
o artigo do Professor Denis Goulet, da Universidade
de Notre Dame, U.S.A. - que constitui 0 marco referencial
basico deste trabalho - preocupa-se com lUll tema
inquestionavelmente crucial para 0 ser humano que e 0 da
dimensao etica do desenvolvimento economico-social. A questao
fundamental e decisiva que de imediato se coloca e: como
orientar e dfrecionar tais -pIanos de desenvolvimento, de sorte a
garantir a sobrevivencia e assegurar <> atendimento basico das
necessidades fundamentais, nao desta ou daquela sociedade em
particular, mas da popula~ao mundial como urn,· tOOo? 0
problemacresce em complexidade em face do vertiginoso
progresso das ciencias e da tecnica, respaldado no aparato
politico que Theda sustenta~ao, cujas aplica~s etransferencias
vem se constituindo conditio sine qua a implemen~ dos
projetos de "desenvolvimento econOmico", ambos numa li~o
tao intima e interdependente que, dessa m~o, resulta uma
nitida simbiose, na qual a politica se cientificiza atraves da
racionalidade instrumental, eDquantoa ciencia, transforma-se em
objeto de politiza~o. Na medida em que esta estreita rela~ao se
processa, a atividade cientifica com~a a ser desenvolvida dentro
de urn universo de decis6es politicas, ao mesmo tempo em que
retroalimenta estas mesmas decisOes.E 0 rato e que a experiencia
tem - demonstrado como 0 prOOuto desta sintese nao tem



necessariamente conduzido a resultados qualitativamente validos
e coerentes para a existencia hurnana.

o conceito de desenvolvimento, visto sob esse
angulo, gera implicayOes em doisnlveis, nos quais se
concentram basicamente as preocupayOesdos filosofos, cientistas
sociais e cientistas politicos, seriamente comprometidos com
concepyi>esmais globalizantes e menos cientificizantes da vida
social: a questao da preservayao da natureza e 0 .respeito pelas
especificidades culturais, levando-se em conta 0 progresso moral
dos grupos societarios.
- 0 Professor Denis considera que alguns passos
significativos .recentemente vem sendo dados no sentido de
desenvolver atividades academicas e profissionais mais
sistematicas, em tomo do referido tema e que se toma
imperativo que os intelectuais e os tecnicos cheguem a urn
consenso sobre a importancia de, a partir do arsenal teorico-
pnitico acumulado, instituir uma mnpla e rica area do
conhecimento humano, de n~tureza interdisciplinar, que
constituiria uma autentica etica do desenvolvimento.

-Este trabalho apresenta inicialmente urn summo das
ideias desenvolvidas no artigo do Professor Denis Goulet para,
em sucessivo, ampliar 0 debate em tomo de algumas referencias
teoricas e metodologicas al~ enunciadas, as quais, embora
apresentadas de modo coerente com a extensao e os propOsitos
do texto do Professor Denis, constituem aspectos estimulantes
para ulteriores conjecturas e amilises. Pretende-se, por :fim-
considerando 0 papel relevante atribuido ao academico e ao
tecnico na formulayao de uma nova concepyao de politica do
desenvolvimento - extrair da temiltica algumas reflexoes
acerca da posiyao e das funyoes reservadas it. intelectualidade no
bojo da sociedade capitalista, e como tais atribuiyoes foram se
modificando, na medida mesma dos novos ajustes e adaptayoes
que 0 sistema requeria para manter a sua hegemonia e assegurar
historicamente 0 seu progresso. Uma analise do papel dos
intelectuais toma-se pertinente, para que se possa melhor aferir 0

grau e a import8ncia da sua contribuiyao, face as propnas
contradiyaes que marcam 0 seu lugar e 0 seu papel na sociedade,
urna vez que, se sao eles que elaboram as teorias usadas pelos
politicos e que por isso mesmo tern sido, nao raro, postos a
serviyo da burocracia do Estado, sao eles tambem que
desempenham urn papel relevante tanto na "gerencia das
incertezas" quanta na critica ao "status quo", dado que 0 sistema
politico nao pode assegurar-lhe integral cooptayao nem irrestrita
fide1idade.1

o primeiro aspecto do trabalho do Professor Denis a
suscitar urna atenta considerayao e 0 que conceme it. propria
noyao de desenvolvimento. Nao ha diLvidas de que, pelas
implica~oes e conseqiiencias que e capaz de produzir para 0

homem enquanto individuo e ser social, sua utilizayao requer,
aprioristicamente,urna compreensao coerente do seuproprio
significado, ou seja, que se possa apreender e adequar 0 seu
sentido aos exatos propOsitos que se pretende colimar. Ora, a
primeira grande dificuldade e que desenvolvimento e urn termo
que pode assumir diferentes e mesmo opostos sentidos, do ponto
vista semintico e quando usado num determinado sentido pode
ocorrer que os efeitos da sua aplicayao sejamreversos aos
pretendidos. As proposiyoes "0 desenvolvimento de novas
tecnicas de tratamento, longe de minimizar os efeitos da doenya,
agravaram-lhe 0 estado de saMe" ou "0 desenvolvimento da
cura ocorreu numa celeridade espantosa" constituem amostras do
canuer semanticamente ambiguo que pode estar imbricado na
utilizayao do aludido conceito, cuja conotayao varia da
positividade it. negatividade, dependendo do contexto em que
esteja inserido. Assim, esse mesmo conceito, cuja extensao e
aplicayao permeia todas as areas dos saberes e das atividades

1 SKIDELSKY, Robert. Os Intelec:tuais e a Politica: 0 Exemplo de Keynes.
Revista de Direito Economico, Ministerio da Justi~a, Ano VI, n. ]3, Jan-Abril,
1980



hurnanas, na pnitica, particularmente quando aplicado a
problemas economico-sociais, faz, com certa frequencia, suceder
a inversao do seu proprio sentido, contrastes e conflitos, do ponto
de vista objetivo, cuja magnitude e complexidade saD
imprevisiveis. Mais especifica e concretamente, um projeto de
desenvolvimento socio-economico cujo proposito seja 0 de
pr?m?ver mudan~as sociais num determinadopais ou regiao -
pnn~lp~lmente quan~o elaborado a margem de uma pauta que
maXImIze os determmantes da cultura e dos valores enraizados
na historia e na psicologia dos aludidos grupos, ou que os leve em
conta apenas superficialmente - pode simplesmente variar,
desde a nao-obten~ao dos efeitos sociais, economicos, politicos e
psicolo.gicos pretendidos, ate, e 0 que e mais grave, passar a
~ro?~Jr consequenci.asindesejaveis e mesmo pemiciosas para os
mdlvlduos e a socledade aos quais dito planejamento fora
destinado.

Os projetos de modemiza~ao que se difundem hoje
em tomo de urn grande numero de sociedades, por iniciativa dos
proprios. g~vemos e/ou com a assistencia de organismos
mtemaclOnals, ratificam as previsoes de alguns filosofos e
cientist~s sociais ~cerca dessas falacias, produto de interven~oes
nos dl."~rsos sIstemas sociais de natureza purainente
economicista e tecnocratica. Incidindo principalmente sobre os
chamados paises em desenvolvimento e/ou subdesenvolvidos
nem. P?r isso os efeitos indesejado~ dessas politicas ja s~
multtphcam e passam mesmo a se manifestar analogamente,
como uma Espada de Damocles, a qual, como que munida de um
efeito burnerangue provoca, inclusive, consequencias nem
se~pr~ previstas e nao raro indesejaveis para as na~oes d
Pnmelro Mundo. Tal propaga~ao potencializa um sentimento de
inse~~~a. entre os individuos e os povos, acerca da propria
sobreVIVenCIada humanidade e do meio ambiente. Um sintoma
evidente ~este fato e 0 crescente alastramento da miseria (ja
agora, assmale-se, presente em indices inusitados mesmo nas
grandes metropoles, inclusive as do Primeiro Mundo) e,
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sobretudo, a continua e devastadora espolia~ao da propria
natureza. Portanto, constitui-se um desafio urgente e
intransferivel encontrar uma linha de concilia~ao dificil que
possa compatibilizar a utiliza~ao das tecnicas resultantes do
avan~o do conhedmento cientifico - considerado pelos
tecnocratas de urna certeza apoditica e de uma eficacia
pretensamente universalizante - com urn desenvolvimento
moral correspondente que assegure, solidaria e racionalmente,
tanto urna preserva~ao dos recursos naturais, indispensavel a
continuidade e ao equilibrio das diferentes esp6cies do planeta,
quanto a riqueza e a diversidade das dimensoes humanistica e
etica que integram a pluralidade das culturas humanas.

o professor Denis procura, no seu artigo, exatamente
recolher elementos para uma nova concep~ao de
desenvolvimento, a luz de algumas formula~oes doutrinarias
extraidas do campo da filosofia e das ciencias sociais, com vistas
a comprovar, nao so a ineficacia mas, sobretudo, a
dramaticidade e a virulencia que 0 uso das referidas estrategias,
tradicionalmente adotadas como panaceias manipuladas nos
paises desenvolvidos para impor mudan~as ou acomoda~oes,
produziu nos paises do Terceiro Mundo*. Ao chamar a aten~ao,
~nfaticamen{e, para 0 alargamento e 0 agravamento do ja
mexpugnavel fosso que se interpoe entre a riqueza, a opulencia,
o desperdicio de uns poucos privilegiados e a fome e a miseria de
milhoes de seres humanos, 0 autor deixa patente 0 seu proposito
de, simultaneamente, desenvolver uma critica a conce~ao

• Nlio entram aqui em linha de conta - acredito que tambem este seja 0

pensamento do autor - as motiva~oes ultimas que se inscrevem no amago
dessas a~oes : ideol6gicas, humanitarias, religiosas etc. 0 fato e que elas
efetivamenteexistem e afetam numa consideravel medida a vida e a cultura das
comunidades. A forma como slio concebidas e as suas estrategias de execu~lio
obedecem, de modo geral, aos ditames de uma burocracia racionalizada no
sentido weberiano do termo, e aos seus agentes. Portanto, comportam-~e e
atuam, na sua maioria, sob uma 6tica tecnocratica e intervencionista muito
embora os discursos se mantenhamnum patamar etico- exortat6rio. '
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p.ositivista e ao cientificismo em que se ap6ia e ao proprio
s~st~macapitalista que dele se serve. Segundo ele, nao se pode
hmltar 0 problema do desenvolvirnento a utiliza~ao de metodos
universais e analiticos que preconizam friamente a infusao de
capitais financeiros e aparatos tecnologicos nos paises carentes
de tais recursos e, nem muito menos, a irnposi~ao cega de
modelos e pniticas politicas das na~oes industrializadas as
culturas daqueles paises. Nao se trata, todavia, de urna critica ao
estilo rousseauriano, romanticamente apaixonada, que venha a
representar uma ruptura com a ciencia e a tecnica, ate porque
estas ja se configuram, no rnundo contemporaneo, como urna
realidade irreversivel. A proposta do Professor Denis consiste em
superando 0 unilateralismo intransigente e evitando urn ecletism~
inconsistente, identificar em que medida os conflitos entre
ciencia e etica se processam, aonde estao as suas causas e como
ela~orar uma nova teoria do desenvolvimento da qual se possa
de~var urn. plano d~ a~ao mais profundo e consistente que
abngue, na Justa medlda, a intera~lioentre homem e natureza, ao
mesmo tempo em que possa promover as mudan~as sociais
requeridas, sem perder de vista os interesses mais gerais da
pessoa humana, relativos a dignidade do seu existir, quer
material, quer espiritualmente.

Dentro desta logic~ 0 autor do texto ve 0 problema do
desenvolvimento sob dois angulos: como urn exame tecmco do
uso eficiente de recursos; sob este aspecto, desenvolvimento e
objeto da economia e, nessas condi~oes, representa uma
engenharia nao-valorativa que se serve simplesmente de urn
aparato logico-teorico e de uma analise metodologica. Uma
segunda dimensao do desenvolvimento que transcende a anterior,
remonta ao bem do homem, que se consubstancia nurna vida
autenticam~nte feliz. Esta tonica na felicidade (eudemoma) como
be.m s~~enor do homem, remonta, como se sabe, a tradi~ao
anstotehca. Aqui 0 desenvolvimento tern a ver com a
problemlitica da eticidade.

Na medida em que, na visao do tecnocrata, 0 termo
desenvolvimento encontra-se indissociavelmente ligado a
industrializa~ao, pois, para ele, 0 modelo de sociedade industrial
representa urn paradigma a ser rigorosamente obedecido por toda
e. qual.quer proposta civilizacional, desagrega-se 0 postulado da
dlversl~ade cultural e instala-se urn exclusivismo paradigmatico.
Esta Vlsao monolitica do mundo, propaga-se rapidamente no
interior da rnaioria das culturas, de sorte que, na esfera do senso
comum as pessoas mais abastadas, de modo geral, saD
estimuladas e induzidas a se seduzirem por urna concep~ao de
desen~olvimento que se cinge a valorizar quase que
excluslvamente 0 acesso a melhores e mais diversificados bens.
C?m.o conseqiienci~ instala-se urn processo de aliena~ao que
el~mma qualquer tIpo de reflexao e de sensibilidade para
mllhoes de pessoas que convivem com niveis de pobreza cronicos
e que, provavelmente, ainda aspiram por conquistas mais
modestas, como, por exemplo, ter garantido 0 indispensavel de
alimento, moradia, saude educa~ao e urn pouco de lazer, enfirn 0

min~moessencial a urna sobrevivencia digna. Se e verdade que
~fe~l~amente ocorre, em sociedades mais simples, que certos
mdlvlduos possam estar mais apegados aos valores da natureza e
do seu proprio environment, e que 0 exe,rcicioda auto-confian~a,
da preserva~ao de valores humanos e espirituais seja 0 que mais
pese, tambem e bastante frequente que nos paises nao-
desenvolvidos, haja para urna grande maioria das classes rnais
privilegiadas, uma enorme insensibilidade e uma irrestrita faha
de compromisso com os desprotegidos da sorte. Suas
preocupa~oes se concentram antes na frui~ao do luxo na
aq~isi~ao dos sofisticados aparatos cientificos e tecnologicos
o~undos dos mentores da modemidade e que comprometem
amda mais a debilitada economia dos seus paises. 0 clima toma-
~e fertil a ilicitude, a corrup~ao e a impunidade. A legisla~ao e
mefetiva. Status e poder estao estratificados nas maos de alguns,
por f?r~a da sua origem familiar e das grandes fortunas que se
aglutmam, formando grupos ideologicamente fechados onde as



mudanyas obedecem simplesmente a logica da circulayao das
elites.

o Professor Denis procura lanyar luz sobre estas
distoryoes, utilizando-se, dentre outras, das ideias de pensadores
como Gandhi, Lebret, Gunnar Myrdal, Erich Fromm, as quais,
respeitadas suas peculiaridades, guardam entre si alguns
postulados consensuais.

Para Gandhi, tomava-se imperativo criar urna teoria
do desenvolvimento baseada nurna cooperayao entre os agentes
sociais, cujo postulado politico basico seria a nao-violencia. e
como estrategia de ayao desenvolvimentista urna economia
descentralizada. Seu projeto de desenvolvimento compreende
sinteticamente urna politica de coordenayao do sistema
economico que sup5e tres tipos basicos de planejamento: 0 das
comunidades locais; urn planejamento de mercado e de
reinvestimentos, assentado numa estrutura cooperativa, e urn
planejamento centralizado de largas industrias. Os tres processos
obedecendo a uma harmonica hierarquia e integrados nurn
sistema global de planejamento. .

Ja para Lebret, os problemas gerados na esfera
economica sao urna consequencia de uma visao deformada do
homem, sendo assim 0 subdesenvolvimento apenas urn sintoma
da propria crise dos valores humanos, donde se conclui que a sua
soluyao nao passa simplesmente pelos metodos de abordagem
infra-estrutural dos problemas. Trata-se, isto sim, de encontrar
soluyoes mais abrangentes que estejam enriquecidas pela otica
da solidariedade humana. "0 problema da distribuiyao de bens e
secundario quando comparado com os problemas de preparar os
homens para recebe-Io." (...) "satisfazer a abundancia de falsas
necessidades as expensas de manter multidoes na miseria, jamais
correspondera a urn autentico desenvolvimento. Antes, uma
equilibrada hierarquia de necessidades deve ser estabelecida para
cada sociedade. Essas necessidades devem ser harmonizadas com
os valores culturais e espirituais da sociedade, com as exigencias
de solidariedade para com os outros, com demandas inteligentes

quanto ao uso dos recursos, com a aspirayao de qualquer
individuo ou grupo de ser tratado como seres hurnanos
portadores de valores, tirante 0 quanto possam ser uteis aos
interesses de outros".2

No caso de Myrdal, e pertinente salientar que, alem
de ter sido urn planejador e urn teorico da economia, ele foi,
sobretudo, urn sociologo e urn humanista e, desse modo, sofria,
como bem caracteriza 0 Professor Denis, de certas ansiedades
epistemologicas e axiologicas, 0 que conduzia 0 seu pensar a
formulayoes que respeitassem as especificidades dos grupos
sociais, ao significado e a funcionalidade de suas categorias
logicas e epistemologicas. 0 sociologo judeu fora incisivo, por
exemplo, . ao declarar que, de conceitos como emprego e
desemprego, poupanya e consumo, renda e juros, os quais tern
conotayao propria nas sofisticadas sociedades economicamente
desenvolvidas, nao se pode necessariamente estabelecer relayoes
de estrita similitude entre estes e aqueles prevalentes nas
sociedades que se encontram em outros esmgios de
desenvolvimento ou que nao pertencem ao sistema capitalista de
produyao. Logo - Myrdal conclui - querer interpretar paises
como os do Sudeste Asiatico e, por extensao, sociedades e
culturas nao- alinhadas, ao nivel ou a matriz capitalista, atraves
das referidas categorias, ou, a partir delas, pretender implementar
certos procedimentos economicos ocidentais das chamadas
nayoes capitalistas hegemonicas, com base nos mencionados
paradigmas, e absolutamente irrealistico.

Com vistas a aprofundar os seus argumentos e dar-
lhes urn toque mais profundamente humanistico, Denis
transcende a sua analise da esfera economico-politica para uma
dimensao de natureza psicossocial. Para tanto, invoca 0

testemunho de Erich Fromm, 0 qual fundamentou suas

2 Extraido do texto mimeografado "Development Ethics: A New Discipline".
pp. 11-]2 (traduyao da minha responsabi]idade).



explica~oes filosoficas acerca da natureza humana sob urn
an~o etico-desenvolvimentista, apoiando-se nos seds estudos
pSlco-analiticos.Especificamente, Fromm tenta inferir dos dados
coletados n~a das suas pesquisas, duas categorias axiologicas
fundamentals, segundo as quais as pessoas optam por nortear
s~s escolhas e, por conseguinte, sua forma de ver e agir na vida:
o lmpulso de ter e.a vontade de ser. Os subsidios dessa pesquisa
encontram-se contldos no seu conhecido trabalho "To Have Or
To .Be?" Nele, Fromm e bastante explicito ao afirmar que as
socledades SaDmais humanas ou mais desenvolvidas, nao quando
os homen~ e as mulheres tern mais, mas quando eles SaDcapazes
de ser malS. Vale a pena ouvir as proprias palavras do aludido
pensador .alemao, que trazem a tona, a partir da sua experiencia
de pesqUlsador e com base na sua proficiencia metodologico-
filosofica, as ila~oes ab~angentes e profundas a que chegou,
~cerca ~o papel ~s .~otlva~oes e dos conflitos de valores que
m~u~nclam 0 mdlVlduo, nao apenas isoladamente mas,
pnnclpalmente, na condi~ao de participe das sociedades
humanas. Ou~amo-lo:

"Por muitos anos eu tenho estado
profundame:-..teimpressionado por esta distin~ao
(ter e ser) e estive pesquisando suas bases
empiricas no estudo concreto de individuos e de
grupos atraves do metodo psico-analitico. 0 que
eu constatei levou-me a conduir que essa
distin~ao, conjuntamente com aquela entre 0

amor pela vida e 0 amor pela morte, representa
o mais crucial problema da existencia; que os
dados empiricos antropologicos e psico-
analiticos tendem a demonstrar que ter e ser
SaD f~damentais modos de experiencia, as
respectlvas tensoes que determinam as
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diferen~as entre 0 carater dos individuos e os
vanos tipos de caniter social". 17

Fromm entende que a vida cotidiana, 0 senso comum,
tern, progressivamente, impulsionado os homens para 0 apelo a
posse, a cumulatividade, imperativo da propria cultura da
civiliza~ao industrial, de tal sorte que, sem ele, sem este valor, 0

homem deixa de ser, sentindo-se como urn nao-ser, 0 nada. Voce
nao e ninguem porque nao tern. Este e urn dos postulados da atual
sociedade capitalista. Entretanto, urna visao retrospectiva da
historia da hurnanidade deixa entrever que, altemativamente,
certas conce~oes e testemunhos de vida, embora raros mas de
.impacto profundo e definitivo, nao passaram, necessariamente,
por esta ,~tica, mas colocaram-na, isto sim, numa perspectiva
dependente e por vezes ate impeditiva das autenticas virtudes
humanas. Na verdade, 0 homem viveu sempre, ao longo do
tempo, este dilema. Mas, principalmente hoje, face a
modernidade e ao progresso da ciencia e da tecnologia, ao
universalismo dos meios de comunica~ao, aos efeitos da chamada
indUstria cultural, 0 problema assume, nao apenas pela sua
expansao mas, sobretudo, pelos efeitos ja agora potencial e
universalmente ttagicos dessa mesma propaga~ao, propor~oes
gravissimas, de sorte que, 0 aludido conflito de valores entre 0 ser
que se julga ser tendo e 0 ser que se julga ser sendo, entre 0

homem identidade e 0 homem emula~ao, parece constituir 0

maior desafio para 0 ser humano neste proximo seculo que se
prenuncia. -

A seguif, 0 Professor Denis procura formular uma.
proposta para uma nova disciplina, Etica do Desenvolvimento. 'apolando-se historicamente na experiencia e nas propostas de
alguns dos seus precursores. Segundo ele, os subsidios
constitutivos dessa nova disciplina emergiriam da concilia~ao de
duas perspectivas basicas de tratamento do problema: a primeira
consistindo na tentativa de formula-la metodologicamente,



atraves da possibilidade de integra~ao do trabalho dos diversos
planejadores e agentes de mudan~as de diferentes sociedades,
com vistas a desenvolver, a partir do confronto e mesmo do
antagonismo das suas pniticas, estrategias eticas para uma
politica do desenvolvimento. 0 metodo recomendado, neste caso,
e 0 fenomenol6gico, ou seja, "a redu~ao dos valores e
contravalores usualmente implicitos sob forma latente nas
politicas, programas e projetos propostos e desenvolvidos pelos
agentes do desenvolvimento.,,4 A segunda, fundamenta-se numa
critica filos6fica das teorias eticas convencionais, para, a partir da
sua supera~ao, estabelecer as bases de urna nova etica do
desenvolvimento. Vma etica que reduza a distancia entre 0 uso
abusivo e expoliativo das riquezas com suas consequentes
deforma~oes, resultantes da forma como os seus mecanismos de
produ~ao tern sido gerenciados e os interesses fundamentais da
pessoa hurnana. Ambos precisam tornar-se coerentes e se inter-
complementarem, atraves de uma passivel integra~ao entre
pnitica e teoria, mas nao a teoria cientifica, pois, esta nao
responde ao cerne da problematica, a qua~,em ultima analise, se
situa no plano das tensoes entre a realidade material e as
dimensoes espirituais, entre a determina~ao e a liberdade, entre
os direitos fundamentais do individuo e a 16gicafria de urn social
objetificado a moda durkheimiana.

S6 a Filosofia e, dentro dela, a Etica, pode arriscar
uma visao mais abrangente e enriquecedora deste dilema. Ela
representaria 0 instrumental adequado, nao para substituir mas
para enriquecer 0 modelo de racionalidade que ainda hoje,
majoritariamente, predomina, mesmo nas ciencias sociais, a
saber : 0 das ciencias naturais. Este, conforme assinala Santos,5
embora admitindo internamente grada~oes e hierarquias,
estabelece nitidos e indevassaveis limites entre 0 conhecimento

4 "Development Ethics: A New Discipline", mimeogr. p. 18.
5 SANTOS, Boaventura de Souza. Urn Discurso sobre as Ciencias. Ed.
Afrontamento, Coimbra, 1990.

cientifico e suas antiteses, "perturbadoras e intrusas",
representadas pelo senso comurn e pe~as hurnanidades. Assim,
"as leis da ciencia moderna sao urn tIpo de causa formal que
privilegia 0 como funciona das coisas em detrimen~o de qual 0

agente ou 0 fim das coisas." Esta v~sao.hegemomca do saber
positivisticamente cientifico passou, hlstoncamente, a estabelecer
parceria com a nova ciencia economica,.forj~da nas"en~as da
era industrial eo resultado desse conlulo fOique: As ldelas da
autonomia da ciencia e do desinteresse do conhecimento
cientifico, que durante muito tempo constituiram

A

a ideologia
espontanea dos cientistas, colapsaram perante 0 fenomeno global
da industrializa~ao da ciencia a partir sobretudo das decadas de
trinta e quarenta. Tanto nas sociedades capitalistas como nas
sociedades socialistas de Estado do leste europeu, a
industrializa~ao da ciencia acarretou 0 compromi~so desta co~
os centros de poder economico, social e politICO, ?s. quaIS
passaram a ter urn papel decisivo na defini~ao das pnondades
politicas"6. . . .

Para 0 Professor Denis as tentatlvas de slstematlzar
uma etica do desenvolvimento, consistiram, ate bem pouco
tempo, no trabalho isolado de alguns fil6sofos sociais, s6
come~ando a ganhar corpo e substancia a.partir do. a~vento da
IDEA (International Development Ethics AssocIatIOn) que
reuniu formalmente, em 1987, em S. Jose da Costa Rica, urn
grupo 'de trabalho composto por fil6sofos, cientistas sociais e
tecnicos em desenvolvimento. A partir de enmo, este grupo vem
ampliando sua esfera de atua~ao, e se ieunindo, ~riodica!D~nte
nas Americas (Latina e do Norte) na Europa, na ASIae na .Afrlca,
para tratar de temas como a Etica .do Eco-Desenvolvlmento:
Cultura, Meio Ambiente e Dependencla. Sua meta fundamen~l.e
estabelecer diagn6sticos acerca dos problemas humanos VItalS
com que se defrontam as sociedades hurnanas, a orienta~ao na
escolha de politicas publicas e procurar lan~ar luz sobre os



dilemas valorativos que circunscrevem esses problemas e as
tentativas de soluciomi-Io. IDEA, tornou-se enta~ urn nueleo de
estudos i~terdisciplinares acerca dos pressupostos eticos do
dese~volvlmento. Desenvolvimento, nessa nova visao, nao se
restnnge, portanto ao mero aumento da produtividade mas a
co~cilia~.aoentre 0 ~~ento quantitativa dos bens e serviyos e 0

ennqueclmento qualttattvo do ser hurnano. Esta natureza dual da
ideia de desenvolvimento, que procura conciliar 0 conceito de
vi~a ~eliz e digna com ~ processo de mudan~a social, passa
pnmeuamente pelo COnflltOde valores que esta no amago dessa
problematica, e se situa, fundamentalmente, em quatro esferas a
saber: a guestao dos objetivos, envolvendo problemas acerca da
finalidade do crescimento economico, do atendimento das
nece~si.dade~ basicas a sobrevivencia cultural, ao equilibrio
e~ologlco e a tr~nsferencia de poder de uma elasse para outra; as
dlv~~ge~tesnocoes de poder compreendendo questoes como a de
leglt~mld~de,a da ~~toridade e a da governabilidade; problemas
relattvos a compatlbllizacao das necessidades e interesses entre
os diversos sistemas politicos versando sobre: competi~ao em
tomo de recursos e regras de acesso aos mesmos e finalmente a
problemlitica dos conflitos entre as modernas fo~as de vida-
suas racional1za~oes, a tecnologia, a organiza~ao social e o~
comportamentos decorrentes e.os modos tradicionais de vida"7.

o Professor Denis chama, por fim, a aten~ao, dentre
ou~r~s as~ctos, para a necessidade de que se proceda a uma
analIse cntIca acerca da finalidade da Economia, carro-chefe do
problem.a do desenvolvimento, e da urgencia de que os
economlstas procurem se tomar parceiros desta cruzada de
solidariedade, des~afil~sofia ~a esperan~a, de urn futuro no qual
as re~as da raclOnaltdade mstrumental sejam ajustadas aos
~eq~~nmentos ~e uma vida mais digna para 0 ser humano,
mdlvldual e soclalmente. E, fazendo uma referencia a Karl Marx
quando este afirma que "ate 0 presente nos ternos apenas

testemunhado a pre-historia" e que "0 come~o de urna autentica
historia do desenvolvimento hurnano vini, na verdade com a
aboli~ao da aliena~ao",8 conelui que a verdadeira tarefa do
desenvolvimento consiste em abolir toda a aliena~ao economica,
social, politica e tecnologica, a qual corroi a sociedade capitalista
contemporanea.

A questao de urna etica do desenvolvimento de que
trata 0 texto do Professor Denis, apesar de ter-se tornado, como ja
se mencionou, urn tema longa e tradicionalmente debatido, volta
a ocupar, atualmente, urna posi~ao de destaque, no cenario
intelectual e politico, particularmente, nos paises do Primeiro
Mundo. Grupos radicais como 0 "Unabomber", apelam para 0

terrorismo, como alternativa de se opor a sociedade robotizada,
enquanto representantes do "Neoludismo" de diversas matizes, a
exemplo de Kirkpatric Sale e Neil Postman, proselitizam urn
final catastrofico para a hurnanidade, a continuar a desenfreada e
selvagem corrida tecnologica e 0 seu potencial de exercer urn
tiranico controle sobre a manifesta~ao de vontade dos individuos,
tomando-os incapazes de refletir sobre os valores da sua propria
condi~ao hurnana e, portanto, transformando-os em meros
instrumentos de seus prop6sitos e do proprio modelo economico
que the da sustenta~ao. Recentissima reportagem da Folha de Sao
Paulo ressalta uma pesquisa divulgada pela Revista "Newsweek",
a qual indica que 55% da popula~ao adulta dos Estados Unidos,
os chamados "Unpluged Americans", rejeitam a presen~a de
computadores nos seus lares9.

o agravamento da crise que se sucedeu ao advento da
tecnologia industrial e ao desenvolvimento das modernas teorias
economicas e urn fato insofismavel. A historia do pensamento
economico tern demonstrado que nao ha muitas duvidas, mesmo
entre ferrenhos oponentes, acerca de quando, como e por

8 Ibid, p. 31.
9 Folha de Sao Paulo, Cad. Brasil, 12/11195, p.15

7 "A New Discipline: Development Ethics", mimeogr., pp. 25-26.


