
Valor Etico, urn dos pressupostos da
sustentabilidade: novo paradigma do

desenvolvimento

. _ 0 objetivo basico do presente texto e apresentar pa;;
dlscussao a rela~ao que necessariamente deve se estabelecer ent, . d . re
~t~ca ~ esenvolvlmento. Nesse sentido verifica-se que a postura
etlca e un: dos fundamentos exigidos para a sustentabilidade do
desenvolvlmento dent~o do novo modelo paradigmatico. Ou seja:
para que 0 des_envolvlmento seja sustentavel toma-se necessario
urn novo padr~o de comportamento individual e social. Assim
sendo, 0 co~c.elto d~ de~envolvimento segundo 0 novo paradigma
de, sustentablhdade lmphca na ado~ao e pratica de outros valores
alem do valor econ6mico (do lucro, do excedente, da acumula~ao
etc.). Ess~s valores sa.o de ordem social e ecologica exprimindo ~
compronusso da socledade e de suas elites com as gera~oes
presentes e a solidariedade com as futuras.
. Pensa-s~, entao, que para a supera~ao da crise em que

Vlve a. Hum~ru~a~e atual, so urn enfoque holistico, in-
ter/~ulti/transdlsclphnar e sustentavel do desenvolvimento sera
suficlente para uma saida eficaz.

. Ne~ta dire~ao, a Filosofia (a etica, por exemplo) a Eco-
l~gla, a Socl~logia Politica, entre outros ramos da ciencia e nao
so a Econo.m:a, te.m urn novo espa~o e urn imensa responsabilida-
d,e n.a defiru~ao e Implementa~ao de politicas e programas susten-
tave~s de desenvolvimento. Isto para 0 bem-estar global da Hu-
marudade, ou melhor para a usa felicidade integral.
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o sistema capitalista e sua ideologia tern dado enorme
enfase ao valor econ6mico como sendo 0 mais importante dos
valores. E a tecnologia, seu progresso e processo de moderniza-
~ao tern se constituido como instrumento da obten~ao e maximi-
za~ao do valor econ6mico. Na sociedade capitalista (em que vive-
mos) tudo esta condicionado a realiza~ao do valor e da mais-valia
(econ6mica). A maquina capitalista (empresas, Estado e seus
AIEs, etc.) tern como principal objetivo a difusao da cultura do
valor econ6mico, supremo fim do capitalismo. 0 lucro maximo e
a expansao crescente empresarial sac as principais fun~oes-obje-
tivo do capitalismo atual de regula~ao monopolista. Para isso, as
economias capitalistas lan~am-se no frenesi da competi~ao intema
e extema em niveis cada vez mais elevados.

Nessa guerra sem limites e sem fronteiras, a lei predomi-
nante e "vencer e vencer". Nesse contexto, a corrida tecnologica e
interminavel, provocando todo urn sequito de mazelas tanto ao
norte como ao suI do sistema capitalista. 0 protecionismo e 0

neo-protecionismo tern sido a regra geral transformando 0 mer-
cado mundial num clube fechado a "7" (as sete maiores economias
capitalistas), excluindo a maioria das economias, principalmente as
rnais pobres e subdesenvolvidas.

Todas as teorias econ6micas (classica, marxista, neo-
classica, keynesiana, etc.) tern se fundado sobre a categoria valor
(valor-trabalho) e sobre a moeda e pre~os, principalmente para os
'rnonetaristas e neo-monetaristas (inspiradores do FMI e Banco
Mundial).

Toda a civiliza~ao, sobretudo a ocidental, esta impregna-
da dessa civiliza~ao capitalista, baseada no valor econ6mico e sua
rnaximiza~ao. Esse modelo civilizatorio, que funda a sociedade
rnodema e pos-modema, seu Estado e suas institui~oes, poe em



plano inferior outros valores e dimensoes como: os valores huma.
nos (solidariedade, cooperayao, amor, etc), valores morais (a
busca do bern, da justiya, etc.), valores culturais (a conservayao da
arte e da tradiyao, etc.), valores esteticos (a busca do belo en.
quanta belo), valores epistemol6gicos e gnosiol6gicos (a busca da
verdade, do conhecimento, etc.), 0 valores cosmol6gicos (busca
da natureza, etc.). 0 processo capitalista de "desvalorizayao" de
valores fundamentais a Humanidade vem crescentemente provo-
cando 0 que se convencionava chamar "crise de civilizayao e crise
de sociedade", decorrente da "american way of life", mais
manifestada pela "sociedade de consumo".

2. Da "crise de civiliza~ao" a "crise do modelo
de desenvolvimento capitalista"

A 16gica do processo de valorizayao capitalista (do tipo
D-M-D') valor produzindo mais-valor acarretou 0 agravamento
das sequel as desse processo ou seja a "desvalorizayao" de valores
fundamentais, acarretando problemas como: a dessocializayao, a
desumanizayao, a desnaturalizayao e a desecologizayao; a desmo-
ralizayao/corrupyao/impunidade; a "desaculturayao"l despolitiza-
yao/desconscientizayao, etc. Tudo isso, traduzindo-se num pro-
cesso de desapropriayao de valores importantes ao ser humano e
provocando-Ihe uma profunda e ampla alienayao. E 0 resultado
conhecido tanto ao norte como e principalmente ao suI e urn in-
tenso processo de empobrecimento humano e natural, mais co-
nhecido por crise da qualidade de vida e do bem-estar. Crise esta,
tida como a mais grave de toda a Hist6ria da Humanidade. Vive-
se urn profunda e ample paradoxa e contradiyao: vivi-se rodeado
de riquezas, e e-se pobre e ate misenivel; vive-se 0 mais extraor-
dinario progresso material e tecnol6gico, e e-se infeliz. E isso que
tentam analisar pensadores como George Orwell em "1984"; Alvin
Tofler, em 0 "choque do futuro", Radovan Richta em "a

civilizayao na encruzilhada", RudolfBahro "em a alternativa", . , en-
tre outros cnticos.

Assim, 0 fato e que esse modelo de civilizayiio e d
desenvolvimento (fundado apenas no valor econ6mico) imp6s ~
Humanidade atual a mais grave, a mais profunda; a mais global
das crises sociais. A crise compreende nao apenas 0 campo
econ6mico (dividas extema e intema) mais tambem outros, como
o institucional (crise do Estado); 0 moral (corrupyao, impunidade,
consumo de drogas, etc.); 0 social (0 desemprego em massa, a
exclusao social e a criminalidade); 0 ambiental e ecol6gico
(poluiyoes, destruiyao do patrim6nio natural e genetico, etc.); 0

cultural (destruiyao do patrim6nio cultural, da tradiyao, a difusao
e massificayao de valores alienigenas, etc.); 0 espacial (a concen-
trayao espacial-urbana provo cando desequilibrios regionais, etc.).
A heranya capitalista atual e manifestada universalmente em indi-
cadores como a violencia, a corrupyao, a fome e a miseria e a es-
peculayao generalizada (financeira, comercial e imobiliaria). Tudo
isso significa 0 fim tragico de urn modele, de urn processo e de urn
paradigma que se baseiam no individualismo, no liberalismo, no
capitalismo com 0 seu economicismo e tecnismo desenfreado e
sem limites.

Alem de uma profunda, ampla e duradoura crise
econ6mica, vive-se hoje uma crise de valores, de identidade, de
ideologia, de Hist6ria e de Geografia (crise de Tempo e de Espa-
yO). Toma-se consciencia hoje de que nem 0 capitalismo, com 0
seu neoliberalismo e nem 0 socialismo real, sobretudo 0 do Leste
Europeu (que pretendia substituir 0 capitalismo) nao foram capa-
zes de resolver os problemas quotidianos de seus cidadaos. Esta
percepyao produz uma profunda desilusao: uma verdadeira crise
existencial para urn pretendido cidadao do Mundo do XXI e Ter-
ceiro Milenio.



3. Compatibiliza~ao entre meios e fins: as rela-
~oes necessarias entre tecnica e etica - 0
enfoque do desenvolvimento sustentado

A importancia da Racionalidade Instrumental no Ca-
pitalismo Moderno

A modernidade possui, entre outras caracteristicas, a do
subjetivismo cujas raizes estao na Renascenya. A primazia da ra-
zao foi reforyada por inumeras correntes filos6ficas que projetam
o "eu", a "razao" ou 0 "sujeito", como realidade primordial. 0 "eu
penso, logo existo" (ego cogito, ergo sum) de Descartes, pas sou a
ser 0 novo paradigma do ponto de vista metodo16gico e cientifico.
A partir dessa nova posiyao antropocentrica, 0 homem comeyou a
ser 0 centro do Universo e a desvendar seus misterios. A etica dai
decorrente tomou-se de natureza individualista, estimulado pela
filosofia subjetiva, 0 homem teve 0 grande desafio de tentar reve-
lar os grandes misterios e enigmas do Universo. Ai teve origem
uma grande corrida ao cientificismo e tecnicismo, cultuados nas
Escolas, Universidades europeias, em particular da Espanha e de
Portugal que incentivaram as grandes descobertas. A partir desse
momento, na Europa se iniciava urn intenso processo de revolu-
yoes cientificas, tecno16gicas e industriais que a Humanidade
nunca antes havia conhecido.

A preocupayao maior atualmente e com os impactos e os
limites dessa desenfreada corrida cientifica e tecno16gica para as
populayoes mais vulneniveis e 0 meio ambiente do Planeta e seus
ecossistemas. Ha necessidade, entao, de urn meio que oriente e
normatize os desafios e rumos da ciencia e da tecnica. Assim, 0

campo do saber que regula e normatiza os atos humanos a luz da
razao natural e a etica, como afirma J. De Finance. Como Ressalta
A. Moser (1984), originariamente, etica significa "a morada do

homem". Isso vale dizer que 0 homem s6 se encontra "em casa",
quando se encontra em intima sintonia com as tendencias mais
profundas de seu ser e quando convive em harmonia com os ou-
trOSe com 0 seu meio ambiente.

C. Furtado (1980) tern se preocupado com essa questao
em relayao ao desenvolvimento. 0 estudo do desenvolvimento
tem como tema central a invenyao cultural, em particular a mor-
fogenese social. Para 0 referido economista, a invenyao cultural
tende a ordenar-se em tome de dois eixos:

a) a ayao do homem a que M. Weber chamou de
"racionalidade formal ou instrumental" e dai, a tecnica;

b) e os fins a que 0 homem liga a pr6pria vida e que tambem
M. Weber denominou "racionalidade dos fins ou subs-
tantiva", dai, os valores.

A sociedade neste ou naquele momenta de sua Hist6ria
favoreceu mais a criayao de tecnicas e menos a de valores. Assim
tern sido no capitalismo. E vale ressaltar que 0 progresso tecnico
possui urn poder de difusao maior do que 0 da criayao de valores.
E astecnicas sac mais universais do que os valores.

"Na civilizayao industrial, a capacidade inventiva do
homem foi progressivamente canalizada mais para a criayao tec-
no16gica, fato que explica a formidavel forya expansiva que a ca-
racteriza. Nesse contexto hist6rico, a visao do desenvolvimento
tem-se circunscrito mais a 16gica dos meios que conduz a ideia de
eficiencia e a inovayao tecnica" (Furtado, 19_84).

A concepyao de Hist6ria como uma marcha progressiva
Para 0 radonal tern no iluminismo a sua base de apoio te6rico.
Este tambem fundamenta a id6ia de progresso.

A nossa visao sobre essa problematica e que a tecnica e
SUamodernizayao sac instrumentos que devem ser regulados por
Valores eticos: servir a humanidade, e nao utiliza-lo como meio de



aumentar a base de acumulayao de capital e de riquezas. Portanto ,
defende-se a ideia de compatibilidade entre tecnica e etica ou seja,
de meios e fins, dentro de uma nova ordem social, politica e etica.

cifistas em muito contribuem para mudar a 16gica capitalista que
provocou a crise de sociedade que se vive atualmente.

As Organizayoes Nao-Governamentais (ONGs) vem se
juntar as Organizayoes Governamentais (OGs), ou seja ao Estado
e ao Setor Publico e tambem a iniciativa privada com objetivo de
superar a crise atual com a implementayao de ,urn nov? .modelo de
desenvolvimento e de uma nova filosofia SOCIale pohtlca. 0 mo-
delo cllissico/tradicional de desenvolvimento (que foi mais de
crescimento economico) de ideologia capitalista buscou mais 0

lucro e 0 predominio do mercado. A falencia desse modelo asso-
ciada a derrocada do socialismo real e da guerra ilia poe urn freio
as corridas de natureza meramente economica e armamentista.
Abre-se urn novo e promissor espayo politico para a implementa-
yao de urn novo modelo verdadeiramente de desenvolvimento que
contemple melhor 0 social e 0 ambiental. Emerge urn novo
paradigma de desenvolvi~ento: 0 da sustentabilidade. Nes~e sen-
tido, 0 pensador italiano lalo Calvino (1991) apresentou sels pr~-
postas para 0 pr6ximo milenio que se resumem em: leveza, rapl-
dez, exatidao, visibilidade, multiplicidade e consistencia. 0 ver-
dadeiro desenvolvimento que possua sustentabilidade deve realizar
essas propostas.

Convidados pelo Presidente F. Mitterrand a Paris, entre
18 e 21 de janeiro de 1988, vanos Premios Nobel de divers~s
areas do conhecimento fizeram urn diagn6stico das ameayas atualS
a Humanidade e ao Planeta e apresentaram tambem algumas
recomendayoes (para se superar os mais graves problemas atuais).
Entre as ameayas estao: as epidemias, a foine, 0 terrorismo, a tor-
tura, a poluiyao, a AIDS, 0 cancer, a ameaya nuclear, a matanya
das crianyas e dos adolescentes, etc. E para se tentar superar esse
desastre social, economico e principalmente moral, frutos do atual
modele de "desenvolvimento", os referidos Premio Nobel apre-
sentaram algumas sugestoes:

4. Da crise emerge um modelo de um novo
paradigma: 0 da sustentabilidade e do
enfoque holistico do desenvolvimento

Tudo indica que 0 principal elemento da crise do sistema
capitalista nao e 0 economico (apesar de se-Io grave), mas 0 etico.
Esse elemento mina nao s6 a estrutura empresarial e gerencial,
mas tambem 0 Estado e suas instituiyoes.

Maurice Allais, Premio Nobel de Economia de 1987,
mostrou que a economia atual esta mais ocupada com a especula-
yao financeira que com a produyao. 0 que nos mostra uma des-
conexao entre os meios e fins do sistema financeiro. 0 que se
constitui num problema de etica economica. IF. Couvrat e N.
Pless denunciam, na "Face Oculta da Economia Mundial", 0 ex-
traordinario mercado (subterraneo ) de drogas, de armas, dos
"Paraisos Fiscais", etc. E urn mercado avaliado em trilhoes de
d6lares, espalhado tanto ao Norte como ao SuI e bem articulado.
Essa pratica de natureza economica e financeira e totalmente
imoral porque desestrutura nao s6 0 lado produtivo da economia
acarretando a falencia de muitas empresas, mas tambem destr6i 0

tecido social e seus costumes, e enfraquece as instituiyoes demo-
craticas.

Contudo, a atual crise de paradigmas por que passa a
Humanidade oferece tambem a oportunidade (crise no sentido
oriental do termo) de mudanyas e com possibilidades de melhorias
inclusive na qualidade de vida. Essa e a preocupayao maior de
muitos cientistas, pesquisadores, estadistas, politicos e ecologiS-
tas, entre outros. Os movimentos ecologistas/ambientalistas e pa-



1. Todas as formas de vida devem ser consideradas como
urn patrimonio essencial da Humanidade. Destruir por-
tanto e equilibrio ecol6gico e urn crime contra 0 futuro.

2. A especie humana e unica e cada individuo que a compoe
tern os mesmos direitos a liberdade, a igualdade e a fra-
ternidade.

3. A riqueza da humanidade e tambem sua diversidade. Ela
deve ser protegida em todos os seus aspectos: cultural,
filos6fico, espiritual. Para isso a tolerancia e uma quali-
dade fundamental.

4. A ciencia e urn poder, seu aces so deve ser igualmente
distribuido entre os individuos e povos.

5. A educayao deve ser a prioridade absoluta de todos os
oryamentos e deve ajudar a volorizar os aspectos da cria-
tividade humana.

6. Nos paises subdesenvolvidos, em particular, as ciencias e
tecnologia devem estar disponiveis para lhes perrnitir
controlar seu futuro e definir, eles mesmos, os conheci-
mentos necessarios.

7. A televisao e os novos meios de comunicayao constituem
urn instrumento essencial de educayao para 0 futuro; a
educayao deve ajudar a desenvolver 0 espirito critico face
ao que difunde a midia.

8. A educayao, a alimentayao e a prevenyao sac os instru-
mentos essenciais de uma politica demografica e de uma
reduyao da mortalidade infantil.

9. A bi~logia molecular, que por seus progressos recentes,
penrute se esperar progressos na medicina e isolar a di-
mensae genetica de certas doenyas, deve ser encorajada,
o que ajudara a preyer e talvez a curar certas doenyas.

10.0 desarmamento dara urn elan importante ao desenvol-
vimento econornico e social devido tambem ao fato da
lirnitayao dos recursos do Planeta, hoje mais do que
nunca dirigidos para a industria de armamento.

11. Os govemos devem se engajar sem ambigiiidade no res-
peito aos direitos humanos e aos tratados que eles ratifi-
caram.

12. Vma atenyao especial deve ser dada pelos govemos e
Organizayoes do Primeiro Mundo ao conjunto dos pro-
blemas dos paises subdesenvolvidos, com 0 objetivo de
com eles se discutir soluyoes sustentaveis para 0 seu des-
envolvimento.

o esforyo para se superar a crise atual e implantar urn
novo paradigma de desenvolvimento tern sido constante e grande,
sobretudo, a partir do final dos anos sessenta, mas tendo seu
ponto mais alto com a realizayao da Conferencia de Estocolmo em
1972, em que se questionou bastante 0 atual modelo de des-
envolvimento e se discutiu a relayao entre desenvolvimento e
meio-ambiente. Surgiu entao 0 controvertido "Relat6rio do Clube
de Roma" e a necessidade de "crescimento zero"~ Pensadores
como Robert Ridell, Ignacy Sachs, entre outros, elaboraram estra-
tegias de desenvolvimento levando em considera~ao a preocupa-
yao ambiental (dai a teoria do ecodesenvolvimento). Passados
vinte anos de discussoes pniticas, acertos e desacertos, inclusive
do extraordinario avanyo dos movimentos ambientalistas e paci-
fistas, dos partidos "verdes"; em dimensao planetaria, realizou-se
com sucesso a "Rio-92" ou "Eco-92". Essa Conferencia patroci-
nada pelas Na~oes Vnidas e com 0 apoio de mais de cern Chefes
de Estados e de Govemo de to do 0 Planeta discutiram estrategias
de implementayao de uma nova forma de a sociedade se relacionar
com a Natureza e de se organizar. Essa nova maneira implica em



se considerar mais os aspectos sociais (solidariedade com as gera-
yoes presentes) e os aspectos ecologicos (solidariedade com as
gerayoes futuras), atraves das conquistas econ6micas e tecnologi-
cas. Segundo esse enfoque, 0 aspecto econ6mico e meio (e nao
fim) e atraves dele se podeni atingir 0 bem-estar e a melhoria do
nivel de vida. E essa a filosofia do chamado desenvolvimento
sustentado. E isso implica numa nova postura etica, de solidarie-
dade, cooperayao e de compreensao da realidade de forma holis-
tica e inter/multi/transdiciplinar.

Desses novos encontros e desses dililogos . .
I· - db' emerge a CIVl-lZayaO 0 ser que se asela no resgate da Mistic d E"

d' - , . . a e a !lca,
;:;omo con lyaO necessana para que lStOaconteC'a E' art' d'

d . 'I' - y. a p lr al
que se po e pensar numa CIVllZayaOdo bem-estar e da felicidade
para 0 ser humano.
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