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Importa aqui definir o que é que se entende por desenvolvimento humano. Na perspectiva
do Relatório de Desenvolvimento Humano, do PNUD, pode ser definido como um
processo de alargamento das escolhas das pessoas. Tendo em atenção que estas podem
ser, em princípio, infinitas e que podem mudar ao longo do tempo, o conceito de
desenvolvimento humano deve ser dinâmico, constantemente revisto e ajustado. Mas as
três escolhas consideradas essenciais que permitem aceder a todas as restantes são “ter
uma vida longa e saudável, adquirir conhecimento e ter acesso aos recursos necessários
para um padrão de vida decente.” Não parece que se esteja a pedir muito. Porém, o
conceito vai mais longe, englobando escolhas adicionais que vão desde a liberdade
política, económica e social às oportunidades para a criatividade e produtividade e a
garantia dos direitos humanos. Tem portanto dois aspectos: a formação das capacidades
humanas e a utilização das capacidades adquiridas, que deverão estar equilibrados para
evitar a frustração humana.

O Relatório de Desenvolvimento Humano apresenta anualmente, e desde a sua
primeira publicação em 1990, a evolução da investigação e experiência realizada neste
campo. Procura, por outro lado, quantificar o nível do desenvolvimento humano através
da construção de um indicador de síntese - o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) -
que constitui, hoje, um importante instrumento de análise. Quando foi introduzido,
respresentou uma nova proposta de medir o progresso sócio-económico de um país e uma
importante alternativa ao PNB. O IDH, também ele um conceito dinâmico, é composto
por três elementos básicos que procuram quantificar realizações essencialmente
qualitativas: a longevidade é medida pela esperança de vida à nascença; o conhecimento
é medido pela combinação da alfabetização adulta (ponderação de 2/3) e as taxas de
escolaridade conjunta (1/3); o padrão de vida é medido pelo PIB real per capita ajustado
às paridades dos poderes de compra. Porém, o IDH analisa as condições médias da
população num país, não reflectindo, portanto, as assimetrias de distribuição.



Todos os anos são introduzidos melhoramentos na construção do IDH,
calculando-se medidas complementares sensíveis a certos aspectos importantes do
desenvolvimento humano. Em 1994, ano da primeira tradução desta publicação para
português, sendo o tema a segurança humana, escalonou-se os países de acordo com o
peso da Despesa Militar no PIB. No ano seguinte, dedicado à igualdade sexual, calculou-
se o IDS - o IDH ajustado à disparidade entre realizações femininas e masculinas. Em
1996, analizou-se a natureza da relação entre crescimento económico e desenvolvimento
humano.

“Desenvolvimento humano é um fim - o crescimento económico um meio.
Portanto, o objectivo do crescimento deve ser enriquecer a vida das pessoas.” Assim
começa o Relatório de Desenvolvimento Humano de 1996. O que se segue, correndo o
risco de ser redutora, é sobretudo a argumentação e fundamentação em torno desta frase.
Defende que a relação entre crescimento económico e desenvolvimento humano é
biunívoca - um sem o outro não podem ser sustentáveis a longo prazo. Um dos elementos
essenciais para garantir que a ligação entre estes dois elementos seja forte e funcione é a
existência de uma sociedade civil activa - “Organizações não governamentais e grupos
comunitários têm também uma função essencial no aumento do desenvolvimento
humano.” Esta função, de alternativa e suplemento aos serviços públicos,  permite
englobar neste processo pessoas e grupos que de outra forma seriam excluídos,
mobilizando a opinião pública e a acção comunitária para ajudar a definir prioridades de
desenvolvimento humano.

O Relatório de 1997 abordou a questão da distribuição dos resultados deste
crescimento económico e a forma como essa distribuição influencia o desenvolvimento
humano, isto é, a reafectação dos recursos nacionais e internacionais necessária para
reduzir a pobreza em todas as suas dimensões - educação básica, saúde básica e
reprodutiva (acesso ao planeamento familiar), infraestruturas sociais de base, redes de
segurança sociais, etc. Analisa, portanto, as condições de igualdade (sexual, racial, etc.)
de acesso aos benefícios do crescimento e do desenvolvimento, afirmando ser esta a
forma de reduzir a pobreza e exclusão social e de promover o desenvolvimento humano.
A questão já não se coloca apenas em termos de países desenvolvidos versus países
subdesenvolvidos (aliás, em desenvolvimento), mas em termos de situações de pobreza e
carência humana, sejam quais forem as zonas geográficas.

Resumidamente, as quatro componentes consideradas essenciais no paradigma do
desenvolvimento humano do PNUD são:

• Produtividade: As pessoas devem ser habilitadas para aumentarem a sua produtividade e
participarem plenamente no processo de criação do rendimento e no emprego
remunerado.

• Equidade: As pessoas devem ter acesso a oportunidades iguais. Todas as barreiras às
oportunidades económicas e políticas têm de ser eliminadas para que as pessoas possam
participar e beneficiar delas.

• Sustentabilidade: O acesso às oportunidades tem de ser assegurado não apenas para as
gerações presentes mas também para as futuras. Todas as formas de capital - físico,
humano, ambiental - devem ser renovadas.



• Habilitação: O desenvolvimento deve ser pelas pessoas e não apenas para elas. As
pessoas devem participar plenamente nas decisões e processos que modelam as suas
vidas.

Porém, apesar do conceito de Desenvolvimento Humano definido pelo PNUD ser
bastante utilizado e aceite hoje em dia, esta questão, apesar de relativamente recente, não
é nova, existindo concepções anteriores. Importa referir que o termo desenvolvimento é
geralmente utilizado, explícita ou implicatmente, em relação a um outro -
subdesenvolvimento. Desenvolvimento estaría associado à prosperidade e
subdesenvolvimento à carência. Conforme a óptica, são colocados como polos opostos
de: industrialização e produção em massa versus estrutura produtiva artesanal e de
subsistência; moderno versus tradicional; países colonizadores versus países colonizados;
centro versus periferia; termos de troca dominantes versus dependentes; países devedores
versus credores; etc.

Rostow colocou a questão em termos de etápas de crescimento: os países
subdesenvolvidos estaríam numa fase de crescimento anterior à dos países desenvolvidos
(leia-se industrializados). A superação do subdesenvolvimento sería conseguida,
linearmente, através do investimento em capital, catalizador da descolagem para o
desenvolvimento.

Prebisch apresenta uma visão alternativa, contestando esta óptica altamente
etnocêntrica, economicista e mecanicista. Não vê o subdesenvolvimento como um atraso
em relação a um percurso bem defenido e inevitável. Considera a realidade de cada país
como uma questão específica que deve ser compreendida no seu contexto próprio. O
dilema do subdesenvolvimento sería fruto da oposição interna entre a sociedade
tradicional e moderna e da oposição externa entre centro e periferia, que daría origem à
degradação dos termos de troca comerciais entre os países centrais e periféricos. A via do
desenvolvimento sería então aumentar a autonomia destes países através de políticas de
industrialização por substituição de importações (note-se que também coloca o açento na
questão da industrialização) Coloca também grande importância na questão da integração
regional “Sul-Sul”, sobretudo em relação à América Latina.

Esta óptica vai influenciar nos anos 60 a corrente da “teoria da modernização”,
também fortemente influenciada pelo pensamento de Lewis, que coloca o
desenvolvimento em termos de superação dos obstáculos da cultura e modelos de vida da
sociedade tradicional (transformação das estruturas), através das “elites modernizadoras”,
que difundiriam uma nova mentalidade e hábitos caracterizados pelo “espírito
empresarial” (referência ao empresário Schumpeteriano, impulsionador da “destruição
criativa” catalizadora do desenvolvimento).

Certos acontecimentos, nomeadamente a revolução cubana e a independência da
Argélia, vão recuperar a distinção estruturalista entre centro e periferia. A “teoria da
dependência” considera que o desenvolvimento do centro é a principal causa de
subdesenvolvimento da periferia, sendo este efeito uma consequência da “dominação do
capitalismo internacional”. A cura para o subdesenvolvimento sería uma ruptura com o
sistema capitalista através de uma transição para regimes políticos socialistas, rompendo
com a dependência estrutural das economias subdesenvolvidas. As experiências



desenvolvidas com base em ideologias marxistas-leninistas, regimes de partido único,
economias centralmente planificadas e modelos de desenvolvimento com a agricultura
como “base” e a indústria como “motor” tiveram resultados negativos, na medida em que
abalaram os sistemas tradicionais de subsistência sem estabelecerem um sistema
alternativo estável e viável. Outra forma sería alterar as regras do comércio internacional
de forma a diminuir os desequilíbrios mundiais. A falta de poder de negociação do
“Terceiro Mundo” inviabilizou este caminho.

O fenómeno dos “Novos Países Industrializados” vem por em causa as
formulações anteriores sobre estratégias de superação do subdesenvolvimento.
Conseguem elevados níveis de crescimento económico e ritmos de industrialização à
custa da promoção de exportações, ou seja, apostando em estratégias de integração no
comércio internacional. Têm também a particularidade de se apoiarem em regimes de
carácter autoritário. Isto vai contra a concepção que considerava o monetarismo liberal
(regulamentação através dos mecanismos de mercado em livre funcionamento) como a
principal via para o equilíbrio mundial.

O esgotamento dos modelos de desenvolvimento aplicados, entre os quais os
“programas de ajustamento estrutural” do FMI e Banco Mundial, devido ao agravamento
crescente dos desequilíbrios mundiais e à crescente vulnerabilidade da estrutura produtiva
dos países subdesenvolvidos em relação à volatilidade dos preços do mercado
internacional, leva à conclusão que o desenvolvimento, medido como grau de
industrialização ou modernização, é um falso conceito. Os países ditos desenvolvidos são
também eles “maldesenvolvidos”. O seu desenvolvimento foi feito, muitas vezes, com
custos sociais, ecológicos, etc., que aínda hoje tentam reequilibrar.

Esta percepção deu origem às correntes “culturalistas”, que preconizam o
desenvolvimento através da valorização da especificidade cultural, histórica e social de
cada povo, e às correntes do “eco-desenvolvimento”, que defendem o ajustamento entre
as necessidades sociais e os recursos naturais disponíveis. O grande contributo destas
análises é sobretudo ao nível do enriquecimento do debate sobre o desenvolvimento,
despertando a atenção para outras dimensões importantes do processo de
desenvolvimento. Não constituem, só por si, modelos alternativos de desenvolvimento.

Em última análise, o conceito de desenvolvimento humano é altamente
subjectivo, já que, no que diz respeito às condições de vida reais das pessoas (a
satisfação, a realização, ...), é caso para dizer que cada um sabe de si. Não existe nenhum
modelo uniforme de aplicabilidade geral. A “receita” para o desenvolvimento passa pela
análise das contingências e especificidades de cada país, devendo ele próprio, através dos
indivíduos e instituições que o compõem, ser simultaneamente objecto e sujeito do
processo de desenvolvimento. Mesmo os mais desenvolvidos aínda têm que pôr a casa
em ordem antes de se poderem afirmar como plenamente desenvolvidos.
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