (questões: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8), desenvolvimento 

(questões: 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27 e 28) credibilidade na 

governança (questões: 21 e 22.), participação na tomada de decisão (questões: 

30, 33 e 34). 

A pesquisa apresenta a oportunidade de analisar a percepção dos 

participantes sobre o conceito de desenvolvimento, se São José da Barra/MG 

ser ou não desenvolvida, sob a análise de alguns aspectos qual a importância 

e concordância do atendimento e sobre a oferta dos mesmos no município, 

qual a percepção dos entrevistados sobre quais ações da administração local 

deve tomar para promover o desenvolvimento local, qual a credibilidade da 

população nos políticos locais, ainda qual a percepção da população quanto a 

diferentes aspectos, se o município já desenvolve ações para a promoção do 

desenvolvimento local, qual a participação de lideranças informais na gestão 

local, quais são os fatores que impedem o desenvolvimento do município na 

percepção dos participantes da pesquisa, quais são locais de hábitos de 

consumo e quanto à oferta de emprego no município. 

O Gráfico 01: Total da Amostra de Participantes da Pesquisa 

representa graficamente a estratificação dos participantes da pesquisa 

divididos em zona rural e zona central. 
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Gráfico 01: Total da Amostra de Participantes da Pesquisa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para uma melhor compreensão da pesquisa, foi delimitado o perfil 

da amostra, previamente estabelecida através do cálculo de amostras para 

população finita. 

A amostra foi escolhida de forma aleatória respeitando a 

delimitação etária. A pesquisa de campo foi realizada, no período de 

10.06.2014 a 13.06.2014, sendo que as abordagens foram realizadas 

inicialmente pela pesquisadora, em um estabelecimento público (Prefeitura 

Municipal de São José da Barra/MG), mas, sem o sucesso junto à 

receptividade dos elementos abordados em participar de forma voluntária da 

pesquisa, foi percebido uma intimidação dos participantes que pode ter sido 

provocada pelo local escolhido para a abordagem. 

Com o intuito de dirimir este aparente constrangimento geral foi 

realizada uma segunda tentativa de abordagens, em locais descentralizados, 

no período de 16.06.2014 a 31.07.2014, apresentando maior sucesso. 

A pesquisadora foi até alguns locais públicos (Prefeitura Municipal 

de São José da Barra/MG), alguns estabelecimentos comerciais, empresas e 

em logradouro públicos: Bosque do Pinho – Área verde, (rodoviária e 

delegacia), foram feitas também abordagens em residências na zona rural do 

referido município, na tentativa de captar a percepção de potenciais elementos 

amostrais residentes da região rural.  
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As abordagens foram realizadas com sucesso, onde os 

participantes ou preencheram a pesquisa no local ou levaram a pesquisa para 

preenchimento e em oportunidade devolveram em data posterior. 

Foram distribuídos 85 questionários, mas apenas 49 questionários 

foram respondidos ou devolvidos. 

Conforme descrito na Seção 4, a amostra para esta pesquisa 

possuía o universo de 56 (cinquenta e seis) indivíduos, como mostra o Gráfico 

01: Amostra de Participantes da pesquisa, devidamente estratificados, 

correspondente a 100% do calculo inicial, sendo que 7 (sete) questionários não 

foram respondidos pelos indivíduos masculinos da região urbana, apesar das 

abordagens de convite em participar da pesquisa, o que corresponde a um 

percentual aproximado de  12,50% da amostragem inicial de calculo.  

Número este que pode ser interpretado como uma demonstração 

da ausência de interesse, sem uma razão identificada, em participar desta 

pesquisa, portanto esta pesquisa trabalhou conforme Tabela 12 - Distribuição 

da Amostra por quantidade de pessoas que responderam a pesquisa:  

 
Tabela 12 - Distribuição da Amostra por quantidade de pessoas que responderam a pesquisa. 

Total de 

questionários 

(unid.) 

Total de questionários 

aplicados por gênero 

(unid.) 

Total de questionários aplicados por 

gênero na área rural e urbana (unid.) 

49 

Total de homens (44,89%) 

ou 22  

Rural (36,36%) ou 8 

Urbana (63,64%) ou 14 

Total de Mulheres 

(55,10%) ou 27  

Rural (25,94%) ou 7 

Urbana (74,07%) ou 20 

 

Em todos os casos os participantes da pesquisa foram 

esclarecidos dos objetivos da pesquisa, assim como, houve a ação direta da 

pesquisadora para dirimir eventuais dúvidas do propósito da pesquisa e das 

questões descritas no questionário, ações estas efetuadas em todas as 

abordagens da amostra. 

Os participantes também preencheram devidamente o termo de 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO. 
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5.2 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados da pesquisa foram compilados e são apresentados 

de forma descritiva e/ou gráfica e analítica, na oportunidade, sempre que 

possível, foi também descrita a percepção da pesquisadora ao aplicar a 

pesquisa junto dos participantes, descrevendo comportamentos e percepções 

não traduzidas em questões, mas, percebidas na tradução de 

questionamentos, breves debates (motivados pelo participante da pesquisa) e 

curiosidades da população participante, conforme segue: 

 

Gráfico 02: Demonstração da Idade da Amostra de Participantes da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A amostra deste trabalho foi escolhida de forma aleatória.  

No Gráfico 02: Demonstração da Idade da Amostra de 

Participantes da Pesquisa foi verificado, a partir da compilação dos dados da 

pesquisa, que houve maior interesse na participação amostral desta pesquisa, 

de indivíduos com faixa etária de 40 a 49 anos de idade, representando 

aproximadamente 57,14% do total de participantes, para indivíduos 

pertencentes à faixa etária de 30 a 39 anos, houve uma representatividade de 

aproximadamente 22,45%, para indivíduos na faixa etária de 24 a 29 anos 

obtivemos uma representatividade de aproximadamente 14,29% e finalmente 
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para indivíduos entre 18 a 24 anos obtivemos a representatividade aproximada 

de 6,12% dos questionários respondidos.  

Foi percebido durante as abordagens de aplicação da pesquisa 

um interesse diferenciado, do público feminino com o problema proposto para 

ser discutido nesta pesquisa, assim como na discussão dos objetivos gerais e 

específicos deste trabalho, demonstrando maior interesse deste perfil de 

participantes, com perguntas para esclarecimento das questões, breves 

debates sobre o tema de algumas questões apresentadas, como oferta de 

emprego, confiança em lideranças políticas, entendimento do que é 

desenvolvimento, sobre o contexto de aplicação da pesquisa, assim como a 

manipulação e apresentação dos resultados a serem obtidos.  

 

Gráfico 03: Grau de Instrução da amostra da pesquisa. 

Ensino fundamental 

incompleto
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Ensino fundamental  
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Ensino superior 

completo
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Doutorado completo

16%

Analfabeto

0%

Ensino médio completo

30%

Ensino superior 

incompleto

10%

Ensino médio incompleto

8%

Pós-

graduação/Mestrado/ 

Doutorado Incompleto

12%

 

 

Conforme apresentado no Gráfico 03: Grau de Instrução da 

amostra da pesquisa, o grau de instrução da população amostral desta 

pesquisa ficou em evidência a predominância do ensino médio completo 29% 

(vinte e nove por cento) da amostra respondida, e 8% (oito por cento) declarou 

que possui o grau de instrução correspondente ao ensino médio incompleto. 
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O município oferece uma escola de ensino médio e outra com 

ensino médio técnico em turnos diferenciados. Este cenário de baixos índices 

de ensino médio incompleto pode ser interpretado pela facilidade de acesso a 

escolas Estaduais instaladas no município, o mesmo dispõe de: duas escolas 

estaduais de ensino fundamental e médio sendo que, em uma há a ocorrência 

de cursos de Ensino médio técnico, ofertado pela Escola Estadual de Furnas, 

também no município. 

O município apresentou também um percentual significativo de 

17% (dezessete por cento) da população amostral com o grau de instrução em 

Pós-graduação/Mestrado/Doutorado completo, e 12% (doze por cento) em 

pontos percentuais, que declararam ter Pós-graduação/Mestrado/Doutorado 

incompleto, representando um elevado número de pessoas com acesso e perfil 

para a formação de pesquisadores. 

O mesmo valor percentual de 12% (doze por cento) foi 

encontrado para indivíduos que declararam possuir a formação com Ensino 

superior incompleto, e 10% (dez por cento) da população entrevistada declarou 

ter grau de instrução do Ensino superior completo, fatos que podem ser 

analisados possivelmente, pela facilidade de acesso ao curso superior, em 

decorrência da oferta de parcerias das faculdades das cidades de Passos/MG, 

componente da mesorregião de influencia no município, juntamente com a 

prefeitura municipal. 

Em São José da Barra/MG não há a ocorrência de instituições de 

ensino superior, apesar de haver programas de incentivo ao mesmo acesso, 

promovido em parceira com a prefeitura da localidade, onde o estudante possui 

o direito a um transporte gratuito. 

A parceria consiste entre a Prefeitura do referido do Município 

com a Faculdade de Passos/MG na mesorregião de São José da Barra/MG. 

Estratégia esta promovida por incentivo da Faculdade FESP - 

Passos (Fundação de Ensino Superior de Passos), onde há também a oferta 

de uma bolsa de estudos de 10% (dez por cento) do valor da mensalidade, 

para a prefeitura municipal que oferecesse o transporte de forma gratuita 

(ônibus) para o estabelecimento de ensino da FESP-Passos. 

Os entrevistados declararam ainda 0% (zero por cento) de 

analfabetismo e 4% (quatro pro cento) com ensino fundamental incompleto, o 
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que podemos interpretar os baixos números apresentados como consequência 

da facilidade de acesso às escolas de ensino fundamental do município. 

 

Gráfico 04: Naturalidade da amostra da pesquisa. 
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Conforme demonstrado no Gráfico 04: Naturalidade da amostra 

da pesquisa, os entrevistados declararam a naturalidade em escala percentual 

de 31% de naturalidade do município de Alpinópolis/MG, 23% (vinte e três) por 

cento de naturalidade de São José da Barra/MG, 18% (dezoito) por cento 

naturais de Passos/MG, 12 % (doze por cento) natural de Franca, 10% (dez por 

cento) natural de Cristais/SP, e 6% (seis pro cento) com naturalidade de Salto 

da Divisa/MG.  

Os entrevistados residentes de São José da Barra/MG, em sua 

maioria não são naturais do mesmo município, como demonstrado acima, 

ocorrência que pode ser analisada por fatos históricos de relocação do 

município, conforme descrito em histórico na seção 1, item 1.3. 

Podemos ainda, interpretar esta pluralidade das naturalidades dos 

participantes da amostra e residentes do Município de São José da Barra/MG, 

como consequência da migração de mão de obra, proveniente da necessidade 
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das poucas empresas de grande e médio porte, prestadoras de serviços 

instaladas no município. 

Esta pluralidade de referenciais pode ser um fator que, irá 

diferenciar positivamente a gestão e expectativa dos residentes deste 

município, visto a oportunidade de apresentar diferentes vivências e modelos 

de gestão dos quais a população tem origem. 

 

Gráfico 05: Ocupação Profissional da amostra da pesquisa. 
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Como apresentado no Gráfico 05: Ocupação Profissional da 

amostra da pesquisa há a predominância da ocupação profissional descrito na 

amostra desta pesquisa em 47% (quarenta e sete por cento) de pessoas que 

se declararam empregados do setor público, 33% (trinta e três por cento) 

declarou ser Empregado do setor privado, com 6% (seis por cento) 

identificaram-se como Profissional Liberal, com 4% (quatro por cento), se 

identificou como Aposentados, empresário e estudante e apenas 2% (dois por 

cento) se identificaram como donas de casa. 

Podemos interpretar o município de São José da Barra/MG 

desempenha parte considerável de sua empregabilidade no setor público, 

apesar de apresentar parte significativa da empregabilidade no setor privado, 

as empresas que atuam no município que possuem um peso significativo na 
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empregabilidade são atuantes da geração e transmissão de energia elétrica 

(hidrelétrica), plantio e coleta de cana de açúcar e extração jazida de pedra 

mineira. 

O município apresenta um modesto, mas, crescente setor 

terciário, conforme apresentado no Gráfico 05: Ocupação Profissional da 

amostra da pesquisa, o que pode consideravelmente contribuir para o valor 

nulo encontrado pessoas que se declararam desempregados, nesta pesquisa. 

  

Gráfico 06: Renda Mensal Pessoal dos Participantes da Amostra. 
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  Gráfico 07: Renda Mensal Pessoal dos Participantes da Amostra. 
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Gráfico 08: Comparativo de rendas Familiar x Pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme apresentado nas representações dos Gráfico 06: 

Renda Mensal Pessoal dos participantes da amostra, Gráfico 07 - Renda 

Mensal Pessoal dos participantes da amostra e Gráfico 08 - Comparativo de 

rendas Familiar x Pessoal, a população participante desta pesquisa o 

equivalente 4% (quatro por cento) da população declarou ganhar até um salário 

mínimo como ganho pessoal de, 31% (trinta e um por cento) da população 

declarou ganhar entre 1 a 2 salários mínimos, este foi o desempenho pessoal 

predominante, sendo que apresentaram valores aproximados a este com 

registros de 29% (vinte e nove pro cento) da população participante, a pesquisa 

declarou ganhar de 2 a 5 salários mínimos, 26% (vinte e seis por cento) da 

população declarou ganhar de 5 a 10 salários mínimos, 6% (seis por cento) da 

população declarou ganhar de 10 a 20 salários mínimos e 4% (quatro por 

cento) da população declarou ganhar acima de 20 salários mínimos. 

Os registros da renda familiar conforme apresentado no Gráfico: 

07, a população participante desta pesquisa apresentou um ganho familiar de 

2% (dois por cento) da população declarou ganhar até um salário mínimo, 22% 

(vinte e dois por cento) da população declarou ganhar entre 1 a 2 salários 

mínimos, este foi o desempenho familiar predominante, sendo que 

apresentaram valores aproximados a este com registros de 25% (vinte e cinco 

pro cento) da população participante, a pesquisa declarou ganhar de 2 a 5 

salários mínimos como renda familiar, 37% (trinta e sete por cento) da 
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população declarou ganhar de 5 a 10 salários mínimos, 8% (oito por cento) da 

população declarou ganhar de 10 a 20 salários mínimos e 6% (seis por cento) 

da população declarou ganhar acima de 20 salários mínimos. 

Comparativamente, como apresentado no Gráfico 08: 

Comparativo de rendas Familiar x Pessoal, o desempenho da renda familiar 

supera em alguns casos o desempenho da renda pessoa. 

Na oportunidade das abordagens da pesquisa com os líderes 

políticos locais, foi colocado pelos mesmos, que atualmente há o interesse em 

promover a ampliação das parcerias com a iniciativa privada para a construção 

de um cenário mais favorável para a instalação de unidades técnicas de 

ensino, incentivo a instalações de marcas de consumo no setor da construção 

civil e a promoção de incentivos a programas habitacionais no município. 

Conforme apresentado no Gráfico 09: Percepção do conceito de 

desenvolvimento: 

 

Gráfico 09: Percepção do conceito de desenvolvimento 
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Foram apresentados aos indivíduos da amostra deste trabalho de 

pesquisa, como opção para externar a percepção individual do conceito de 

desenvolvimento de uma cidade. 
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Os conceitos apresentados foram selecionados, conforme 

entendimento inicial da pesquisadora para as possibilidades de interpretação 

que mais se aproximavam do contexto local de desenvolvimento, estas 

considerações foram feitas durante o processo construção da pesquisa e de 

reconhecimento do objeto a ser estudado. Encontramos os seguintes conceitos 

de desenvolvimento apresentados e baseados em alguns teóricos renomados: 

 

•    o conceito de desenvolvimento sob a predominância do viés do 

desenvolvimento econômico, segundo Furtado (1968, p. 5) “é o 

município que apresenta melhor desempenho econômico, acumulo e 

distribuição de riquezas...” 

•    o conceito de desenvolvimento sob a predominância do viés do 

desenvolvimento pela qualidade de vida, segundo Lopes (2002, p.19) 

“é o município que melhor permite o acesso das pessoas, onde vivem, 

aos bens e serviços e as oportunidades que permitem satisfazer as 

suas necessidades básicas, incluindo-se nas "oportunidades...".  

•    o conceito de desenvolvimento sob a predominância do viés do 

desenvolvimento pelo desenvolvimento social, segundo Nwauche e 

Nwobike (2005, p. 100) “...é o município que apresenta maior redução 

da pobreza como objetivo principal, sendo que os direitos humanos 

são os meios para atingir tais objetivos...".  

•    o conceito de desenvolvimento sob a predominância do viés do 

desenvolvimento pelo desenvolvimento sob a perspectiva do 

alargamento da liberdades individuais, segundo Sen (2010, p. 17 ) “...é 

o município que apresenta o desenvolvimento como um processo de 

alargamento das liberdades reais, que uma pessoa pode usufruir...” 

•    o conceito de desenvolvimento sob a predominância do viés do 

desenvolvimento sob a ótica de uma ambiente de conservação, ‘...é o 

município que apresenta maior possibilidade de desenvolvimento 

como ambiente de preservação...” 

•    o conceito de desenvolvimento sob a predominância do viés do 

desenvolvimento na ótica de estímulos a fluxos comunicativos de 
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sujeitos como elementos passíveis de ser propulsores na promoção do 

desenvolvimento local, segundo Somekh e Silveira, 2008, “...é o 

município  que apresenta mais efetivo processo social, democrático, 

não excludente e de desenvolvimento sistêmico com conexão em 

rede...”  

Como mais uma alternativa no mesmo questionário, tivemos a 

opção “outros”, onde o participante poderia descrever a própria percepção 

sobre desenvolvimento de uma cidade e foram descritos dois breves textos 

sobre o “desenvolvimento local via a exploração do turismo na cidade e região”. 

De acordo com a representação descrita no Gráfico 09: 

Percepção do conceito de desenvolvimento a percepção da população descrita 

na amostra desta pesquisa, relatou que o conceito majoritário de 

desenvolvimento de uma cidade que mais condiz com seu entendimento é o 

conceito descrito segundo Lopes (2002, p.19) “é o município que melhor 

permite o acesso das pessoas, onde vivem, aos bens e serviços e as 

oportunidades que permitem satisfazer as suas necessidades básicas, 

incluindo-se nas "oportunidades", o que vem de encontro com os resultados 

apresentados trabalho de pesquisa apresentado por Pousa (2014). 

 

Gráfico 10: Percepção se São José da Barra é uma cidade desenvolvida 
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Quando questionados sobre a percepção se São José da 

Barra/MG é uma cidade desenvolvida, os participantes desta pesquisa, 
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conforme Gráfico 10: Percepção se São José da Barra/MG é uma cidade 

desenvolvida, declararam que concordam parcialmente que São José da 

Barra/MG é um município desenvolvido o que corresponde a 37% (trinta e sete 

por cento) da amostra ou 18 participantes, 29% (vinte nove por cento) da 

amostra o que corresponde a 14 participantes discordam plenamente com a 

premissa de que São José da Barra/MG ser desenvolvida, 20% (vinte por 

cento) da amostra o que corresponde a 10 participantes discordam 

parcialmente com a mesma premissa, 10% (dez por cento) da amostra o que 

corresponde a 5 participantes percebem que talvez a  referida premissa esteja 

correta e 4% (quatro por cento) da amostra o que corresponde a 2 participantes 

concordam plenamente que São José da Barra/MG seja desenvolvida. 

Esta pesquisa de campo buscou identificar na opinião dos 

moradores residentes de são José da Barra/MG quais as carências do 

município para ser considerado desenvolvido, identificando aos mesmos 

participantes, o que impede o desenvolvimento do município de São José da 

Barra/MG. Conforme, Gráfico 11: O que impede o desenvolvimento do 

município. 

 

Gráfico 11: O que impede o desenvolvimento do município 
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Os mesmos participantes da pesquisa apontaram as carências 

em infraestrutura e serviços públicos e privados percebidos no município de 
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São José da Barra/MG, na pesquisa não foram restringidos a escolha de 

apenas uma opção, ficando disponível para identificação de quantos aspectos 

fossem necessários. 

Os investimentos no setor secundário (indústrias) foi o aspecto 

que mais se destacou como carente, conforme percepção da população 

participante, representando 17% das identificações da amostra, o que vem de 

encontro com manifesto anterior da carência da diversidade de empregos no 

município. 

Na abordagem que foi questionado o que impede o 

desenvolvimento do município a população participante da amostra ratificou a 

necessidade de investimentos no setor secundário (indústrias), com 23% (vinte 

e três por cento) dos participantes identificaram como fator impeditivo ao 

desenvolvimento local a baixa oferta de empregos, foi verificado que 22% (vinte 

e dois por cento) identificando como retraído o existente, a falta de motivação 

política dos dirigentes 21% (vinte e um por cento) como terceiro aspecto 

impeditivo para o desenvolvimento do município, 13% (treze por cento) 

identificaram o aspecto falta de participação da sociedade civil no processo da 

política pública, já o aspecto setor terciário (comércio) retraído foi identificado 

por 10% (dez por cento), e na sequência os aspectos: com 6% (seis pro cento) 

a baixa qualidade de vida, 3% (três pro cento) o setor primário (agrícola) 

retraído, 1% (um por cento) a localização do município e 1% (um por cento) 

outros aspectos inibidores do desenvolvimento local.  

Nesta pesquisa foi questionado aos participantes da amostra se 

na percepção dos mesmos se o município de São José da Barra/MG 

desenvolve ações para a promoção do desenvolvimento local, Conforme 

descrito no Gráfico 12:  O município de São José da Barra/MG promove ações 

para o desenvolvimento local? 
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Gráfico 12: O município de São José da Barra/MG promove ações para o desenvolvimento 
local? 
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As colocações foram demonstradas graficamente tem o registro 

materializado da percepção da população residente de São José da Barra/MG, 

do município não promover ações para o desenvolvimento local.  

Os mesmos participantes da pesquisa apontaram as carências 

em infraestrutura e serviços públicos e privados percebidos no município de 

São José da Barra/MG. A pesquisa não restringiu a escolha de apenas uma 

opção, ficando disponível para identificação de quantos aspectos fossem 

necessários.  

Dados apresentados pelo Gráfico 13: aspectos que faltam no 

município de São José da Barra/MG ser desenvolvido. 

 
Gráfico 13: Aspectos que faltam no município de São José da Barra/MG ser desenvolvido. 
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Os investimentos no setor secundário (indústrias) foi o aspecto 

que mais se destacou como carente, conforme percepção da população 

participante, representando 17% das identificações da amostra, o que vem de 

encontro com manifesto anterior da carência da diversidade de empregos no 

município. 

. 

Gráfico 13.1: Aspectos que impedem o desenvolvimento de São José da Barra/MG. 
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Na abordagem que foi questionado o que impede o 

desenvolvimento do município a população participante da amostra ratificou a 

necessidade de investimentos no setor secundário (indústrias), com 23% (vinte 

e três por cento) dos participantes identificaram como fator impeditivo ao 

desenvolvimento local a baixa oferta de empregos, foi verificado que 22% (vinte 

e dois por cento) identificando como retraído o existente, a falta de motivação 

política dos dirigentes 21% (vinte e um por cento) como terceiro aspecto 

impeditivo para o desenvolvimento do município, 13% (treze por cento) 

identificaram o aspecto falta de participação da sociedade civil no processo da 

política pública, já o aspecto setor terciário (comércio retraído) foi identificado 

por 10% (dez por cento), e na sequência os aspectos: com 6% (seis pro cento) 

a baixa qualidade de vida, 3% (três por cento) o setor primário (agrícola) 
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retraído, 1% (um por cento) a localização do município e 1% (um por cento) 

outros aspectos inibidores do desenvolvimento local.  

Questionou-se aos participantes da pesquisa quais as ações a 

administração local deve tomar para promover o desenvolvimento do 

município, conforme a percepção dos voluntários. 

 

Gráfico 14: Percepções da amostra sobre quais ações a administração local deve tomar para 
promover o desenvolvimento da cidade de São José da Barra/MG. 
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Conforme representado, o aspecto que recebeu maior atenção do 

participante, com 23% (vinte e três por cento) dos pontuados, foi quanto a 

necessidade de incentivar o desenvolvimento do setor secundário (indústria, 

modificação dos bens de consumo etc.). 

O entendimento da maior necessidade de investimentos no setor 

secundário, da maior parte da população com fator importante de 

desenvolvimento, pode estar vinculado ao conceito de desenvolvimento através 

da evolução do sistema de produção, segundo o qual o progresso técnico torna 

mais eficiente, eficaz e eleva produtividade da força de trabalho por aspectos 

unicamente econômicos, segundo Furtado (1980). Não se pode deixar de 

salientar, ainda segundo Furtado (1980), que o desenvolvimento também 

possui forte elemento cultural e ideológico. 
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Nesta pesquisa em segundo lugar, para mérito de atenção e 

necessidade de incentivos foi o aspecto, com 16% (dezesseis por cento) dos 

participantes apontando a necessidade de incentivo ao desenvolvimento do 

setor terciário (comércio, educação etc.), em terceiro lugar com um 

desempenho de 15% (quinze por cento), necessidade de construir mais 

espaços de lazer (praças, parques etc.), com 14% (quatorze pro cento) houve a 

necessidade de promover eventos culturais (teatros, cinema, manifestações 

folclóricas etc.), na sequência com 13% (treze por cento) dos participantes 

identificou a necessidade de promover canais de comunicação com a 

sociedade (reuniões públicas, ouvidoria, plebiscitos etc.), com 10% (dez por 

cento) ocorreu à necessidade de incentivar o setor primário (agricultura, 

extrativismo etc.), com 9% (nove por cento) houve a necessidade identificada 

de maior promoção à saúde pública (hospitais e/ou centros de saúde) e não 

houve demais identificação de demais aspectos que possam ser interpretados 

como ações da administração local para promover o desenvolvimento da 

cidade de São José da Barra/MG.  

A pesquisa questionou aos participantes da amostra, se o 

município de São José da Barra/MG é uma cidade que oferece oportunidades 

de emprego, conforme dados do Gráfico 15: Oportunidades de emprego, 80% 

(oitenta por cento) dos participantes entendem que o município não oferece 

oportunidades de emprego e 20% (vinte por cento) entende que há 

oportunidades de emprego. 

 

Gráfico 15: Oportunidades de emprego 
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O mesmo grupo de participantes quando questionados sobre a 

percepção ao avaliar o mercado de trabalho local, conforme demonstrado no 

Gráfico 16 Mercado de trabalho local. 

 

Gráfico 16: Mercado de trabalho local 

 

 

Apresentaram os seguintes resultados demonstrando que 39% 

(trinta e nove por cento) percebe este aspecto como ruim no município, 33% 

(trinta e três por cento) entende como regular o mercado de trabalho local, 14% 

(quatorze pro cento) interpreta como péssimo, 10% (dez por cento) como bom 

e 4% (quatro por cento) como muito bom o mercado de trabalho local. 

Quanto à sugestão do acolhimento integral dos menores as 

escolas locais atualmente não oferecem acolhimento integral dos menores e 

não foram identificados desdobramentos de políticas públicas, em atividade 

para sanar as carências acima apresentadas. 

Na mesma pesquisa foi questionada qual a avaliação dos 

participantes da amostra, sobre o comercio no município de São José da 

Barra/MG e conforme exposto no Gráfico 17: Avaliação sobre o comercio no 

município de São José da Barra onde, 67% (sessenta e sete por cento) dos 

participantes avaliaram o comércio do município como regular, 17% (dezessete 

por cento) avaliaram o comercio do município como bom, 12% (doze por cento) 

avaliaram este aspecto como ruim e 2% (dois pro cento) avaliaram o aspecto 

comércio do referido município como péssimo e o mesmo percentual como 

muito bom. 

 



88 

 

Gráfico 17: Avaliação sobre o comércio no município de São José da Barra/MG. 
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Na mesma pesquisa foi perguntado aos participantes da amostra 

sobre o habito de consumo da mesma e as resposta foram estratificadas 

conforme demonstrado no Gráfico 18: Hábito de consumo da população 

residente do município de São José da Barra/MG, conforme apresentado: 

 

Gráfico18: Hábito de consumo da população residente do município de São José da 
Barra/MG. 
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A mesoregião de consumo da população residente da cidade de 

São José da Barra/MG tem Passos/MG que apresentou uma preferência de 

77% (setenta e sete por cento) de absorção do consumo do município, na 

sequencia tivemos declarado a macrorregião de Ribeirão Preto com 11% (onze 

pro cento), o município de São José da Barra/MG aparece como uma terceira  

com 8% (oito por cento) como opção para consumo, na sequencia as áreas de 

consumo são os municípios de Minas Gerais e de São Paulo, com um 

desempenho de 2% (dois por cento). 

Na sequência desta abordagem foi questionada sobre a 

percepção da credibilidade dos políticos locais, sendo que os mesmos 

contribuem ou não para o desenvolvimento local, de acordo com o 

demonstrado no Gráfico19: Percepção da credibilidade se os políticos locais 

contribuem para o desenvolvimento local. 

 

Gráfico 19: Percepção da credibilidade se os políticos locais contribuem para o 
desenvolvimento local. 
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Com a apresentação de resultados relatando que 37% (trinta e 

sete) por cento dos participantes discordam plenamente com a premissa de ter 

credibilidade que os políticos locais contribuem para o desenvolvimento local, 

29% (vinte e nove por cento) dos participantes concordam parcialmente com a 

premissa anteriormente relatada, 16% (dezesseis por cento) discordam 

parcialmente com a contribuição de políticos locais para o desenvolvimento 

local, 10% (dez por cento) concorda plenamente com a premissa de 



90 

 

contribuição dos políticos locais para o desenvolvimento local, e 8% (oito por 

cento) talvez concorde com esta mesma premissa. 

Na pesquisa se campo foi questionado junto aos participantes se 

os mesmos participam da tomada de decisão de infraestrutura do município de 

São José da Barra/MG, conforme descrito em Gráfico 20: Participação na 

tomada de decisão do município de São José da Barra/MG. 

 

Gráfico 20: Participação na tomada de decisão do município de São José da Barra/MG. 
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Como apresentado 67% (sessenta e sete por cento) dos 

participantes da pesquisa declaram não participar das decisões, de 

infraestrutura do município e 33% (trinta e três por cento) declararam participar. 

Foi também questionado como os participantes participam das 

decisões de infraestrutura município de São José da Barra/MG?, conforme 

apresentado no Gráfico 21: Participação das decisões de infraestrutura do 

município de São José da Barra/MG. 
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Gráfico 21: Como é feita a participação das decisões de infraestrutura do município de São 
José da Barra/MG 
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Dos declarantes em participar das decisões de infraestrutura do 

município de São José da Barra/MG, 18% (dezoito por cento) dos 

respondentes da pesquisa sinalizaram que participam da tomada de decisões 

através de reuniões públicas realizadas pela prefeitura sem uma periodicidade 

definida onde é feita uma consulta pública para os principais projetos de 

interesses públicos a serem debatidos ou ajustados, 10% (dez por cento) dos 

participantes declararam participar da tomada de decisões de infraestrutura 

através da representatividade na associação de moradores, apesar de em 

outra questão da abordagem da presente pesquisa de campo demonstrar que 

84% (oitenta e quatro por cento) dos entrevistados não entendem  que a 

associação dos moradores do seu bairro seja representativa junto aos seus 

interesses, e apenas 16% (dezesseis por cento) entendem-se representados 

pela associação de moradores, conforme Gráfico 22: representatividade da 

associação dos moradores. 
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Gráfico 22: Representatividade da associação dos moradores. 

Sim

16%

Não

84%

 

 

Esta inconsistência pode ser interpretada como uma necessidade 

de rever os representantes sociais e suas respectivas formas de eleição e 

representatividade além da necessidade de maior fomento a identificação de 

líderes informais junto à sociedade, para que a mesma possa sentir-se melhor 

representada. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Esta seção apresenta expressão das considerações finais 

referentes aos resultados e a análise dados, obtidos com a aplicação do 

questionário estruturado no desenvolvimento da pesquisa sobre: Entendendo a 

percepção de desenvolvimento da população residente do Município de São 

José da Barra/MG.  

 Como já exposto, a pesquisa apresenta ainda a oportunidade de 

analisar a percepção dos participantes sobre o conceito de desenvolvimento, 

de São José da Barra/MG.  

Este trabalho oferece limitações à existência de poucos 

referenciais a pesquisa de campo, não foram encontrados trabalhos científicos 

semelhantes, aplicados no Estado de Minas Gerais, e em cidades com o porte 

e desempenho similares ao município estudado. 

Outra dificuldade encontrada foi a de conseguir referenciais 

estruturados da história do Município de São José da Barra/MG, devido ao seu 

processo de realocação, conforme descrito em histórico. O município não 

apresenta trabalhos científicos para comprovação dos relatos apresentados. 

A pesquisa abordou uma pequena amostra voluntária para estudo 

apresentado, mas a mesma foi pautada em fundamentos e orientações 

cientificas, conforme descrito anteriormente, tendo a intenção de representar 

de forma fidedigna a percepção dos moradores residentes  sobre o 

desenvolvimento do município, contudo, todo o esforço aplicado a este trabalho 

ainda pode apresentar desvios em sua interpretação. 

O perfil da amostra compreendeu pessoas com diferentes estados 

civis: casado, união estável, divorciado, viúvo e solteiro.  

Quanto a naturalidade dos voluntários, cerca de 62%, eram 

originários de municípios mineiros e aproximadamente 22% oriundos de 

municípios paulistas.   

Saliento que além das conclusões ditas na análise dos dados 

representativos da população do Município de São José da Barra/MG, 

podemos inferir que devido à tenra idade do município de São José da 

Barra/MG, e o contexto do representativo empregador do mesmo município ser 

a usina hidrelétrica, seus moradores não são em sua maioria nativos do 
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município de São José da Barra/MG e sim vieram em condição de migração 

para o mesmo. 

Ressalto que esta pluralidade de referenciais, quando bem 

aproveitada, pode ser um fator que, irá diferenciar positivamente a gestão e 

expectativa dos residentes deste município, visto a oportunidade de apresentar 

diferentes vivências e modelos de gestão dos quais a população tem origem. 

Conforme abordado na seção de metodologia, foram 

entrevistadas pessoas com idade superior a 18 anos, devido à maioridade 

penal. A faixa etária variou entre 18 anos até 59 anos. 

Quanto ao nível de escolaridade compreendeu indivíduos com 

ensino fundamental incompleto até doutorado. Os respondentes desta amostra 

apresentaram um perfil de nível superior (superior incompleto, superior 

completo, pós-graduação e mestrado/doutorado) relativamente significativo em 

relação ao total da amostra, representando um percentual superior a 50% da 

amostra participante.  

O município não dispõe de instituição de ensino superior, mas os 

programas de parceria estabelecidos entre a prefeitura municipal e as 

instituições de ensino de Passos/MG, favorecem o acesso à formação de 

ensino superior local. 

Em contato com lideranças políticas locais, na abordagem da 

pesquisa de campo foi exposto que novas parcerias, produtivas têm a intenção 

de serem firmadas no futuro, mas, que não há registros atuais de instituições 

de ensino superior se instalar no município de São José da Barra/MG. 

O perfil profissional da amostra abrangeu empregados do setor 

público, privado, lideranças políticas, líderes locais de representatividade dos 

moradores, aposentados, donas de casa, desempregados, estudantes, 

empresários e profissionais liberais. Através desses dados, é possível 

confirmar a heterogeneidade da amostra da pesquisa e a diversidade de 

percepções sob os mais diversos pontos de vista.  

Verificou-se na abordagem, conforme já colocado, o interesse 

diferenciado do público feminino na participação desta pesquisa. Sendo 

traduzidos em questionamentos, breves debates (motivados pelos participantes 

da pesquisa) sobre o tema de algumas questões apresentadas, como oferta de 

emprego, confiança em lideranças políticas, entendimento do que é 
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desenvolvimento, sobre no contexto de aplicação da pesquisa, assim como a 

manipulação e apresentação dos resultados a serem obtidos. 

O que pode representar uma oportunidade de manifesto para 

novas lideranças sociais e até políticas de natureza do gênero feminino. Foi 

percebida uma carência de oportunidades para este manifesto e 

desenvolvimento de autoconfiança. 

A renda financeira foi mais um fator mapeado pela pesquisa. Esse 

quesito abrangeu pessoas que ganham até dois salários mínimos, de 2 a 5 

salários e acima de 5 salários.  

Quanto à ocupação profissional do município em estudo o mesmo 

apresenta um elevado percentual de empregados no setor público, o que 

espelha a dificuldade expressa na pesquisa de campo quanto à diversidade de 

empregos ofertados no município além de propiciar um condicionamento da 

renda a um valor medianamente uniforme, que de certa forma provoca uma 

delimitação no consumo local, no comércio local e que não contribui ainda para 

uma reprodução comportamental de forte influencia política e social. Apesar de 

não serem identificados nesta pesquisa participantes que se declaram 

desempregados.  

O setor privado apresenta-se de forma mais modesta 33% (trinta 

e três por cento) quanto se trata de gerador de empregos e quanto à 

diversidade dos mesmos.  

Ao abordar o questionamento sobre o desempenho da renda 

mensal e renda familiar, esta pesquisa vem ratificar o entendimento de 

limitações salariais da maioria dos participantes, sendo que esta limitação está 

condicionada a folha salarial oferecida pelo setor público municipal (prefeitura) 

e prestador de serviço público local (hidrelétrica), os principais fomentadores de 

empregos no município. 

Conforme apresentado nos dados renda mensal pessoal dos 

participantes da amostra, Renda Mensal Pessoal dos participantes da amostra 

e Comparativo de rendas Familiar x Pessoal, a população participante desta 

pesquisa, 31% (trinta e um por cento) da população declarou ganhar entre 1 a 

2 salários mínimos, este foi o desempenho pessoal predominante, sendo que 

apresentaram valores aproximados a este com registros de 29% (vinte e nove 

pro cento) da população participante, a pesquisa declarou ganhar de 2 a 5 
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salários mínimos, 26% (vinte e seis por cento) da população declarou ganhar 

de 5 a 10 salários mínimos. 

Os registros da renda familiar conforme apresentado nos 

resultados, a população participante desta pesquisa apresentou um ganho 

familiar de, 22% (vinte e dois por cento) da população declarou ganhar entre 1 

a 2 salários mínimos, este foi o desempenho familiar predominante, sendo que 

apresentaram valores aproximados a este com registros de 25% (vinte e cinco 

pro cento) da população participante, a pesquisa declarou ganhar de 2 a 5 

salários mínimos como renda familiar, 37% (trinta e sete por cento) da 

população declarou ganhar de 5 a 10 salários mínimos. 

Ao questionar os participantes da pesquisa sobre a percepção do 

conceito de desenvolvimento do município, a maior identificação dos 

participantes foi com o conceito de desenvolvimento a percepção da população 

descrita na amostra desta pesquisa, relatou que o conceito majoritário de 

desenvolvimento de uma cidade que mais condiz com seu entendimento é o 

conceito descrito segundo Lopes (2002, p.19) “é o município que melhor 

permite o acesso das pessoas, onde vivem, aos bens e serviços e as 

oportunidades que permitem satisfazer as suas necessidades básicas, 

incluindo-se nas "oportunidades", o que vem de encontro com os resultados 

apresentados trabalho de pesquisa apresentado por POUSA (2014). 

Na análise dos resultados acredito que, a maioria dos 

participantes optou por este conceito devido a atual percepção do indivíduo em 

ser incluso no contexto dos prismas de desenvolvimento, seja de natureza 

econômica, social, política etc. Sentimento este provocado acredito pelo 

frenético ritmo da modernidade, da informação, dos avanços tecnológicos, 

consumo etc., que vêm estimulando esta necessidade nem sempre politizada e 

consciente.  

Este posicionamento atende a expectativa da resposta de um dos 

objetivos específicos (b) de identificar qual a percepção de desenvolvimento da 

população de São José da Barra/MG.  

Analisando as respostas do questionário e o perfil e percepções 

da amostragem, foi possível considerar que a população urbana da cidade de 

São José da Barra/MG percebe que a cidade é parcialmente desenvolvida, o 

que corresponde a 37% (trinta e sete por cento) da amostra apesar de, no 
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Município, conforme dados da pesquisa, o mesmo apresenta carências em 

alguns aspectos como a necessidade maiores investimentos para o incentivo e 

estímulo à instalação de novas indústrias, maior oferta na diversidade de 

empregos para os moradores residentes, mais investimentos. A população 

encontra-se parcialmente acomodada com os diferentes aspectos ofertados no 

município, por tal pode se concluir que mesmo com a descrição deste cenário a 

população participante entende que o referido município oferece os requisitos 

de desenvolvimento identificados no resultado da pesquisa de campo, o que 

atende a expectativa do objetivo específico (c). 

Nas abordagens dos participantes, como já relatado, foi percebida 

uma inquietação quanto aos quesitos faltantes para classificar o referido 

município como desenvolvido, mas ao mesmo tempo houve a sugestão de uma 

acomodação dos participantes quanto às ausências de alguns aspectos locais. 

Como exemplo da transcrição de breves debates, temos os 

relatos presenciados durante a aplicação da pesquisa, para o público feminino 

voluntario, esta abordagem foi feita com um grupo de cinco participantes. 

Cabe ressaltar que, como forma de preservação das participantes 

da pesquisa os mesmos foram identificados como participante A, B, C 

sucessivamente: 

Participante A: “... Essas perguntas que estão aqui serão 

apresentadas ao prefeito?....” 

Participante B: “... tem questão aqui que a gente não tem não sei 

porque? É direito nosso!....” 

Participante A: “... ninguém aqui na cidade nunca me perguntou o 

que quero para São José da Barra melhorar...” 

Participante C: “... as respostas vão ser apresentadas para a 

comunidade? [....] a gente está precisando pensar nisso tudo que ta 

perguntando aqui...” 

Participante D: “... Sempre são as mesmas pessoas que pensam 

pela gente [...] assim não muda mesmo...” 

Participante E: “... a gente acomoda e não percebe que estão 

usando a gente [...] o município não faz nada pra mudar isso e a gente fica 

assim ...” 

Participante D: “... mas fazer alguma coisa é função nossa!...” 
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Participante A:“...que escola ter aqui a gente, que deveria 

escolher [...] hoje não temos opção nenhuma...” 

Debates estes que espelham a necessidade de reflexão da 

população com questões de desenvolvimento que os afetam diretamente, 

quanto residentes de São José da Barra/MG. 

Cabe uma reflexão sobre a possibilidade da natureza desta 

“pseudo acomodação” ser proveniente do histórico “protetor” da construção da 

cidade na época da sua realocação, processo este que gerou vínculos culturais 

ainda presente em diferentes aspectos e comportamentos da população de 

São José da Barra/MG.  

Esta “pseudo acomodação”, pode em várias situações 

comprometer a capacidade de reivindicação e autonomia da cidade e cidadãos 

em reconhecer a real responsabilidade dos lideres políticos locais, devidos 

proprietários das terras do município e todo o processo de legalização territorial 

do próprio município. 

Cabe salientar que o município de São José da Barra/MG 

atualmente não possui plenitude da autonomia territorial de suas delimitações 

geográficas, conforme descrito no plano de emancipação do município, devido 

ao moroso processo de transferência de imóveis da então hidrelétrica para 

adequada gestão do município, processo este ainda em andamento, o que 

propicia ingerências de ambas as partes, sobre diversos aspectos de benefício 

comum ao cidadão barrense como a gestão da coleta de lixo urbano, a 

manutenção de áreas verdes, a administração de áreas de tratamento de 

esgoto domestico e demais possíveis benefícios públicos advindos da 

proporcionalidade das áreas administradas. 

Na transcrição do relato de algumas das abordagens: “... aqui 

falta muita coisa, mas ta bom!, vou a Passos quando preciso de mais alguma 

coisa....” 

“... a cidade é assim mesmo, a gente acostuma mas se vira 

bem!....” 

“... qualquer cosia que a gente precisar só procurar FURNAS que 

eles resolvem, eles devem muito pra gente, conta tão alta que não vão pagar 

nunca....” 

“... sempre fizeram, vão fazer sempre! Por que não fariam?....” 
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Os relatos acima transcrevem o possível estágio de acomodação 

social, identificado nesta pesquisa, por parcela população local, para com os 

aspectos faltantes no município, conforme demonstrado nos gráficos 11, 13 e 

13.1, apresentados anteriormente, deste trabalho de pesquisa. 

Em contribuição a este cenário o comportamento ora paternalista 

da empresa, venha sendo um aspecto cultural importante que tem contribuído 

para a reprodução de um comportamento com criticidade limitada, bastante 

característico na reprodução destes relatos. 

Um dos aspectos mais relevantes da pesquisa que atualmente 

vem incomodando os residentes de São José da Barra/MG refere-se a 

segurança pública. A cidade mostra-se fragilizada em eventos recentes, 

demonstrando maior preocupação e desconfiança da população. 

Apesar desta pesquisa de campo, mostrar-se limitada a analise 

do quesito segurança pública, este é um aspecto polêmico e que apresenta 

oportunidades futuras de estudos para o município em questão. 

Na sequencia a transcrição do relato de uma das abordagens, 

para ratificar a o entendimento da população quanto à transferência de 

responsabilidades de fatores como segurança pública: “... antes segurança 

aqui funcionava a lei era de responsabilidade da empresa! (referência a 

Furnas)....”. 

Esta pesquisa de campo buscou identificar na opinião dos 

moradores residentes de São José da Barra/MG quais as carências do 

município para ser considerado desenvolvido, identificando aos mesmos 

participantes, o que impede o desenvolvimento do município de São José da 

Barra/MG. 

Questionou-se também, aos participantes da amostra, se na 

percepção dos mesmos o município de São José da Barra/MG desenvolve 

ações para a promoção do desenvolvimento local.  Houve 78% (setenta e oito 

por cento) de respostas negativas e 22% (vinte e dois por cento) de intenções 

positivas nesta percepção. Apontando ainda carências em infraestrutura e 

serviços públicos e privados. 

Os investimentos no setor secundário (indústrias) foi o aspecto 

que mais se destacou como carente, conforme percepção da população 
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participante, representando 17% das identificações da amostra, o que vem de 

encontro com manifesto anterior da carência da diversidade de empregos no 

município e maior necessidade de incentivo a instalação de novas indústrias no 

município. 

Foi adicionada, na pesquisa a oportunidade de identificação pelos 

participantes das demais limitações não desta pesquisa.   

Foi identificada a necessidade de investimentos no potencial 

turístico da cidade e a oportunidade de disponibilidade de escola integral, 

conforme relato de breves debates, na ocasião da abordagem de alguns 

participantes da pesquisa: “... investimento no turismo...”e “...disponibilidade de 

escola integral...”. 

Dentre as sugestões apresentadas o investimento no turismo em 

São José da Barra/MG é modesto e pouco estruturado, a cidade não possui 

uma rede de planejamento e exploração do turismo de forma estruturada e 

sustentável. 

Cabe salientar que os resultados apresentados são coerentes 

com os questionamentos anteriores quanto à percepção dos fatores 

impeditivos para o desenvolvimento do município de São José da Barra/MG. 

Quanto à sugestão de maior oferta de empregos, como já 

mencionado a pesquisa não identificou desempregados, mas sim uma oferta 

limitada de diversidade de empregos ofertados, onde, 80% (oitenta por cento) 

dos participantes entendem que o município não oferece oportunidades de 

emprego e 20% (vinte por cento) entende que há oportunidades de emprego. 

Quando questionados sobre a percepção ao avaliar o mercado de 

trabalho local, conforme demonstrado nos resultados da pesquisa que 

predominantemente 39% (trinta e nove por cento) percebemos este aspecto 

como ruim no município.  

Referente à sugestão do acolhimento integral dos menores as 

escolas locais atualmente não oferecem acolhimento integral dos menores e 

não foram identificados desdobramentos de políticas públicas, em atividade 

para sanar as carências acima apresentadas. Atualmente os moradores 

reivindicam a instalação de uma creche no município, conforme relatos de 

alguns participantes da pesquisa. 
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A expectativa dos participantes da amostra desta pesquisa em 

atribuir como fator importante maiores investimentos em uma área industrial e 

comercial e consequentemente na oferta de empregos, pode ser interpretada 

como uma maior pluralidade nas opções de oferta de emprego, buscar critérios 

mais específicos na qualificação e diversificação da mão de obra, conforme 

demanda dos setores primários, secundários e terciários.  

Quando questionada sobre a percepção do desempenho do 

comercio no município de São José da Barra/MG, 67% (sessenta e sete por 

cento) dos participantes avaliaram o comércio do município como regular, 

sendo o habito consumo da população residente deste município na 

mesorregião de Passos/MG que apresentou uma preferência de 77% (setenta 

e sete por cento) de absorção do consumo do município. 

Na abordagem sequencial foi questionado sobre a percepção da 

credibilidade dos políticos locais, sendo que os mesmos contribuem ou não 

para o desenvolvimento local, sendo que 37% (trinta e sete) por cento dos 

participantes discordam plenamente com a premissa de ter credibilidade que os 

políticos locais contribuem para o desenvolvimento local.  

Na pesquisa se campo foi questionado junto aos participantes se 

os mesmos participam da tomada de decisão de infraestrutura do município de 

São José da Barra/MG e como apresentado 67% (sessenta e sete por cento) 

dos participantes da pesquisa declaram não participar das decisões, de 

infraestrutura do município o que pode sinalizar um cenário de acomodação 

e/ou passividade dos moradores quanto às decisões cunho de gestão política 

para com o município. 

Dos declarantes em participar das decisões de infraestrutura do 

município de São José da Barra/MG, 18% (dezoito por cento) dos 

respondentes da pesquisa sinalizaram que participam da tomada de decisões 

através de reuniões públicas realizadas pela prefeitura sem uma periodicidade 

definida, onde é feita uma consulta pública para os principais projetos de 

interesses públicos a serem debatidos ou ajustados, 10% (dez por cento) dos 

participantes declararam participar da tomada de decisões de infraestrutura 

através da representatividade na associação de moradores, apesar de em 

outra questão da abordagem da presente pesquisa de campo demonstrar que 

84% (oitenta e quatro por cento) dos entrevistados não entendem que a 
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associação dos moradores do seu bairro seja representativa junto aos seus 

interesses, e apenas 16% (dezesseis por cento) entendem-se representados 

pela associação de moradores, conforme gráfico: representatividade da 

associação dos moradores. 

Conforme já exposto, esta inconsistência pode ser interpretada 

como uma necessidade de rever os representantes sociais e suas respectivas 

formas de eleição e representatividade além da necessidade de maior fomento 

a identificação de líderes informais junto a sociedade, para que a mesma possa 

se sentir melhor representada. 

Relembremos que a construção da hidrelétrica, elemento 

propulsor para as arrecadações fiscais do município de São José da Barra/MG, 

e a realocação do o município em período militar e pós-militar, sendo por tal, 

submetido a gestões e culturas características da época, aonde a reprodução 

de uma cultura previamente impressa, o ambiente paternalista de crescimento 

controlado e monitorado, a gestão e/ou o controle do acesso a informação, 

tratativas da gestão de aspectos referentes a segurança pública, o controle do 

acesso físico a localidade, eram tão monitorados quanto o desenvolvimento 

das criticidades de forma autônoma. Cenários estes que se se mostraram 

oportunos para fomentar um circulo vicioso de crescimento e desenvolvimento. 

Resquícios estes ainda presentes na reprodução destes relatos e 

breves debates com os participantes voluntários da pesquisa de campo. 

Em consonância com a estrutura desta interpretação estão às 

ideias apresentadas na estrutura teórica deste trabalho, que nos analisar as 

inter-relações causais de um sistema social enquanto o mesmo se movimenta 

sobre a influência de questões endógenas sendo válido para explicar uma 

infinidade de relações sociais, o incremento de novos elementos em diferentes 

aspectos, atuando associados ou não, com incrementos na cultura, economia, 

novos posturas políticas e redimensionamento das ações sociais, pode vir a 

promover mudanças positivas no processo de desenvolvimento de São José da 

Barra/MG. 

Componentes estes que podem de estabilizar positivamente ou 

negativamente, acordo com o Principio da Interdependência Circular ou, da 

causação acumulativa, as causas do desenvolvimento ou estagnação se 

acumulam num círculo vicioso ou virtuoso.  
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O raciocínio apresentado, na estrutura teórica deste trabalho de 

pesquisa, para a análise do processo de desenvolvimento local do referido 

município, faz acreditar que, há em hipótese para o entendimento da mudança 

social a partir de fatores internos, fundamentando-se em um sistema de ação e 

reação de fatores endógenos corroborando com o conceito de desenvolvimento 

endógeno apresentado. 

Contribuindo para a construção de um projeto coletivo de 

desenvolvimento efetivo e eficaz, onde o desenvolvimento local deve ser 

pautado e abordado em etapas como plano, projetos e estratégias, que quando 

trabalhadas de forma articulada e participativa propiciam diferentes resultados, 

valorizando as potencialidades locais. 

Como alternativa a busca de um município se associar para 

agregar as potencialidades, seja de recursos naturais ou não, já existentes em 

cada qual, além de cada gestão voltarem-se políticas sociais necessárias para 

a criação de condições adequadas para uma construção coletiva de um espaço 

urbano democrático e pujante.  

Há ainda, a possibilidade da oportunidade de cooperação entre os 

municípios como um meio de sobressair frente a dificuldades estruturais 

comuns, atuando com sinergia para suprir as necessidades sociais das cidades 

parceiras.  

O desenvolvimento local perpassa de forma direta pelo 

desenvolvimento social, desta forma apresenta uma releitura de oportunidades 

para recriação de relações não excludentes e descentralizadas, mais voltado 

para a natureza das relações do que simplesmente definições limitadas a 

abordagens escalares. 

Há neste processo a necessidade das administrações públicas 

responsáveis a necessidade de repensar a questão o próprio modelo de gestão 

pública, com a necessidade de estudar e inserir mecanismos inovadores de 

relacionamento com a sociedade, propiciando maior oportunidade de 

participação coletiva. 

A revisão de ação de gestão pode vir a auxiliar na construção de 

um projeto de processo de desenvolvimento local e/ou regional, a partir da 

participação e valoração dos “atores sociais”. Esta é uma questão apontada na 

pesquisa de campo que deve ser discutida pela população residente de São 
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José da Barra/MG, para que a mesma se sinta melhor representa e mais 

confiante nas lideranças locais sejam elas formais ou não.  

Como expectativa tem-se que, os resultados encontrados possam 

contribuir para o surgimento de pesquisas de maior magnitude, bem como, 

oferecer subsídios para estimulo a maior e mais efetiva participação dos atores 

sociais de São José da Barra/MG, além de maior canalização de investimentos 

e empenho dos setores públicos e privados, para aprimorar os aspectos 

relacionados ao desenvolvimento e consequentemente a percepção do 

desenvolvimento local pela população residente. 
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APÊNDICE A 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Convidamos o(a) Sr(ª) para participar da pesquisa associada ao 

Programa Acadêmico de Mestrado Interdisciplinar em Desenvolvimento 

Regional ofertado pelo Centro Universitário de Franca (Uni-FACEF), que tem 

como objetivo geral saber  se a população do município de São José da 

Barra/MG entende a cidade como um município desenvolvido. Está pesquisa 

está sob a responsabilidade do pesquisador (a) DANIELE COSTA DOS 

SANTOS, orientado pelo Professor Doutor HÉLIO BRAGA FILHO, pesquisa 

essa que pretende investigar como objetivos específicos: a) Fazer um 

diagnóstico do Município de São José da Barras/MG; b) Identificar qual a 

percepção de desenvolvimento da população de São José da Barra/MG; c) 

Verificar se o Município de São José da Barra oferece os requisitos de 

desenvolvimento identificados no resultado da pesquisa de campo. 

Sua participação é voluntária e se dará através da resposta do 

questionário da pesquisa.  

Uma vez que sua identidade será preservada, e nenhuma pergunta 

relativa à sua intimidade será feita, os riscos decorrentes de sua participação 

na pesquisa são nulos.  

Se você aceitar participar, estará contribuindo para a produção de novos 

conhecimentos sobre a percepção que a população do município de São José 

da Barra/MG tem do desenvolvimento local.  

Se depois de consentir em sua participação o Sr(ª) desistir de 

continuar participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento 

em qualquer fase da pesquisa seja antes ou depois da coleta dos dados, 

independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O(a) a Sr(ª) não 

terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração. Os 

resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não 

será divulgada, sendo guardada em sigilo. Para qualquer outra informação, 

o(a) Sr(ª) poderá entrar em contato com o pesquisador (a) à Av. Dr. Ismael 

Alonso y Alonso nº 2400, Bairro São José, Franca/SP, pelo telefone (16) 3713-

4641, ou poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa - 
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COMEP/Uni-FACEF, à Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso nº 2400, Bairro São 

José, pelo telefone (16) 3713-4630. 

Consentimento Pós-informação 

Eu,________________________________________________, fui 

informado(a) sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha 

colaboração, e entendi a explicação. Por isso, eu concordo em participar do 

projeto, sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando quiser. 

Este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas 

por mim e pelo pesquisador, ficando uma via com cada um de nós. 

 

São José da Barra/MG,______ de _________________ de 2014. 

 

 

_____________________ ________________________________ 

Assinatura do participante Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

APÊNDICE B 
 

QUESTIONÁRIO   
 
1) Sexo: 
 
( ) Masculino               ( ) Feminino 
 
2) Estado civil: 
 

( ) Casado/união estável/mora junto com um(a) companheiro(a) 

( ) Separado(a)/divorciado(a)/desquitado(a) 

( ) Solteiro(a) 

( ) Viúvo(a) 
 
3) Naturalidade: ______________________ 
 
4) Idade: 
 

( ) 18 a 24 anos                                       ( ) 40 a 49 anos 

( ) 25 a 29 anos                                       ( ) 50 a 69 anos 

( ) 30 a 39 anos                                       ( ) Acima de 70 anos 
 
5) Grau de instrução: 
 

( ) Analfabeto                                          ( ) Ensino médio completo 

( ) Ensino fundamental incompleto         ( ) Ensino superior incompleto 

( ) Ensino fundamental completo            ( ) Ensino superior completo 

( ) Ensino médio incompleto 

( ) Pós-graduação/Mestrado/Doutorado incompleto 

( ) Pós-graduação/Mestrado/Doutorado completo 
 
6) Ocupação profissional: 
 

( ) Desempregado                                     ( ) Empresário 

( ) Empregado setor privado                     ( ) Estudante 

( ) Empregado setor público                     ( ) Aposentado 

( ) Profissional Liberal                               ( ) Dona de casa 
 
7) Residência (bairro): _________________________ 
 
8) Renda mensal: Pessoal Familiar                                Pessoal      Familiar 
 

Até 1 Salário Mínimo (até 724,00)                                       ( )                 ( ) 

Mais de 1 a 2 SM (R$ 724,01 até R$ 1.448,00)                  ( )                 ( ) 
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Mais de 2 a 5 SM (R$ 1.448,01 até R$ 3.620,00)               ( )                 ( ) 

Mais de 5 a 10 SM (R$ 3.620,01 até R$ 7.240,00)             ( )                 ( ) 

Mais de 10 a 20 SM (R$ 7.240,01 até R$ 14.480,00)         ( )                 ( ) 

Mais de 20 salários mínimos (acima R$ 14.480,01)           ( )                 ( ) 
 
9) Você utiliza ou já utilizou dos serviços de saúde pública locais? 
 
( ) Sim          ( ) Não 
 
10) Qual a sua avaliação sobre esses serviços? 
 
( ) Muito bom    ( ) Bom      ( ) Regular      ( ) Ruim       ( ) Péssimo 
 
11) Você utiliza ou já utilizou de serviço de educação pública do 
município? 
 
( ) Sim         ( ) Não 
 
 
12) Como você avalia a educação pública do município? 
 
( ) Muito bom   ( ) Bom       ( ) Regular      ( ) Ruim        ( ) Péssimo 
 
13) Entre as opções abaixo, qual mais se aproxima do que você entende 
por desenvolvimento de uma cidade? 
 

( ) é o município que apresenta melhor desempenho econômico, acumulo e 
distribuição de riquezas  

( ) é o município que melhor permite o acesso das pessoas, onde vivem, aos 
bens e serviços e as oportunidades que permitem satisfazer as suas 
necessidades básicas,incluindo-se nas "oportunidades". 

( ) é o município que apresenta maior redução da pobreza como objetivo 
principal, sendo que os direitos humanos são os meios para atingir tais 
objetivos.  

( ) é o município que apresenta o desenvolvimento como um processo de 
alargamento das liberdades reais, que uma pessoa pode usufruir  

( ) é o município que apresenta maior possibilidade de desenvolvimento como 
ambiente de preservação  

( ) é o município  que apresenta mais efetivo processo social, democrático, não 
excludente e de desenvolvimento sistêmico com conexão em rede (fluxos 
comunicativos de sujeitos)  

( ) Outro: 
____________________________________________________________ 
 
14) A cidade de São Jose da Barra/MG é uma cidade desenvolvida.  
 

( ) Concordo plenamente                      ( ) Discordo parcialmente 

( ) Concordo parcialmente                    ( ) Discordo plenamente 
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( ) Talvez 
 
 
15) Na sua opinião o que falta para o município de São José da Barra/MG 
ser desenvolvido? 
 

( ) agências bancárias                        

( ) Investimentos no setor secundário(industrias)                                     

( ) área de lazer (quadra de esportes, parques etc)                                  

( ) escola pública                               

( ) facilidades de acesso ao município 

( ) hospitais e/ou centros de saúde    

( ) Investimentos no setor terciário(comércio) 

( ) melhoria no transporte público                          

( ) delegacia ou posto policial 

( ) transporte coletivo                         

( ) Investimentos no setor primário(agricultura) 

( ) espaços culturais (cinema,  bibliotecas, teatro etc) 

( ) outros: ___________________________________________________ 
 
16) Em uma escala de 0 a 10, qual o seu entendimento sobre a oferta dos 
aspectos abaixo, na cidade de São José da Barra/MG: 
 
 Importância Concordância 
Áreas de lazer   
Eventos culturais   
Área Industrial   
Área Comercial    
Escola de ensino fundamental   
Escola de ensino médio   
Escola de ensino superior   
Serviços de saúde   
Segurança pública   
Transporte público   
Oferta de empregos   
Área agrícola   
 
17) Na sua opinião, que ações a administração local deve tomar para 
promover o desenvolvimento na cidade de São José da Barra/MG? 
 

( ) Incentivar o desenvolvimento do setor primário ( agricultura, extrativismo etc) 

( ) Incentivar o desenvolvimento do setor secundário ( indústria, modificação de 
bens de consumo etc) 

( ) Incentivar o desenvolvimento do setor terciário ( comércio, educação etc) 
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( ) Promover eventos culturais ( teatros, cinema, manifestações folclóricas etc) 

( ) Construir mais espaços de lazer ( praças, parques etc) 

( ) Promover canais de comunicação com a sociedade ( reuniões públicas, 
ouvidoria, plebiscitos etc) 

( ) Promover a saúde pública ( hospitais e/ou centros de saúde) 

( ) Outros: 
___________________________________________________________ 
 
18) Aonde você tem o habito de comprar? 
 

( ) Ribeirão Preto/SP                        ( ) São José da Barra/MG 

( ) Passos/MG                                  ( ) Outros: ______________________ 
 
19) Qual a sua avaliação sobre o comercio no município de São José da 
Barrra/MG? 
 
( ) Muito bom     ( ) Bom      ( ) Regular         ( ) Ruim          ( ) Péssimo 
 
20) Na sua opinião o que impede o desenvolvimento do município de São 
José da Barra/MG? 
 

( ) A localização do município 

( ) Baixa oferta de empregos 

( ) A baixa qualidade de vida 

( ) O setor Primário ( agrícola) retraído 

( ) O setor secundário ( indústria) retraído 

( ) o setor terciário ( comércio) retraído 

( ) Falta de motivação política dos dirigentes  

( ) Falta de participação da sociedade civil no processo de política pública 

( ) Outros: ________________________________________________ 
 
22) Na sua opinião o munícipio de São José da Barra/MG desenvolve 
ações para a promoção do desenvolvimento local? 
 
( ) Sim               ( ) Não 
 
21) Você acredita que os políticos locais (prefeito e vereadores) 
contribuem para o desenvolvimento local? 
 

( ) Concordo plenamente                      ( ) Discordo parcialmente 

( ) Concordo parcialmente                    ( ) Discordo plenamente 

( ) Talvez 
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22) Você utiliza ou já utilizou do serviço de transporte coletivo urbano 
local? 
 
( ) Sim               ( ) Não 
 
23) Qual sua avaliação sobre esse mesmo serviço? 
 
( ) Muito bom     ( ) Bom      ( ) Regular         ( ) Ruim          ( ) Péssimo 
 
24) Sua residência possui: 
 

( ) água encanada                              ( ) rede de esgoto 

( ) energia elétrica                              ( ) asfalto 

( ) internet                                          ( ) coleta de lixo 

( ) telefonia fixa 
 
25) Numa escala de 0 a 10, qual a sua satisfação em relação : 
 

 Importância Concordância 
água encanada   
rede de esgoto   
Internet   
coleta de lixo   
energia elétrica   
asfalto   
telefonia fixa   
 
26) Próximo à sua residência existe: 
 

( ) agência bancária                       ( ) casa lotérica 

( ) área de lazer                             ( ) biblioteca 

( ) escola pública                           ( ) creche 

( ) ronda policial                             ( ) ronda escolar 

( ) quadra de esportes                   ( ) delegacia ou posto policial 

( ) transporte coletivo                    ( ) transporte escolar 

( ) parque/praça                             ( )  hospital ou unidade básica de saúde 
 
27) Você considera  que São José da Barra/MG é uma cidade que oferece 
oportunidades de emprego? 
 
( ) Sim                   ( ) Não 
 
28) Como você avalia o mercado de trabalho local? 
 
( ) Muito bom     ( ) Bom     ( ) Regular     ( ) Ruim      ( ) Péssimo 
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29) Qual meio de transporte você utiliza para se deslocar para o trabalho? 
 
( ) Veículos próprio   ( ) Transporte coletivo      ( ) Nenhum 
 

30) Você participa  das tomadas de decisões de infraestrutura do 

município de São José da Barra/MG? 

( ) Sim                   ( ) Não 
 

31) No lugar que você mora existe uma associação de moradores do seu 

bairro? 

( ) Sim                   ( ) Não 

 

32) Você participa das reuniões das associações de moradores do seu 

bairro ? 

( ) Sim                   ( ) Não 
 

33) Como você participa das decisões de infraestrutura do município de 

São José da Barra/MG ? 

( ) Associação de moradores                

( ) Reuniões públicas 

( ) Outros_______________________________________________                                       

 

34) Você acha que as associações de moradores do seu bairro é 

representativa junto aos seus interesses? 

( ) Sim                   ( ) Não 
 
 
35) Como você avalia a segurança da cidade? 
 
( ) Muito segura       ( ) Segura          ( ) Insegura          ( ) Muita insegura 
 
 
36) Como você avalia os eventos culturais da cidade? 
 
( ) Muito bom      ( ) Bom           ( ) Regular     ( ) Ruim     ( ) Péssimo 
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37) Numa escala de 0 a 10, qual a sua satisfação em relação à cidade de 
São José da Barra/MG quanto à: 
 

 Importância Concordância 
Urbanização   
Educação (nível básico fundamental e médio)   
Educação (nível superior)   
Saúde pública   
Segurança pública   
Mercado de trabalho   
Oportunidades de emprego   
Habitação   
Cultura   
Lazer   
 
 
38) Numa escala de 0 a 10, qual a sua satisfação e confiança nas 
instituições: 
Satisfação Confiança 
 

Governo municipal (prefeito)  
Câmara dos vereadores  
Polícia civil  
Polícia militar  
Corpo de bombeiros  
Igreja  
Instituições de ensino superior  
Sindicatos patronais  
Sindicatos dos trabalhadores  
Poder judiciário  
Associações de bairro  
Conselhos municipais  
Empresários  
Meios de comunicação  
 
39) O que você entende por qualidade de vida? 
 

( ) acumulo de recursos financeiros 

( ) setor agrícola, comercial e industrial em plena atividade  

( ) permanente espaço de tranqüilidade e sossego 

( ) facilidades de acesso a serviços básicos de saúde, educação e segurança 

( ) outros: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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40) Como você avalia a qualidade de vida da cidade de São José da 
Barra/MG? 
 
( ) Muito boa   ( ) Boa   ( ) Regular    ( ) Ruim     ( ) Péssimo 
 
41) Selecione até 3 itens, que na sua opinião, deveriam ser aprimorados 
para melhorar a qualidade de vida local: 
 

( ) Saúde                                             ( ) Cultura 

( ) Educação                                       ( ) Lazer 

( ) Segurança                                      ( ) Mercado de trabalho 

( ) Habitação                                       ( ) Transporte Coletivo 

( ) Transito                                          ( ) Urbanização 

( ) Outros:_________________ 

 
42) Você utiliza ou já utilizou do serviço de saúde hospitalar local? 
 
( ) Sim               ( ) Não 
 
 
43) Qual sua avaliação sobre esse mesmo serviço? 
 
( ) Muito bom     ( ) Bom      ( ) Regular         ( ) Ruim          ( ) Péssimo 
44) Você acha que o município de São José da Barra/MG oferece uma boa 
variedade de especialidades médicas? 
 
( ) Muito bom     ( ) Bom      ( ) Regular         ( ) Ruim          ( ) Péssimo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


