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RESUMO  
 

A reconversão do paradigma do Desenvolvimento é uma 
tentativa de superar o fracasso do modo de produção atual em 
dar resolutividade a questões como a crise ambiental e 
desigualdades sociais, o que coloca-se no centro do debate 
teórico são quais os percursos a serem adotados até a 
superação da crise global? Tais diferenciações partem das 
formas de análise de compatibilidade entre o modo de 
produção atual, com as mudanças sociais que se espera ter. 
Esse artigo traz contribuições para reflexão crítica diante dos 
caminhos e descaminhos a serem trilhados na reconversão do 
paradigma do desenvolvimento diante das atuais 
transformações societárias. 
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ABSTRACT 

 
The conversion of the development paradigm is an attempt to 
overcome the failure of the current production method to solving 
issues such as the environmental crisis and social inequalities, 
which puts in the center of the theoretical debate which routes 
are to be adopted by the overcoming the global crisis? Such 
differentiation run forms of compatibility analysis between the 
current mode of production, with the social changes that are 
expected to have. This article brings contributions to critical 
reflection on the paths and detours to be followed in the 
conversion of the development paradigm on the current 
corporate transformations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os novos modelos de desenvolvimento, sejam chamados de Sustentável, 

Includente e de desenvolvimento como liberdade (SACHS, 2008; SEN, 2010; VEIGA, 2006), 

podem ser compreendidos como um esforço teórico e prático para tentar evitar o  colapso 

global. Os novos paradigmas de desenvolvimento usam o termo “desenvolvimento 

sustentável” como algo aparentemente contraditório em meio ao  sistema capitalista e suas 

formas perversas de reprodução. No entanto, não se pode deixar de expor que esta 

perspectiva de desenvolvimento proposta parece possuir em parte seu mérito – não 

perdendo obviamente a visão crítica de incompatibilidade entre o do modo de produção 

capitalista e perspectivas de mudanças estruturais nas formas de vida em sociedade, pois 

até o momento o chamado Desenvolvimento Sustentável é um dos modelos que 

aparentemente mais incentivou medidas mitigadoras, sensibilizando certos governos e 

sociedade para o uso eficiente dos recursos naturais, e apesar de ser posto muitas vezes 

com interesses fortuitos, não se pode negar o seu papel de trazer a reflexão crítica em 

repensar a sustentabilidade, e a infungibilidade do planeta. 

É a partir dessas considerações que este artigo traz apontamentos históricos e 

teóricos sobre essa reconversão do conceito de Desenvolvimento em suas várias 

perspectivas sejam elas ambiental, social e política, frente as transformações societárias 

vividas, decorrente das crises cíclicas do capitalismo na contemporaneidade, as quais 

aprofundaram a essência exploradora desse modo de produção. 

 

 

2 APONTAMENTOS TEÓRICOS E HISTÓRICOS SOBRE O PARADIGMA DO 

DESENVOLVIMENTO. 

 

  

2.1 Trajetória do conceito de desenvolvimento 

 

 

O conceito de Desenvolvimento é algo que vem sendo construído historicamente 

e para uma correta explanação de sua análise se faz necessário realizar algumas 

ponderações sobre como este conceito tem sido vinculado a expansão do sistema 

capitalista, entendendo que a trajetória do conceito de Desenvolvimento é tomada de 

intesionalidades, sendo esse multidimensional (SACHS, 2008) e interdisciplinar na 

abordagem de sua concepção.  (FURTADO, 2013) 



 

     

Trazendo ao debate as ideias de vanguarda de Celso Furtado sobre 

Desenvolvimento, o autor aponta a falácia em que o conceito de Desenvolvimento vem 

sendo tomado historicamente como sinônimo de crescimento econômico, o qual tem por sua 

origem os Séculos VXIII e XIX, através de três pontos base: o Iluminismo, onde aborda-se o 

desenvolvimento como a evolução da racionalidade do ser; a ideia do aumento da 

produtividade e acumulação de riquezas; e a expansão geográfica do progresso.  

Furtado (1974) também traz para uma melhor compreensão ao conceito de 

desenvolvimento a contribuição do chamado “Mito do Desenvolvimento Econômico” (1974), 

esse aponta que o Mito traz consigo uma série de hipóteses que não podem ser verificadas, 

e este nas Ciências Sociais teve seu papel diretor na fundamentação da ideia de que o 

desenvolvimento econômico poderia ser universalizado para os países periféricos tal qual 

vem ocorrendo nos países centrais do capitalismo.  

Desta forma a abordagem do conceito do Desenvolvimento vinculado 

excepcionalmente aos aspectos econômicos parte do próprio processo da forma que si 

instaura a forma de expansão do sistema capitalista, a partir do Capitalismo Concorrencial 

ao Capitalismo Tardio, o qual tem sua base de reprodução concebida pela “Lei Geral de 

Acumulação” , que tem por sua vez a sua forma de existência centrada em três processos 

de relação intrínseca: a formação de excedente de produção ( tanto de mercadorias como 

de capital humano); a garantia de meios para e de produção ( matéria-prima, recursos 

tecnológicos), para reprodução do Capital; bem como a garantia de processos cíclicos, de 

circulação e consumo das mercadorias produzidas (HARVEY, 2005). A expansão desse 

sistema e as formas de sua reprodução invadem as relações sociais, a cultura, a ciência e 

as formas de se produzir o conhecimento, estando inserido nesse aspecto o modo de si 

pensar o Desenvolvimento (FURTADO, 2013), modo este posto a serviço da reprodução do 

Capital, em detrimento dos menos favorecidos e das questões ambientais emergentes.  

Junta-se também ao debate a contribuição de Enriquez (2010), esta apresenta a 

trajetória do conceito de desenvolvimento, a partir do século XIX, repleta de embates, onde 

o conceito teve sua abordagem tensionada após o período pós-guerra, entre o socialismo 

intervencionista e o capitalismo keynesiano. De acordo com a autora, o período pós-guerra, 

contribuiu para o avanço da concepção do desenvolvimento a partir da correlação entre 

crescimento econômico e bem-estar social, mas foi nos anos de 1970, com a crise do capital 

e do modelo fordista de produção, que a concepção de desenvolvimento, tida anteriormente 

apenas como sinônimo de crescimento econômico, é mais profundamente tensionada, vindo 

assim a ser reformulada, a partir da chamada crise ambiental. Conceitos como 

Sustentabilidade, Desenvolvimento Sustentável, Desenvolvimento Includente, 



 

     

Desenvolvimento como Liberdade, entram no cenário de debate. (SACHS, 2008; SEN, 

2010; VEIGA, 2006). 

Esse novo paradigma na concepção do Desenvolvimento advém da tomada de 

consciência por parte de alguns teóricos do não alcance, neste modo de produção 

capitalista, da resolutividade de várias questões emergentes como: intensa redução e/ou 

eliminação das desigualdades sociais; escoamento do excedente da produção e do 

desemprego (SACHS, 2008), bem como para as contradições inerentes a sua “Lei Geral de 

Acumulação”, fundamento da relação antagônica entre Capital x Trabalho. (HARVEY, 2005; 

NETTO; 2011).  

Entende-se desta forma que a abordagem do Desenvolvimento é complexa, e 

está em constante tensão (BRANDÃO, 2012), pois para que esta seja tomada em uma 

perspectiva sustentável e sustentada (LELF, 2010), onde o crescimento econômico gere 

resultados positivos social e ambientalmente, é necessário o desmonte das relações de 

poder e das correlações de forças, que faz com que se perdure, a concepção preponderante 

de desenvolvimento economicista do início do século XVIII e XIX.  

 

 

2.2 Reconversão do paradigma do desenvolvimento 

 

 

A reconversão do paradigma do Desenvolvimento parte da crise da própria 

economia e das formas de reprodução do sistema capitalista. Segundo Leff (2010), é na 

crise da racionalidade econômica, em que emerge-se uma nova concepção de 

Desenvolvimento, através da necessidade de tomada de uma nova economia, por meio de 

uma racionalidade ambiental, a qual gere uma ruptura com o núcleo duro da economia, e 

institua uma nova ética e pacto com as gerações futuras, através de uma nova lógica 

submissa a reprodução da natureza, e de compartilhamento dos bens comuns. Leff (2010) 

faz a crítica de que há uma tendência atual de tentar “internalizar as externalidades”, 

fazendo menção a questões que estavam antes fora da abordagem econômica, a exemplo 

de conceitos como Economia Ecológica. O autor enfatiza a sua crítica quando trata da 

inviabilidade de tal relação – crescimento econômico e sustentabilidade ambiental, visto que 

torna-se uma tentativa de compatibilizar o incompatível, de forma tal que se perde uma 

abordagem ontológica das relações econômicas nos moldes atuais e a construção histórica 

e material do homo economicus, o qual é a base para chegada da crise ambiental atual e do 

paradigma do Desenvolvimento.     



 

     

Outro autor que traz novas concepções de Desenvolvimento, bem como 

contribuições para a reconversão de tal paradigma, é Sachs (2008), onde aponta da 

necessidade de que o novo conceito de Desenvolvimento, tanto em uma perspectiva teórica 

como prática, seja resultado direto da garantia dos Direitos Humanos a todos os indivíduos, 

sejam eles cívicos, políticos, sociais e ambientais, e que prioritariamente o direito ao 

trabalho justo seja potencializado, pois este é gerador de outros direitos. Assim, segundo 

Sachs (2009), isso perpassa por um novo modelo de Desenvolvimento chamado pelo autor 

de “Desenvolvimento Includente”, que negue as formas perversas de subemprego, e 

garanta proteção social e uma participação política dos sujeitos sociais.  

Essa participação política e articulação dos sujeitos sociais é uns dos pontos 

chave, segundo Sachs (2008) e Bandeira (1999) para a promoção de uma nova perspectiva 

de Desenvolvimento, sendo esta uma relação cíclica e dependente segundo este último 

autor. Para Bandeira (1999), se faz necessário que essa participação e articulação dos 

sujeitos sociais, tenha um caráter territorial intermediário- entre o município e o estado, e 

que possua uma temática não setorial e não segmentada, mas que aborde aspectos 

comuns dos territórios e comunidades ao desenvolvimento. O autor afirma que a 

participação da sociedade civil é necessária, pois possibilita: a consulta aos stakholders 

primários e secundários, dando assim sustentabilidade ao processo de desenvolvimento; 

também possibilita uma melhor governança e processos de acountability dos bens públicos; 

a capacidade de competitividade sistêmica da região; e a maior identificação regional por 

parte dos sujeitos sociais. (BANDEIRA,1999) 

Frente a esses novos apontamentos teóricos sobre a reconversão do paradigma 

do Desenvolvimento, apresenta-se a ressalva crítica de Brandão (2012), o qual afirma que 

as novas concepções de Desenvolvimento não devem ser tomadas de uma “endogenia 

exagerada”, onde o “local pode tudo”, independentemente dos fatores e determinantes 

exógenos ao processo de desenvolvimento, esquecendo-se assim de questões como lutas 

de classe, classes sociais, relações de poder, oligarquias, etc. Dessa forma sua crítica 

centra-se no questionamento aos autores e teorias que expõe suas teses como se o 

sucesso do local depende-se exclusivamente apenas do esforço dos chamados atores e 

agentes sociais, perdendo assim, tais teorias e concepções, a visão crítica da sociedade e 

das relações sociais, as quais estão inseridas por sua vez nas relações contraditórias de 

reprodução do sistema capitalista.  

 

 

[...] aniquilam-se nessas abordagens localistas todas as possibilidades de 
tratamento adequado das heterogeneidades estruturais dos países 
subdesenvolvidos [...] esses países vivenciam situações de extrema 



 

     

assimetria entre suas porções territoriais, correndo riscos de gerar 
processos de ruptura federativa. (BRANDÃO, 2012, p.50) 

 

Para superação dessas novas concepções localistas e de da reconversão do 

Desenvolvimento, o autor expõe a necessidade de uma repactuação federativa e uma 

homogeneidade econômico e social mínima para o desenvolvimento do país. 

 

 

[...]é preciso pensar a repactuação federativa e a construção de um patamar 
mínimo de homogeneidade social, como sendo pré-requisitos de um 
verdadeiro processo de Desenvolvimento nacional. (BRANDÃO, 2012, p.50) 

 

A partir dessa análise crítica da sociedade e da reconversão do paradigma do 

Desenvolvimento, Celso Furtado através da sua atuação vanguardista na SUDENE(1959), 

inaugura no Brasil um novo paradigma de desenvolvimento, principalmente para o Nordeste 

brasileiro(HIRSCHMAN, 1969), bem como é através de sua obra, que o mesmo expõe a 

necessidade de modificar questões estruturantes no Brasil, como a coletivização dos meios 

de produção, priorização do suprimento das necessidades básicas, e a autonomia externa 

do país, para a superação do subdesenvolvimento e de antigas formas e concepções de 

desenvolvimento.( FURTADO, 2013) 

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Diante das novas perspectivas apresentadas sobre o paradigma do 

Desenvolvimento, pode-se perceber que todos os modelos advindos da reconversão teórico 

e prática dessa temática partem da negação do Desenvolvimento como sinônimo de 

crescimento econômico, afirmando a crítica aos destrutivos resultados ambientais e sociais 

advindos da lógica economicista do Desenvolvimento. Nota-se também a convergência no 

debate ao que se refere a mudança final em que deseja-se chegar, a qual possa ir além da 

crise global. São antecipações de uma nova sociedade, justa e igualitária, baseada em uma 

nova racionalidade ambiental, e que assegure a garantia dos direitos humanos a todos os 

indivíduos. 

O que diferencia-se em torno do discurso são os caminhos concretos a serem 

trilhados para essa nova sociedade, essas diferenciações partem principalmente das visões 

de análise de compatibilidade entre o modo de produção atual, com as mudanças sociais e 

práticas ambientais que se espera ter.  



 

     

Diante dessas considerações, compartilha-se aqui, para fins de contribuição ao 

debate da reconversão do paradigma do desenvolvimento, das visões críticas sobre a 

incompatibilidade entre o modo produção capitalista e as mudanças que se espera ter, para 

o alcance de um novo modelo de Desenvolvimento centrado no social, regido através dos 

limites postos pela produção ecológica.  

Tomando como proposta de análise análise a ser adotada, urgisse a 

necessidade de uma ruptura epistemológica da função da econômica na sociedade atual, a 

qual ultrapasse, como aponta Leff (2010), a mercantilização da natureza e o governo da 

razão econômica sobre outros modos de racionalidade. Desta forma, a trajetória para a 

sustentabilidade envolve a construção de uma nova economia, a qual seja incorporada não 

só aos limites e a racionalidade da natureza, mas também a uma nova cultura de vida em 

sociedade, novos valores, que instituam outras ponderações e desenhos para políticas 

públicas e modelos de Desenvolvimento. Desta forma, apenas sobre o questionamento da 

lógica do progresso e do consumo arraigada na modernidade, pode-se romper os antolhos 

que vedam a sociedade atual. Essa nova tomada de posição compreende a renúncia de 

teorias tradicionais de desenvolvimento, as quais referem-se a um desenvolvimento 

destruidor e excludente, que tem gerado degradação ambiental, bem como desigualdades 

sociais e regionais.  

 

 

4 REFERÊNCIAS 

 

 

BANDEIRA, P. Participação, articulação de atores sociais e desenvolvimento regional. 
Brasília: IPEA, 1999. Disponível em: http://www.livrosgratis.com.br/ 
arquivos_livros/td_0630.pdf. Acesso em: 29/01/2015 às 22:20 h. 
 

BRANDÃO, Carlos. Território e Desenvolvimento: as múltiplas escalas entre o local e 
global.2.ed. Campinas, SP: Unicamp, 2012.p.50.  
 

ENRÍQUEZ, Maria Amélia: Trajetórias do Desenvolvimento: da ilusão do crescimento 
ao imperativo da sustentabilidade. Rio de Janeiro: Garamond, 2010. 
 

LEFF, E. Discursos Sustentáveis. Tradução de: Silvânia Cobucci Leite. São Paulo: Cortez, 
2010.  
 

_______________. A Racionalidade Ambiental: a reapropriação social da natureza. 
Traduação de: Luiz Carlos Cabral. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2006. 
 

http://www.livrosgratis.com.br/%20arquivos_livros/td_0630.pdf
http://www.livrosgratis.com.br/%20arquivos_livros/td_0630.pdf


 

     

_______________. Complexidade Ambiental. Tradução de: Eliete Wolf. São Paulo: 
Cortez, 2006.  
 

FURTADO, Celso. O Mito do desenvolvimento econômico. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1974 
 

_______________. O Desenvolvimento do ponto de Vista Interdisciplinar. Pensamento 
Econômico. In: Organização, Apresentação e Notas de Rosa Freire D’Aguira. São Paulo: 
Penguim Classics Companhia da Letras, 2013.  
 

_______________. A Superação do Subdesenvolvimento. Pensamento Econômico. In: 
Organização, Apresentação e Notas de Rosa freire D’Aguira. São Paulo: Penguim Classics 
Companhia da Letras, 2013. 
 

HARVEY, David. A produção capitalista do espaço. São Paulo: Annablume. 2005 
 

HIRSCHMAN, Albert O. Os Problemas do Nordeste Brasileiro. In: Política Econômica na 
América latina. São Paulo: Editora Fundo de Cultura,1963. 
 

SACHS, I. Desenvolvimento includente, sustentável, sustentado. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2008. 
 

SEM, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. Traduação: Laura Texeira Motta. São 
Paulo: Companhias das Letras, 2010. 
 

VEIGA, J. E. Desenvolvimento Sustentável: o desafio do século XXI. 3 ed. São Paulo: 
Editora SENAC, 2006. 


