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O que é Desenvolvimento?O que é Desenvolvimento?

No dicionário Aurélio Buarque de HolandaNo dicionário Aurélio Buarque de Holanda::

R.: R.: DesenvolvimentoDesenvolvimento –– s. m. 1. Ato ou efeito de desenvolver(se);s. m. 1. Ato ou efeito de desenvolver(se);
desenvoluçãodesenvolução.. 22.. Adiantamento,Adiantamento, crescimento,crescimento, aumento,aumento, progressoprogresso..
33.. EstágioEstágio econômico,econômico, socialsocial ee políticopolítico dede umauma comunidade,comunidade,
caracterizadocaracterizado porpor altosaltos índicesíndices dede rendimentorendimento dosdos fatoresfatores dede produção,produção,
ii..ee..,, osos recursosrecursos naturais,naturais, oo capitalcapital ee oo trabalhotrabalho..
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O que é Desenvolvimento, como se entende hoje?O que é Desenvolvimento, como se entende hoje?

Ao falarmos de Ao falarmos de desenvolvimentodesenvolvimento, estamos falando de um, estamos falando de um
movimento que está sendo realizado por um grupo humanomovimento que está sendo realizado por um grupo humanomovimento que está sendo realizado por um grupo humanomovimento que está sendo realizado por um grupo humano
(originário da Europa), em direção a um objetivo que ele(originário da Europa), em direção a um objetivo que ele
próprio traçou: desenvolverpróprio traçou: desenvolver--se, desenvolver suas potenciase, desenvolver suas potencia--
lidades, estenderlidades, estender--se por todo o planeta, na busca de umse por todo o planeta, na busca de um
progresso, em todos os sentidos, mas, principalmente, progresso, em todos os sentidos, mas, principalmente, 
material.material.
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Então: Então: 

A noção de A noção de desenvolvimento tradicionaldesenvolvimento tradicional está ligada à ideia de está ligada à ideia de 
expansão do ocidente, expansão da industrialização: uma única expansão do ocidente, expansão da industrialização: uma única 
cultura, obviamente, muito forte, cobre, com seus conhecimentos, cultura, obviamente, muito forte, cobre, com seus conhecimentos, 
que são científicos e tecnológicos, todo o planeta. que são científicos e tecnológicos, todo o planeta. que são científicos e tecnológicos, todo o planeta. que são científicos e tecnológicos, todo o planeta. 

Este, seria, então, o modelo de Este, seria, então, o modelo de desenvolvimento tradicionaldesenvolvimento tradicional, aquele , aquele 
que, antes de começarem a aparecer os problemas relacionados a estaque, antes de começarem a aparecer os problemas relacionados a esta
expansão e ao que se chamou de progresso, era buscado comexpansão e ao que se chamou de progresso, era buscado com
ansiedade pelos chamados países em desenvolvimento, incluindoansiedade pelos chamados países em desenvolvimento, incluindo--se ose o
Brasil entre eles. Brasil entre eles. 
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O modelo de desenvolvimento da forma como  está implantado, O modelo de desenvolvimento da forma como  está implantado, 
espelhado no desenvolvimento industrial europeu e americano, dominadoespelhado no desenvolvimento industrial europeu e americano, dominado
por empresas multinacionais e orientado pelas atividades do mercado,por empresas multinacionais e orientado pelas atividades do mercado,
não pode ser identificado como aquele capaz de conduzir a umnão pode ser identificado como aquele capaz de conduzir a um
desenvolvimento sustentável.desenvolvimento sustentável.desenvolvimento sustentável.desenvolvimento sustentável.

O que se sabe, hoje, é que ele tem produzido efeitos desastrosos, tantoO que se sabe, hoje, é que ele tem produzido efeitos desastrosos, tanto
sobre o meio ambiente do planeta (extinção de espécies por falta desobre o meio ambiente do planeta (extinção de espécies por falta de
condições mínimas de sobrevivência, degradação do ambiente, chuvacondições mínimas de sobrevivência, degradação do ambiente, chuva
ácida, degelo nas zonas glaciais, exaustão de recursos naturais nãoácida, degelo nas zonas glaciais, exaustão de recursos naturais não
renováveis).....renováveis).....
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...quanto em relação ao que restou das culturas antes ...quanto em relação ao que restou das culturas antes 
existentes onde se implantou ...existentes onde se implantou ...

... à medida que este processo se desenvolve, destrói as... à medida que este processo se desenvolve, destrói as

superestruturas das outras culturas, eliminando os motivossuperestruturas das outras culturas, eliminando os motivos

da sua autoda sua auto--estima e as razões simbólicas que estes outrosestima e as razões simbólicas que estes outros

grupos humanos teriam para viver.grupos humanos teriam para viver.



Oficina Rede Mobilizadores Oficina Rede Mobilizadores -- Desenvolvimento SustentávelDesenvolvimento Sustentável

Mas para chegarmos a um novo modeloMas para chegarmos a um novo modelo
de desenvolvimento seria interessante perguntar: de desenvolvimento seria interessante perguntar: 

�� Desenvolver o quê? Desenvolver o quê? Desenvolver o quê? Desenvolver o quê? 
�� Para quê? Para quê? 
�� Em qual direção? Em qual direção? 
�� Se não é a tradicional Se não é a tradicional –– ocidental, visando à ocidental, visando à 

industrialização e ao mercado industrialização e ao mercado --, qual outra? , qual outra? 
�� O que queremos ser?O que queremos ser?
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Tipos de DesenvolvimentoTipos de Desenvolvimento

Existem outras propostas de desenvolvimento, como:Existem outras propostas de desenvolvimento, como:

Desenvolvimento Sustentável:Desenvolvimento Sustentável:Desenvolvimento Sustentável:Desenvolvimento Sustentável:

A diplomata norueguesa Gro Halem Brundtland define esta propostaA diplomata norueguesa Gro Halem Brundtland define esta proposta
como um desenvolvimento que fosse como um desenvolvimento que fosse sustentávelsustentável, no sentido de , no sentido de 
mantermanter--se por muitos e muitos anos, para toda a humanidade: se por muitos e muitos anos, para toda a humanidade: 

“ “ Assim, o “Assim, o “desenvolvimento sustentáveldesenvolvimento sustentável” ” é um objetivo a ser é um objetivo a ser 

alcançado não só pelas nações “em desenvolvimento”, mas também alcançado não só pelas nações “em desenvolvimento”, mas também 

pelas industrializadas.pelas industrializadas.””
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Tipos de DesenvolvimentoTipos de Desenvolvimento

Ecodesenvolvimento:Ecodesenvolvimento:

Ignacy Sachs o define como uma estratégia de desenvolvimento, fundada sobre Ignacy Sachs o define como uma estratégia de desenvolvimento, fundada sobre 
a utilização judiciosa dos recursos locais e do sabera utilização judiciosa dos recursos locais e do saber--fazer camponês aplicávelfazer camponês aplicável
às zonas rurais do terceiroàs zonas rurais do terceiro--mundo. De certo modo, a existência dos vestígios de mundo. De certo modo, a existência dos vestígios de às zonas rurais do terceiroàs zonas rurais do terceiro--mundo. De certo modo, a existência dos vestígios de mundo. De certo modo, a existência dos vestígios de 
uma economia tradicional ecologicamente equilibrada forneceria a essas regiões uma economia tradicional ecologicamente equilibrada forneceria a essas regiões 
uma ocasião de não se engajar em um crescimento depredador dos recursos uma ocasião de não se engajar em um crescimento depredador dos recursos 
naturais e do meio, de recusar os modelos vindos de fora e, mais particularmente,naturais e do meio, de recusar os modelos vindos de fora e, mais particularmente,
do Norte do Norte –– fosse ele capitalista ou socialista fosse ele capitalista ou socialista –– e de fazer melhor.e de fazer melhor.
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Tipos de DesenvolvimentoTipos de Desenvolvimento

Desenvolvimento Endógeno:Desenvolvimento Endógeno:

Pham Nhu Hô fala dele no sentido de se buscar um desenvolvimento de dentroPham Nhu Hô fala dele no sentido de se buscar um desenvolvimento de dentro
para fora, isto é, procurar encontrar, dentro das condições reais daquele grupo para fora, isto é, procurar encontrar, dentro das condições reais daquele grupo 
humano e daquele meio ambiente, um desenvolvimento mais apropriado ao seu humano e daquele meio ambiente, um desenvolvimento mais apropriado ao seu humano e daquele meio ambiente, um desenvolvimento mais apropriado ao seu humano e daquele meio ambiente, um desenvolvimento mais apropriado ao seu 
perfil, tanto humano, quanto econômico e sociocultural. sem se preocupar emperfil, tanto humano, quanto econômico e sociocultural. sem se preocupar em
importar modelos externos (exógenos). importar modelos externos (exógenos). 

A questão é que não se procurou por modelos externos. A questão é que não se procurou por modelos externos. 

O desenvolvimento chegou a todas as portas das culturas terrenas e, na maioria O desenvolvimento chegou a todas as portas das culturas terrenas e, na maioria 
dos casos, não houve escolha.dos casos, não houve escolha.
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Tipos de DesenvolvimentoTipos de Desenvolvimento

Desenvolvimento Local:Desenvolvimento Local:

Milton Santos sugere, a partir do que se tem como Milton Santos sugere, a partir do que se tem como Milton Santos sugere, a partir do que se tem como Milton Santos sugere, a partir do que se tem como 

recursos, estabelecer o que se pretende, relacionado à recursos, estabelecer o que se pretende, relacionado à 

identidade do grupo e do ambiente, e criar as condições identidade do grupo e do ambiente, e criar as condições 

necessárias para que se efetive, social, cultural e econominecessárias para que se efetive, social, cultural e economi--

camente o crescimento desta comunidade.camente o crescimento desta comunidade.
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Tipos de DesenvolvimentoTipos de Desenvolvimento

Desenvolvimento Humano Durável:Desenvolvimento Humano Durável:

Já, de início, Henri Bartoli avisa que se trata de um Já, de início, Henri Bartoli avisa que se trata de um novo paradigma, novo paradigma, 

no sentido de que um tipo de Desenvolvimento como este, sendono sentido de que um tipo de Desenvolvimento como este, sendo
Humano e Durável, não poderia ser calcado apenas no aspecto Humano e Durável, não poderia ser calcado apenas no aspecto Humano e Durável, não poderia ser calcado apenas no aspecto Humano e Durável, não poderia ser calcado apenas no aspecto 
econômico, nem dependeria de uma expansão ocidental paraeconômico, nem dependeria de uma expansão ocidental para
ocorrer; muito menos, teria a intenção de ser sustentável, mas queocorrer; muito menos, teria a intenção de ser sustentável, mas que
buscasse durar no sentido de promover a permanência de tudo obuscasse durar no sentido de promover a permanência de tudo o
que se acredita ser importante para a Humanidade (crenças e traque se acredita ser importante para a Humanidade (crenças e tra--
dições locais, padrões morais de comportamento, educação voltada dições locais, padrões morais de comportamento, educação voltada 
para o crescimento espiritual das pessoas, promovendo a igualdadepara o crescimento espiritual das pessoas, promovendo a igualdade
social e a preservação ambiental).social e a preservação ambiental).
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Neste sentido:Neste sentido:

será necessário aprender a viver simplesmente, gastar será necessário aprender a viver simplesmente, gastar 
pouco (principalmente os recursos naturais), produzir o pouco (principalmente os recursos naturais), produzir o 
necessário e não o supérfluo. Estamos bem longe disto, o necessário e não o supérfluo. Estamos bem longe disto, o necessário e não o supérfluo. Estamos bem longe disto, o necessário e não o supérfluo. Estamos bem longe disto, o 
processo de industrialização e o mercado, com todos os processo de industrialização e o mercado, com todos os 
seus aparatos de produção, estão a pleno vapor. seus aparatos de produção, estão a pleno vapor. 

SomeSome--se a isto o significado da própria palavrase a isto o significado da própria palavra
desenvolvimento sustentável, que sugere algo que, nãodesenvolvimento sustentável, que sugere algo que, não
sendo já previsto que dure, vamos tentar sustentar por sendo já previsto que dure, vamos tentar sustentar por 
algum tempo. algum tempo. 
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ObserveObserve--se que o conceito de se que o conceito de Desenvolvimento SustentávelDesenvolvimento Sustentável está, está, 
fundamentado na ideia de crescimento econômico e o que Henri fundamentado na ideia de crescimento econômico e o que Henri 
Bartoli propõe, como muitos outros, é que se mude oBartoli propõe, como muitos outros, é que se mude o
foco do econômico, para o foco do econômico, para o humanohumano, entendendo, entendendo--se desenvolvimentose desenvolvimento
num sentido mais amplo do que apenas enriquecer: num sentido mais amplo do que apenas enriquecer: num sentido mais amplo do que apenas enriquecer: num sentido mais amplo do que apenas enriquecer: 

conviver dignamente, educar seus filhos na igualdade de direitos, conviver dignamente, educar seus filhos na igualdade de direitos, 
preservar os recursos naturais para as próximas gerações, poder deter preservar os recursos naturais para as próximas gerações, poder deter 
os conhecimentos necessários à própria sobrevivência.os conhecimentos necessários à própria sobrevivência.
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Por exemplo, uma comunidade humana convive com um certo meioPor exemplo, uma comunidade humana convive com um certo meio
ambiente que lhe dá os meios para sobreviver. Tinha sido assim, até ambiente que lhe dá os meios para sobreviver. Tinha sido assim, até 
que as atividades do mercado globalizado ofereceram, a quem tem os que as atividades do mercado globalizado ofereceram, a quem tem os 
recursos,  todo o tipo de mercadorias para comprar (nos supermercados,recursos,  todo o tipo de mercadorias para comprar (nos supermercados,
sacolões, etc.). Quase não se produz alimentos nas comunidades....nãosacolões, etc.). Quase não se produz alimentos nas comunidades....nãosacolões, etc.). Quase não se produz alimentos nas comunidades....nãosacolões, etc.). Quase não se produz alimentos nas comunidades....não
se passam conhecimentos sobre plantio e cuidados com os alimentos...se passam conhecimentos sobre plantio e cuidados com os alimentos...

Esta atividade de produção de alimentos, tinha um caráter comunitário, Esta atividade de produção de alimentos, tinha um caráter comunitário, 
de relacionamento humano, de solidariedade, de troca, que se perdeu e,de relacionamento humano, de solidariedade, de troca, que se perdeu e,
hoje, dependehoje, depende--se de uma rede globalizada de produção e transporte, se de uma rede globalizada de produção e transporte, 
cujo conhecimento não é a comunidade que detém.  cujo conhecimento não é a comunidade que detém.  
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Isto não quer dizer que se devam abandonar osIsto não quer dizer que se devam abandonar os

conhecimentos universais que a ciência conhecimentos universais que a ciência 

desenvolveu...mas que eles sejam utilizados para desenvolveu...mas que eles sejam utilizados para 

o bem comum, para que as comunidades possam o bem comum, para que as comunidades possam 

se organizar melhor, sem perder sua autose organizar melhor, sem perder sua auto--estima,estima,

o sentido da vida, da busca da felicidade, o prazero sentido da vida, da busca da felicidade, o prazer

de viver.de viver.
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O modelo tradicional de desenvolvimento não só tira o foco do serO modelo tradicional de desenvolvimento não só tira o foco do ser
humano, como também contribui para a poluição ambiental e parahumano, como também contribui para a poluição ambiental e para
as mudanças climáticas. as mudanças climáticas. 

Como acusar a pobreza de ser a causa dos problemas ambientais, se todos nós Como acusar a pobreza de ser a causa dos problemas ambientais, se todos nós 
sabemos, através dos meios de comunicação de massa, que é o processo de sabemos, através dos meios de comunicação de massa, que é o processo de 
industrialização (também as agroindústrias) um dos principais culpados? industrialização (também as agroindústrias) um dos principais culpados? industrialização (também as agroindústrias) um dos principais culpados? industrialização (também as agroindústrias) um dos principais culpados? 
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Grande parte da poluição poderia ser evitadaGrande parte da poluição poderia ser evitada
se a Educação Ambiental estivesse associada à se a Educação Ambiental estivesse associada à 
responsabilidade social, à consciência da cidadania, aosresponsabilidade social, à consciência da cidadania, aos
conselhos comunitários em suas deliberações a favor deconselhos comunitários em suas deliberações a favor deconselhos comunitários em suas deliberações a favor deconselhos comunitários em suas deliberações a favor de
medidas mais adequadas à preservação ecológica nos medidas mais adequadas à preservação ecológica nos 
municípios. municípios. 
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A comunidade, se quiser, pode tomar conhecimento e evitar A comunidade, se quiser, pode tomar conhecimento e evitar 
muito do que, por ignorância e falta de consciência dos seusmuito do que, por ignorância e falta de consciência dos seus
próprios membros, ocorre, nos mais distantes lugares, neste nossopróprios membros, ocorre, nos mais distantes lugares, neste nosso
país de dimensões continentais. país de dimensões continentais. 

E, quem quer fazer errado, é claro, vai procurar evitar a publiE, quem quer fazer errado, é claro, vai procurar evitar a publi--E, quem quer fazer errado, é claro, vai procurar evitar a publiE, quem quer fazer errado, é claro, vai procurar evitar a publi--
cidade, o protesto, o afrontamento com quem defende o meiocidade, o protesto, o afrontamento com quem defende o meio
ambiente; e continuará fazendo, se não for impedido por umambiente; e continuará fazendo, se não for impedido por um
grupo de pessoas que sabe o que está defendendo. grupo de pessoas que sabe o que está defendendo. 

Sem violência, claro! Violência gera violência.Sem violência, claro! Violência gera violência.
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Para se buscar um Desenvolvimento Humano Para se buscar um Desenvolvimento Humano 
Durável, seria preciso, em primeiro lugar, fazerDurável, seria preciso, em primeiro lugar, fazer
as perguntas anteriormente colocadas: desenvolver, para as perguntas anteriormente colocadas: desenvolver, para 
quê? Em que direção? O que queremos ser?quê? Em que direção? O que queremos ser?

Em seguida, a Educação é o meio sistemático mais Em seguida, a Educação é o meio sistemático mais 
eficaz para proporcionar o desenvolvimento de atitudes, eficaz para proporcionar o desenvolvimento de atitudes, 
comportamentos, práticas mesmo, relacionadas a um comportamentos, práticas mesmo, relacionadas a um 
tratamento adequado da questão ecológica. Educação tratamento adequado da questão ecológica. Educação 
Ambiental, acompanhando a Educação Formal, na Escola. Ambiental, acompanhando a Educação Formal, na Escola. 
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Cada um, com os conhecimentos de que dispõe,Cada um, com os conhecimentos de que dispõe,
poderá contribuir de forma efetiva para a divulgação,poderá contribuir de forma efetiva para a divulgação,
seja de atos danosos ao ambiente, seja de práticas seja de atos danosos ao ambiente, seja de práticas 
valiosas que poderão ser replicadas por outros, desde quevaliosas que poderão ser replicadas por outros, desde quevaliosas que poderão ser replicadas por outros, desde quevaliosas que poderão ser replicadas por outros, desde que
bem informados. Estaremos, assim, mais uma vez, bem informados. Estaremos, assim, mais uma vez, 
compartilhando conhecimentos e experiências, dentro compartilhando conhecimentos e experiências, dentro 
desta comunidade humana que habita o planeta Terra. desta comunidade humana que habita o planeta Terra. 

A Rede de Mobilizadores A Rede de Mobilizadores –– COEP é um exemplo disto.COEP é um exemplo disto.
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