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Contextualizando: o mundo em que vivemos 
As incertezas e a perplexidade que afligem a maioria da população, acuada pelos 
problemas de sobrevivência e a urgência com que se exigem respostas aos desafios 
existenciais de cada um, constituem também um estimulo para pensar criticamente essa 
realidade controvertida e contraditória. Continuamos a pensar em dimensões locais ou 
nacionais enquanto prossegue em ritmo acelerado – para o bem ou para o mal – o 
processo de globalização da economia e dos sistemas de transporte e de comunicações. 
Para alguns seria o fim da História enquanto para outros o início de uma nova fase na 
evolução da humanidade. Incertezas, instabilidade e contradições aparentemente 
insolúveis levam os indivíduos a perder a confiança em si, nos outros e nos governos. 
“Tudo que é sólido se desmancha no ar” já dizia Marx, há 150 anos. O desmanche 
continua desde então, em ritmo e intensidade acelerados, configurando uma situação de 
caos. Onde encontrar respostas às dúvidas existenciais, às interrogações cruciais para 
cada indivíduo pensante? “Quem somos? Donde viemos? E, aonde vamos?” 

J.P. Sartre nos ensinou que os seres humanos nascem para serem livres. Mas, liberdade 
não significa optar arbitrariamente por um ou outro caminho. Ela implica também em 
responsabilidade, ou seja, somos responsáveis pelo que fazemos ou deixamos de fazer. 
Agindo e pensando sobre as nossas ações, transformamos a nossa realidade e a nós 
mesmos encontrando sentido para nossas vidas.  

Como tornar mais concreto esse sentido de vida? Sem uma orientação que guie nossas 
ações como o norte da bússola os navegantes, a vida no mundo de incertezas torna-se 
um pesadelo absurdo, cheia de paradoxos e violência, sobretudo para a juventude, 
angustiada e aparentemente incapaz de decifrar enigmas para os quais nem a ciência 
nem a religião são capazes de oferecer respostas satisfatórias.  

A vida nos ensina que elaboramos e desenvolvemos nossos valores e, com base nestes, 
os diferentes sentidos de vida, em convívio e cooperação com os outros, no trabalho e 
nas ações coletivas, de fundo social, político ou cultural. Não há satisfação e realização 
maiores para o indivíduo do que quando este se sente aceito, valorizado e parte de um 
todo maior. Professando e agindo de acordo com os valores éticos e humanistas comuns, 
incorporamo-nos à cadeia ininterrupta daqueles que ousaram sonhar e lutar pela visão 
messiânica, quando reinará a paz e a justiça entre os homens. 
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Sobre as premissas do discurso 
Postulando que o sentido de nossa vida seja o produto do pensamento e da ação, 
inferimos que toda nossa realidade é uma construção social e, como tal, pode ser 
desconstruída e reconstruída. Como corolário deste raciocínio, podemos afirmar que os 
seres humanos fazem sua História, embora não a façam com todos os graus de 
liberdade. Herdamos das gerações que nos antecederam determinadas estruturas e 
posições condicionantes que limitam e estreitam os raios de nossas opções. Por isso, o 
conhecimento da História que não segue um curso linear e previsível, como pretende o 
pensamento positivista, é fundamental para a opção libertadora, capaz de ampliar os 
nossos graus de liberdade. São também as diferentes visões e interpretações do que 
acontece na História (Gordon Child - What happened in History) que nos permitem 
contestar todo tipo de determinismo – econômico, ecológico, étnico ou cultural, 
freqüentemente invocado para justificar a acomodação ao status quo. A valorização do 
ser humano como ator social capaz de construir seu destino como sujeito do processo 
histórico nos permite rechaçar as visões fatalistas ou maniqueístas da história. Em vez de 
análise e interpretação cartesianas dos fenômenos sócio-políticos e culturais, adotamos a 
metodologia de uma visão sistêmica e interdisciplinar. Sem minimizar a peculiaridade de 
cada caso, procuramos entendê-lo em sua inserção e conexão com seu contexto. "O todo 
é diferente da soma das partes". Portanto, a realidade não pode ser explicada a partir da 
simples soma de fatos e processos individualizados, o que nos levaria a perder de vista a 
floresta  de tanto olhar as árvores. Voltando às incertezas que dominam o cenário do 
mundo atual, em todas as áreas do conhecimento científico, nas políticas econômicas e 
sociais e na esfera das possíveis e prováveis ações políticas e suas conseqüências, os 
nossos enunciados e eventuais propostas serão baseados  mais em probabilidades do 
que certezas que caracterizam o pensamento autoritário e linear. Esta postura tem 
profundas implicações para o sistema de valores e as relações meio-fim. O senso comum 
postula que os fins justificam os meios, mas não esclarece sobre o que legitima os fins?  

  

A insustentabilidade do mundo atual  
 Os debates sobre a sustentabilidade tendem a se esgotar numa retórica vazia quando 
não incorporam os grandes desafios enfrentados pela humanidade neste limiar de século 
e milênio. À pergunta “que sociedade queremos”? Não basta acenar com o discurso sobre 
o meio ambiente verde e despoluído. Precisamos encontrar respostas às questões do 
desemprego, a falta de democracia participativa, as violações recorrentes dos Direitos 
Humanos enfim, a degradação da qualidade de vida, sobretudo dos mais carentes e 
excluídos. Não podemos perder de vista esses objetivos estratégicos de longo prazo, 
enquanto militarmos por conquistas imediatas para garantir condições de vida mais 
favoráveis para todos os trabalhadores, mulheres e homens, particularmente aqueles que 
se encontrem em situações de trabalho precário e informal.  

A globalização da economia e o recuo do Estado de suas responsabilidades históricas de 
prover serviços básicos às populações de baixa renda, além de dificultar o acesso ao 
mercado de trabalho, agravaram as carências dos serviços públicos para as camadas 
historicamente desfavorecidas. Entretanto, a redução até a eliminação total das 
desigualdades sociais constitui condição primordial para alcançar a sustentabilidade em 
todas suas dimensões – social, cultural, econômica, ambiental e ética – porque a pobreza 
e a degradação ambiental são fenômenos estreitamente interligados em nossa sociedade.  

A crescente integração das economias em um mercado internacionalizado produz mais 
riquezas materiais e maior volume de transações comerciais. Mas, paradoxalmente, gera 



também mais pobreza e exclusão.Afluência (para não dizer desperdício) e desigualdade 
são cada vez mais polarizadas e concentradas em nossa sociedade, tornando-se os 
maiores obstáculos de um processo de desenvolvimento “durável”, como dizem os 
franceses. Sem mecanismos regulatórios e de controle, situação típica de países e 
regiões periféricos, a industrialização produz efeitos negativos no meio ambiente e, 
conseqüentemente, à saúde da população. A insuficiência de serviços básicos de 
saneamento, coleta e destinação do lixo e condições precárias de moradia 
tradicionalmente relacionadas à pobreza e ao subdesenvolvimento, somam-se à poluição 
química e física do ar, da água e do solo, provocando uma vasta gama de doenças 
endêmicas. 

Em retrospectiva histórica, a sociedade parece afastar-se cada vez mais da racionalidade 
e da virtude do comportamento ético. Tanto a burguesia quanto o proletariado, ao 
conquistarem o poder, aderiram ao ethos e adotaram os objetivos do progresso via 
acumulação material e crescimento econômico, os quais não são sustentáveis. 

Na sociedade capitalista, o crescimento econômico se tornou estéril por não gerar mais 
empregos, ao menos para compensar a eliminação de postos de trabalho em 
conseqüência de inovações tecnológicas e da redução de investimentos. 

O sistema é implacável em sua dinâmica: os ganhos são apropriados pelos ricos e 
poderosos, enquanto aos pobres, na melhor das hipóteses, são proporcionados 
benefícios filantrópicos paternalistas.  

Devido à concentração do capital e do poder, as relações sociais continuam sendo 
autoritárias, impedindo voz e vez às populações carentes. Em muitos lugares ocorre um 
retrocesso em termos de direitos à cidadania e de extensão dos direitos humanos a todos. 

Os efeitos sociais e culturais do funcionamento do sistema são desestruturadores: a 
corrida por competitividade e acumulação sufoca os valores de cooperação e 
solidariedade e reprime as manifestações de identidade cultural. Finalmente, o sistema é 
autodestrutivo em sua dinâmica: seu avanço está baseado na depredação do meio 
ambiente, o que mina a própria existência e sobrevivência da população, ignorando ou 
desprezando os direitos das gerações futuras. A legislação ambiental surge como defesa 
tardia, reativa e incompleta diante do volume e a gravidade dos danos que ameaçam a 
segurança e a sustentabilidade ecológica do planeta e de seus habitantes.  

Percebe-se portanto o esgotamento do paradigma de desenvolvimento capitalista, cuja 
natureza centralizadora e autoritária inviabiliza a evolução pacífica para um convívio 
democrático e solidário. 

 
A falácia do crescimento 
Espanta o grau de mistificação usada pelos formuladores da política econômica ao induzir 
a população a acreditar na solução de seus problemas a partir de um indicador estatístico 
freqüentemente manipulado. A doutrina convencional afirma que o crescimento da taxa do 
PIB (Produto Interno Bruto) seria o único caminho para o progresso e o bem estar. A 
realidade contradiz o discurso otimista do governo, dos empresários e da academia. O 
PIB reflete somente uma parcela da realidade, distorcida pelos economistas, ou seja, a 
parte envolvida em transações monetárias. Funções econômicas desenvolvidas nos lares 
e atividades de voluntários acabam sendo ignoradas e excluídas da contabilidade 
nacional. Em conseqüência, a taxa do PIB oculta não somente a crise da estrutura social, 
mas também a destruição do habitat natural – base da economia e da própria vida 
humana.  



Paradoxalmente, efeitos desastrosos são contabilizados como ganhos econômicos. O 
crescimento pode conter em seu bojo sintomas de anomia social. A onda de crimes nas 
áreas metropolitanas impulsiona uma próspera indústria de proteção e segurança que 
fatura bilhões. Os números de carros blindados e de helicópteros usados em São Paulo 
são dos mais altos no mundo. Seqüestros e assaltos a bancos atuam como poderosos 
estimulantes dos negócios das companhias de seguro, aumentando o PIB. 

Algo semelhante ocorrer com o ecossistema natural. Quanto mais degradados são os 
recursos naturais, maior o crescimento do PIB, contrariando princípios básicos da 
contabilidade, ao considerar o produto da depredação como renda corrente. O caso da 
poluição ilustra melhor essa contradição, aparecendo duas vezes como ganho: primeiro, 
quando produzida pelas siderúrgicas, petroquímicas ou mineradoras e, novamente, 
quando se gastam verdadeiras fortunas para limpar os dejetos tóxicos dessas indústrias 
despejadas no ar ou nos rios. Outros custos da degradação ambiental, tais como gastos 
com médicos e medicamentos são contabilizados como crescimento do PIB. Essa 
contabilidade ignora a distribuição da renda, ao apresentar os ganhos auferidos no topo 
da pirâmide social como ganhos coletivos. Tempo de lazer e o convívio com a família são 
considerados sem valor monetário. O excesso de consumo de alimentos e seu tratamento 
com dietas ou cirurgias plásticas são outros exemplos da contabilidade no mínimo bizarra, 
sem falar dos bilhões gastos com tranqüilizantes e tratamentos psicológicos. 

Devemos exigir do governo que explicite melhor a qualidade do crescimento, seus custos 
e benefícios ou seja, “crescimento de quê e para quem”? A falácia do PIB melhor pode 
ser observada nos países em desenvolvimento ou “emergentes”, assim conotados com 
base no PIB. A industrialização do “milagre” brasileiro desarticulou as economias rural e 
doméstica, resultando em migrações, empobrecimento e sofrimentos de amplos 
contingentes populacionais.  

Outro paradoxo decorrente da globalização embaralha ainda mais o indicador do PIB. 
Antes, os ganhos das corporações transnacionais eram contabilizados pelo país-sede da 
empresa, para onde os lucros foram remetidos. Na contabilidade atual, os lucros são 
atribuídos ao país da localização das fabricas, embora não permaneçam lá. Oculta se, 
assim, um fato básico: as empresas dos países ricos exploram e expatriam os recursos 
dos pobres, chamando isso de “desenvolvimento”. Como medir ou avaliar o “progresso” 
de uma sociedade? Até as organizações multilaterais – BIRD, BID, UNESCO - passaram 
nos últimos anos a introduzir critérios sociais e qualitativos para avaliar os avanços em 
direção ao desenvolvimento com sustentabilidade. Ao avaliar o estado da sociedade 
devemos considerar a economia, além da produção e do consumo de bens e serviços, 
como a atividade destinada a resgatar o sentido do trabalho e da vida, refletindo o grau de 
cooperação e solidariedade alcançado pelos membros da sociedade. Neste sentido, muito 
mais do que números abstratos e manipulados, os cuidados e o desvelo com que o 
coletivo se dedica aos mais fracos, aos deserdados e discriminados – crianças, idosos, 
minorias étnicas, desabrigados e desempregados, doentes físicos e mentais - eis os 
verdadeiros indicadores do progresso humanos rumo à sociedade sustentável. 

  
Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia 
Ao contrário do discurso oficial sustentado pelo sistema científico, não há uma correlação 
positiva entre pesquisas científicas e tecnológicas e a posição de um dado país em 
termos de indicadores sociais.  Apesar da razoável infraestrutura científica (universidades 
e institutos de pesquisa), nos indicadores de desenvolvimento humano, o Brasil 



permanece bem atrás de vários países com inferior desenvolvimento em ciência e 
tecnologia. 

A questão do papel da ciência e tecnologia na sociedade afligida por tremendos 
problemas sociais tem sido sistematicamente evitada pelos cientistas e políticos.  Durante 
as últimas décadas, a opinião pública tem sido alimentada pelo mito do “efeito de filtração” 
(trickle-down effect), de mais pesquisa e desenvolvimento para prosperidade econômica e 
bem-estar social.  Entretanto, como prova a dura realidade, a natureza dos nossos 
problemas sociais não requer sofisticadas soluções de alta tecnologia, mas o uso mais 
racional de tecnologias “apropriadas” existentes e de políticas empenhadas na redução do 
desperdício e do consumo conspícuo.  Outro importante fator em desenvolvimento 
humano é o aumento do nível de educação e conhecimentos do conjunto da população 
pela incorporação de milhões de crianças ainda excluídas de um adequado sistema 
escolar.  Como pode uma sociedade progredir sem a inclusão de toda a sua população?  
Da discussão precedente pode-se inferir que ciência e tecnologia não são politicamente 
neutras ou temas a-éticos.  Ao contrário, equipamentos e processos de trabalho bem 
como a organização e manuseio dos mesmos estão inextricavelmente ligados às relações 
sociais produtivas.  Em cada contexto histórico, espacial e socialmente determinado, as 
formas materiais de tecnologia representam uma certa combinação de diferentes níveis 
de poder econômico e político centralizado, e as aspirações contrabalanceadoras dos 
produtores por mais autonomia e auto-gestão.  Por isso, práticas tecnológicas refletem as 
contradições políticas entre as dinâmicas da economia (concentração e centralização do 
capital) e as tendências opostas do sistema político, em direção à democracia e auto-
gestão.  Essa tensão dialética estabelece os limites da ciência e tecnologia como 
instrumentos de mudança social. Pesquisas tecnológicas e o desenvolvimento de 
inovações e sua incorporação ao sistema produtivo obedecem primeiramente a critérios 
econômicos e políticos.  Proclamar a crença nas possíveis mudanças das relações de 
poder no sentido de mais eqüidade e justiça social derivadas das políticas convencionais 
de ciência e tecnologia, soa ingênuo ou deliberada mistificação.  Ultimamente, o 
desenvolvimento social e econômico, incluindo ciência e tecnologia, não depende 
somente do volume de recursos disponíveis, mas de quem os controla e os usa, com que 
objetivos, planos e valores. 

  

Desenvolvimento como liberdade 
 Não existe consenso entre os cientistas sociais sobre o significado do termo 
“desenvolvimento”, freqüentemente confundido com crescimento econômico. Amartya 
Sen prêmio Nobel de economia, define o desenvolvimento como o processo de ampliação 
da capacidade de os indivíduos terem opções, fazerem escolhas. Relativiza os fatores 
materiais e os indicadores econômicos e insiste na ampliação do horizonte social e 
cultural da vida das pessoas. A base material do processo de desenvolvimento é 
fundamental, mas deve ser considerada como um meio e não como um fim em si. O 
crescimento econômico não pode ser associado automaticamente ao desenvolvimento 
social e cultural. Os índices de desenvolvimento humano (IDH) levantados e calculados 
nos últimos anos revelam aspectos muitos além da capacidade produtiva, ao postular a 
melhoria da qualidade de vida em comum, a confiança das pessoas nos outros e no futuro 
da sociedade. Destacam as possibilidades das pessoas levarem adiante iniciativas e 
inovações que lhes permitam concretizar seu potencial criativo e contribuir efetivamente 
para a vida coletiva. Seguindo esse raciocínio, Sen resume suas idéias sobre o 
desenvolvimento como as possibilidades de “poder contar com a ajuda dos amigos”, ou 
seja, a cooperação e a solidariedade entre os membros da sociedade que assim 



transformam o crescimento econômica destruidor das relações sociais em processo de 
formação de capital social ou em “desenvolvimento como liberdade”. Para Sen, os valores 
éticos dos empresários e governantes constituem parte relevante dos recursos produtivos, 
pois orientam para investimentos produtivos em vez de especulativos e inovações 
tecnológicas que contribuem para a inclusão social. Quanto maior o capital social – a rede 
de relações sociais e o grau de confiança recíproca – menor a corrupção e a sonegação 
de impostos e tributos. Iniciativas de criar programas e projetos que favoreçam a 
equidade e igualdade e estimulam melhores serviços públicos de educação e saúde, 
impulsionam o crescimento econômico e possibilitam a governabilidade democrática.  

  
Motivos para otimismo 
Indubitavelmente, vivemos um período de transição na história da humanidade 
caracterizado por rupturas e desajustes que produzem insegurança e angústias diante as 
incertezas sobre os rumos da evolução social, tecnológica e ética da sociedade. 

 Contextualizar os problemas e educar para o desenvolvimento sustentável e democrático 
em nosso mundo dilacerado pela polarização entre ricos e pobres e destroçado pela 
depredação ambiental significa relacionar o processo e seus desafios com a crise geral 
que atravessa o modelo cultural e científica atual.  

Iniciamos este texto com a afirmação sobre a construção social da realidade – um 
processo histórico cujo desfecho dependerá dos valores e do grau de consciência e 
motivação dos atores sociais.  

Até meados do século XVIII, as poucas sociedades organizadas foram dominadas por reis 
absolutistas que se autolegitimaram pelo direito divino. As idéias propagadas pelos 
enciclopedistas franceses desencadearam movimentos populares e reivindicações por 
liberdade, igualdade e fraternidade inaugurando a era do Iluminismo e das revoluções 
burguesas na França (1789) na América do Norte, com a Guerra de Independência (1776 
-1783) e, com as conquistas das tropas napoleônicas, em toda a Europa, da Itália à 
Rússia, da Áustria aos países escandinavos. O dique de repressão absolutista estava 
rompido e mesmo a restauração das monarquias pelo Congresso de Viena (1815) não foi 
capaz de retornar as rodas da História. 

Por que a democracia formal burguesa não funciona mais? O despertar das classes 
exploradas, seu desespero diante o nepotismo das elites, as eleições freqüentemente 
fraudadas ou marcadas pelo poder da mídia e dos grandes grupos econômico-financeiras 
colocam na ordem do dia a busca de um novo padrão de política em que os movimentos 
sociais, as ONGs e a sociedade civil são os principais atores em um regime de 
democracia participativa. 

Para construir um futuro sustentável – a utopia – o projeto transcenderá a cegueira 
característica da sociedade atual. A construção da utopia não se submeterá ao peso da 
"realidade", contestará as malhas da dominação autoritária e reivindicará o poder para 
construir uma nova realidade.  

Os impactos dramáticos do desenvolvimento desigual, aumentando o fosso entre ricos e 
pobres, ajudaram a lançar a reivindicação central de nosso tempo – direitos humanos – 
não como visão utópica ou idealista, mas como condição básica para a sobrevivência da 
sociedade e a sustentabilidade de suas instituições. Para promover o advento da 
sociedade sustentável precisamos de uma ética universal que transcenda todos os outros 
sistemas de crenças e valores, uma síntese da consciência humana, ciente da raridade 



de todas as formas de vida e da necessidade de cooperação, solidariedade e 
interdependência para guiar nossos esforços de realizar as mudanças. 

Utopia? Subversão ou visão de um futuro desejável? Cabe a cada um de nós o 
julgamento. Parece incontestável que não são apenas os indivíduos que estão perplexos 
e inseguros diante os paradoxos do mundo atual. Tampouco são os países isoladamente 
que podem ser apontados como responsáveis pela irracionalidade das relações sociais 
que torna a vida em pesadelo para a maioria da humanidade. É o sistema que está em 
crise, constantemente acirrada pela pressão direta e subliminar de competir, vencer e 
acumular, indiferente aos sofrimentos e tragédias humanas que semeiam a trilha 
percorrida. 

Não devemos nem podemos desarmar-nos em tempos de trevas. A evolução da 
humanidade segue por caminhos tortuosos e contraditórios. Após três séculos de idéias 
iluministas e lutas pela liberdade, democracia e direitos humanos, as injustiças ainda 
precisam ser denunciadas e combatidas, porque sozinho, o mundo não vai melhorar.  

  

 


