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INTRODUÇÃO: O DESENVOLVIMENTO HUMANO MAL-INTERPRETADO

Na década de 1990, os debates sobre os aspectos econômicos e sobre as estratégias políticas do desenvolvimento resultaram no reconhecimento de que desenvolvimento implica mais
que crescimento da produção material e deve satisfazer objetivos mais amplos do bem estar
humano. Agora se reconhece, abertamente, que a expansão da educação e da saúde constituem objetivos muito importantes e que o monitoramento da pobreza inclui, progresso específico nessas áreas.1 Os Relatórios Anuais do Desenvolvimento Humano têm tido um papel
fundamental nessa mudança. Eles representam uma das vozes mais contundentes a chamar
a atenção para o fato de que as dimensões do bem estar humano não estão relacionadas à
renda e a contribuir para aumentar a insatisfação com o idéia de que o progresso, em termos
do bem estar humano, é alcançado, prioritariamente, por meio da expansão da renda.
Entretanto, esse novo consenso não representa, de forma alguma, o reconhecimento do
conceito pleno de desenvolvimento humano. De fato, sob o meu ponto de vista e sob o ponto
de vista de vários outros co-autores dos Relatórios de Desenvolvimento Humano, a frustração mais persistente, vinculada à evolução recente do pensamento sobre desenvolvimento,
encontra-se relacionada à contínua má interpretação do desenvolvimento humano, a saber,
a aplicação da abordagem das capacitações, concebida por Amartya Sen e detalhada em
outros capítulos desse livro. A despeito da natureza ampla e complexa do desenvolvimento
humano, surgiu a convicção de que ele se refere, essencialmente, à educação e à saúde, o
que pouco acrescenta aos conceitos de capital humano e de necessidades básicas.
Observa-se, também, uma tendência no sentido de aprisionar as estratégias e conceitos do
desenvolvimento humano dentro do índice de desenvolvimento humano. Ironicamente, o
sucesso do IDH tem contribuído apenas para reforçar a interpretação limitada do desenvolvimento humano. Duas falhas no design inicial do IDH – a simplificação de uma idéia com-
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plexa e a exclusão de referências às liberdades políticas e à participação – continuam a
permear o conceito. A mensagem do IDH é a de que os objetivos essenciais do desenvolvimento humano são: expandir a educação, promover a alfabetização, melhorar a saúde e a
expectativa de vida e aumentar a renda, embora esforços cuidadosos sejam também desenvolvidos no sentido de se explicar que o conceito de desenvolvimento é bem mais amplo do
que as formas de mensurá-lo. O poder do IDH, enquanto um instrumento de comunicação,
tem sido difícil de difícil controle.
Esse capítulo examina como o desenvolvimento humano se diferencia das abordagens de
capital humano, de desenvolvimento de recursos humanos e de necessidades básicas. Ele
também revê como os conceitos de desenvolvimento humano evoluíram nos Relatórios de
Desenvolvimento Humano, na última década, e os motivos que perpetuam a noção de que o
desenvolvimento humano diz respeito à educação e à saúde.
Argumentando que o desenvolvimento humano é mais amplo do que educação e saúde,
uma vez que as capacitações humanas se estendem para bem além dessas áreas e podem
mesmo ser infinitas, esse capítulo demonstra como o desenvolvimento humano se diferencia
de outras abordagens de três maneiras distintas2:
•

definição de fins e meios,

•

preocupação com liberdades e dignidade humanas e

•

preocupação com a ação humana – o papel das pessoas no desenvolvimento.

Finalmente, esse capítulo identifica lacunas e propõe uma agenda para discussões futuras
de conceitos, instrumentos de medida e de políticas.
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FINS HUMANOS E MEIOS ECONÔMICOS

Na estrutura de desenvolvimento humano, o desenvolvimento abrange o bem estar das pessoas e a expansão de suas capacitações e funcionamentos. A expansão da produção material é tratada como um meio e não como um fim. A relação fins-meios é invertida em teorias
de formação de capital humano, ou de desenvolvimento de recursos humanos, nas quais os
seres humanos são considerados meios para se atingir o crescimento econômico.Enquanto
a abordagem de desenvolvimento humano atribui valor intrínseco, no que diz respeito às
vidas humanas, aos investimentos em educação e em saúde, a abordagem de desenvolvimento de recursos humanos enfatiza como a educação e a saúde melhoram a produtividade
e são importantes na promoção do crescimento econômico.3 A abordagem das necessidades
básicas focaliza o acesso aos serviços sociais, como meio de suprir as necessidades básicas necessárias para que se possa ter uma vida digna. Este enfoque não se detém nas razões que fazem com que determinadas necessidades sejam importantes. Na ausência de
uma análise dessa natureza, a abordagem das necessidades básicas acaba por enfatizar o
acesso aos bens materiais, ao invés de discutir o que esses bens permitem às pessoas fazer.4
Ao optar pela abordagem do desenvolvimento humano, os Relatórios de Desenvolvimento
Humano destacaram duas mensagens fundamentais: definir o bem estar como o objetivo do
desenvolvimento e considerar o crescimento econômico como meio. Essa relação fins-meios
evoluiu em direção a novos conceitos e medidas e em termos de articulação de prioridades
de políticas.
Por exemplo, relatórios sucessivos têm demonstrado que países com renda semelhante podem atingir níveis bastante diferenciados de desenvolvimento humano. O Relatório de Desenvolvimento Humano de 1996 aprofunda a análise dessa relação e revela a inexistência de
um vínculo automático de causa-efeito entre crescimento econômico e desenvolvimento humano. O crescimento pode ser implacável, instável, sem futuro, voz e emprego – mas quando os vínculos são fortes, o crescimento e o desenvolvimento humano se fortalecem mutuamente.
Se os fins são definidos como finalidades humanas, então a miséria e a desigualdade precisam também ser definidas em termos outros que não renda. Nessa linha, o Relatório de Desenvolvimento Humano de 1997 representou um avanço importante no conceito de pobreza,
passando a explicitá-la como um estado de privação nas vidas e nas escolhas das pessoas,
ao invés de relacioná-la a bens materiais e renda. O Relatório introduz um conceito de pobreza humana diferente do conceito de pobreza de renda. Enquanto a medida padrão de
pobreza baseia-se na renda ou no consumo de alimentos abaixo de um determinado limite, o
Relatório de Desenvolvimento Humano de 1997 inicia uma forma de mensuração focalizada
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na conquista de desenvolvimento humano, tendo como referência um limite mínimo de sobrevivência humana, alfabetização, nutrição e acesso à renda pública.
De forma semelhante, o foco da análise de privações e de desigualdades nos Relatórios de
Desenvolvimento Humano está mais direcionado para capacitações e escolhas do que para
bens materiais. Por exemplo, o Relatório de Desenvolvimento Humano de 1995 introduziu
uma medida de desenvolvimento humano que leva em consideração desigualdade de gênero (o índice de desenvolvimento relacionado a gênero ou IDG) e uma outra medida relativa
às disparidades existentes entre homens e mulheres no tocante à sua participação em processos de tomada de decisões (a medida de empoderamento de gênero, ou MEG).
Os Relatórios de Desenvolvimento Humano também introduziram uma forma de medir desigualdades baseada em capacidades, por meio de IDHs e da desagregação do IDH por região, gênero e grupos étnicos. Essas avaliações têm gerado acalorados debates nacionais e o
estabelecimento de políticas – como, por exemplo, no Brasil, país em que os IDHs regionais
apresentam uma grande variação e onde o índice mais baixo é comparável ao mais baixo do
mundo e o mais alto ao mais alto do mundo.5
A implicação mais óbvia dessa estrutura de fins-meios, no que se refere à definição de políticas é a de que apenas o crescimento econômico não será suficiente para promover o desenvolvimento humano. Maior atenção precisa ser devotada a outros objetivos do desenvolvimento humano. O foco nas vidas humanas, como a finalidade do desenvolvimento, pode
referenciar a análise de quase todos os desafios de desenvolvimento e direcionar a agenda
voltada para questões de definição de políticas. Cada Relatório Anual de Desenvolvimento
Humano tem tratado de um determinado tema, a partir desse ponto de referência.
Ao abordar a globalização, por exemplo, o Relatório de Desenvolvimento Humano de 1999
não se limita a discutir o impacto do comércio e da liberalização do capital no crescimento
econômico. Ao invés disso, ele trata das variações de oportunidades que ocorrem nas vidas
das pessoas e explicita as preocupações decorrentes de novas inseguranças que estão sendo geradas. A estrutura conceitual do Relatório de Desenvolvimento Humano de 2001 vê a
tecnologia como instrumento para promoção do desenvolvimento humano e não como recompensa de renda mais alta. Essa postura contrasta com estudos da atual revolução tecnológica, orientados para o crescimento, que lidam, prioritariamente, com o impacto da tecnologia na economia, em aspectos tais como aumento de produtividade, geração de empregos
e tendências do mercado de ações.
O Relatório de Desenvolvimento Humano de 2001 vê nas políticas públicas um instrumento
para viabilizar o “uso das novas tecnologias a favor do desenvolvimento humano“ – como,
por exemplo, redirecionando o foco das prioridades para a pesquisa e para o investimento
em desenvolvimento, com o objetivo de buscar soluções para problemas que ainda persis-
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tem, tais como doenças tropicais, baixa produtividade na agricultura e falta de acesso à energia. O Relatório introduz um novo instrumento de medida, Índice de Progresso Tecnológico, que avalia a disseminação de tecnologias básicas em um país. A Índia, por exemplo,
apesar de constituir, atualmente, um centro mundial de inovação, possui um IPT relativamente baixo, porque uma grande parte O IPT também incorpora a capacidade humana de inovação e de adaptação.
O Relatório de Desenvolvimento Humano tem, igualmente, inovado na abordagem dos debates sobre consumo/meio-ambiente, normalmente dominados pelas preocupações com o
crescimento econômico e com a expansão do consumo como fontes do estresse ambiental.
O Relatório de Desenvolvimento Humano de 1998 aborda o impacto de questões dessa natureza sobre as pessoas, principalmente sobre as necessidades e os fardos diferentes dos
subconsumidores, que não consomem o suficiente para suprir suas necessidades básicas, e
dos superconsumidores, cujo consumo é intenso e crescente. Enquanto os superconsumidores causam mais estresse ambiental, os subconsumidores provavelmente sofrerão as conseqüências desse estresse, que variam de poluição do ar ao aumento do nível do mar.
Um outro conceito voltado para o homem e que tem grande impacto nos debates públicos é
o da segurança humana. O Relatório de Desenvolvimento Humano de 1994 convoca os elaboradores de políticas e pesquisadores a dirigir sua atenção para a segurança das pessoas
ao invés de se preocuparem com a segurança das fronteiras nacionais. As implicações desse conceito são profundas. Ele desafia as noções de política exterior, ao propor que os países protejam as pessoas contra danos graves e contra violações dos direitos humanos,
mesmo quando o Estado não pode ou não quer fazê-lo. Também indica que é necessário
que as políticas econômicas nacionais estabeleçam medidas contra as conseqüências catastróficas de reveses econômicos e de desastres naturais. A segurança humana é um dos temas mais importantes das discussões internacionais e deu origem à criação de duas comissões mundiais, uma em 2000 e outra em 2001.6
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múltiplas da segurança humana.
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LIBERDADE E DIGNIDADE HUMANA –
ABRANGENDO LIBERDADE POLÍTICA E SOCIAL

O desenvolvimento humano é motivado pela busca da liberdade, do bem estar e da dignidade dos indivíduos em todas as sociedades, preocupações essas que não estão presentes
nos conceitos de desenvolvimento social, de formação de capital humano e de necessidades
básicas. A abordagem do desenvolvimento humano também afirma que todas as capacitações ampliam as liberdades humanas ao mesmo tempo que incentiva o desenvolvimento de
toda a gama dessas capacidades, bem como a conquista das liberdades sociais, que não
podem ser exercidas sem a garantia dos direitos civis e políticos.
Como o Relatório de Desenvolvimento Humano de 2000 afirma, as capacitações abrangem
“a liberdade básica de ser capaz de satisfazer as necessidades físicas de forma a evitar a
inanição, a sub-nutrição, a morbidade, ou a morte prematura. Elas também incluem as oportunidades de aquisição de competências oferecidas pela educação (...) ou a liberdade e os
meios econômicos para ir e vir e escolher onde morar. Há também liberdades ‘sociais‘ importantes, tais como a capacidade de participar da vida da comunidade, de discussões públicas,
da tomada de decisões políticas e mesmo a habilidade básica de ‘aparecer em público sem
se envergonhar’.”7 (ênfase minha)
Desde o seu início, os Relatórios de Desenvolvimento Humano enfatizaram a liberdade política e social como parte integrante do desenvolvimento humano, atribuindo-lhes prioridade
no estabelecimento de políticas. Os autores dos Relatórios de Desenvolvimento Humano
também reconheceram que o maior defeito do IDH está relacionado à ausência de um indicador de liberdade política. A partir de 1990, muitos esforços foram feitos no sentido de desenvolver uma medida. Em 1992, foi publicado o Índice de Liberdade Humana, ao qual se
seguiu o Índice de Liberdade Política, em 1993. Infelizmente, essas medidas eram tecnicamente defeituosas e politicamente inaceitáveis. Elas geraram muita controvérsia e foram
descontinuadas.8
Assim, apesar da ênfase dada à importância da liberdade política e social, essas capacitações nunca receberam a mesma atenção atribuída às capacitações básicas – melhor saúde,
educação, e renda. Em parte, isso se deve à complexidade dos processos de mensuração e
de monitoramento dessas liberdades, fator que se reflete na avaliação de tendências no desenvolvimento humano, assunto que merece um capítulo específico, em cada Relatório de
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Desde então, têm sido envidados esforços para coletar dados sobre medidas de liberdade política – tais como o Freedom
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Para uma avaliação dessa experiência, veja Haq 1995 e Human Development Report 2000, Caixa 5.2.
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Desenvolvimento Humano. Por exemplo, os Relatórios de 1990, 1991 e 1992 fazem afirmações sobre a importância de liberdades humanas e se esforçam, seriamente, em desenvolver medidas para mensurá-las. Entretanto, ironicamente, embora os capítulos sobre o progresso no desenvolvimento humano forneçam uma análise detalhada de tendências na expectativa de vida, na educação e na renda básica, eles se referem apenas minimamente a
tendências em liberdade política, direitos humanos e participação. Da mesma forma, a contabilidade do desenvolvimento humano demonstra, graficamente, progresso e miséria na
expectativa de vida, na saúde, na educação, nas condições sanitárias, na alimentação e nutrição, em mulheres, em crianças, na segurança humana, no meio-ambiente – questões basicamente econômicas e sociais, que não fazem referência a liberdades políticas.
Os Relatórios de Desenvolvimento Humano de 1995 e de 2000 fogem ao padrão descrito
acima e reconhecem, explicitamente, o significado das liberdades políticas. O Relatório sobre
gênero, de 1995, enfatiza a importância de direitos iguais de acesso à liberdade e à participação. O GEM inclui o empoderamento político das mulheres como um indicador da situação
feminina, em geral. O Relatório de Desenvolvimento Humano de 2000, sobre direitos humanos, também não deixa dúvidas ao avaliar o progresso humano – em termos de desenvolvimento e de direitos – dando igual atenção às preocupações econômicas, sociais, políticas e
civis.
O Relatório de Desenvolvimento Humano de 2000, em particular, permitiu um avanço conceitual, ao esclarecer a relação entre direitos humanos e desenvolvimento humano. O Relatório
identificou sete liberdades inerentes aos dois. Elas percorrem as esferas da vida social, econômica, política e civil e incluem salvaguardas contra a discriminação e o medo, contra a
necessidade, contra a injustiça e a violação da lei, liberdade de expressão, liberdade para
desenvolver o potencial humano de cada um e oportunidade de acesso a um trabalho decente.
O Relatório de Desenvolvimento Humano de 2000 também aborda a questão das políticas
que se fazem necessárias para o estabelecimento das liberdades civis e políticas. Ele enfatiza a democracia inclusiva enquanto um sistema político que protege os direitos de todos e
identifica a exclusão das minorias como o ponto fraco das democracias majoritárias. O Relatório também demonstra como as liberdades civil e política podem motivar as pessoas a se
engajar em ações coletivas e a lutar por outros direitos.
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PESSOAS, PARTICIPAÇÃO E MUDANÇA

O conceito de agência humana encontra-se implícito na abordagem do desenvolvimento humano. As pessoas não podem ser consideradas beneficiárias passivas do progresso social e
econômico, mas devem ser vistas como agentes ativos de mudança. O enfoque das necessidades básicas, ao contrário, trata os seres humanos como beneficiários, e não como participantes, na promoção do progresso. Embora a abordagem de recursos humanos perceba
os seres humanos como agentes de mudança, sua preocupação é com a sua capacidade
produtiva.
O desenvolvimento humano também se preocupa com a agência humana em diversas áreas, especialmente com a participação na vida da comunidade, no processo comunitário de
tomada de decisões e na ação coletiva para promover mudanças. O acesso à liberdade e ao
respeito das outras pessoas constituem não apenas objetivos, mas possuem valor instrumental. Os seres humanos podem ser agentes de mudança, tanto por meio de ação individual como coletiva – por intermédio da educação e da saúde, que fortalecem o potencial
produtivo, do conhecimento, que traz melhoria para a saúde, do uso das liberdades civis e
políticas, com o propósito de promover mudanças. Todos os Relatórios de Desenvolvimento
Humano refletiram questões relacionadas a ações individuais e coletivas.
No que diz respeito a ações individuais, os Relatórios têm insistido na importância de investir
na educação e na saúde como pilares do desenvolvimento humano – portanto, a percepção
de que o desenvolvimento humano é mais ou menos semelhante a estratégias de desenvolvimento de recursos humanos não causa surpresa. Por exemplo, o relatório de Desenvolvimento Humano de 1991, que tratou do tema do financiamento do desenvolvimento humano,
focaliza no investimento em educação e em saúde como estratégias para garantir o acesso
eqüitativo às oportunidades. Algumas propostas inovadoras constantes do relatório, como a
de prioridades humanas, exigem uma análise do gasto público. O Relatório de Desenvolvimento Humano de 1991 também apóia a iniciativa 20:20, um importante esforço feito no sentido de defender uma política que permita aumentar as despesas destinadas a prioridades
humanas básicas.
O Relatório de Desenvolvimento Humano de 1993, sobre participação, ao examinar a agência humana de mobilização, por meio da ação coletiva, teve um caráter inovador, ao argumentar sobre a importância do papel das pessoas na governança. Ele propõe duas estratégias – fortalecer as instituições da sociedade civil e descentralizar o poder, das capitais para
as regiões e vilas.9 O Relatório de Desenvolvimento Humano de 2000 avança ainda mais, ao
considerar a liberdade política e a social como meios para promover o empoderamento das
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pessoas. Amartya Sen, na sua famosa análise das grandes fomes, demonstra que essa condição não persiste em democracias. De forma semelhante, a expansão da liberdade civil e
da liberdade política empodera as pessoas, permitindo-lhes agir coletivamente. O Relatório
de Desenvolvimento Humano de 1995 e de 2000 também argumenta que os direitos humanos, inclusive os direitos das mulheres, não foram conquistados, através do tempo, por meio
de um planejamento tecnocrático, mas por meio de movimentos de defesa social.
De um modo mais geral, entretanto, os Relatórios de Direitos Humanos têm dado mais atenção à agência humana por meio da ação individual do que à mobilização coletiva, o que resulta em muitas lacunas. Por exemplo, no Relatório de 1990, uma seção sobre o uso de capacidades discute emprego, migração, participação popular e movimentos de ONGs, mas
não menciona a garantia da liberdade civil e da liberdade política como condição necessária
para a participação. A mensagem implícita nessa seção é a de que pessoas qualificadas,
saudáveis e bem educadas têm mais condições de determinar o curso de suas vidas do que
outras.10
Embora os Relatórios tenham reconhecido a importância da ação coletiva, eles não desenvolveram uma compreensão mais elaborada de como a ação coletiva pode ser facilitada,
onde ela pode ser eficaz e o que pode dar errado. O Relatório de Desenvolvimento Humano
de 1993 apenas detalha os benefícios possíveis da ascensão da sociedade civil, sem avaliar
os obstáculos que ainda possam existir, os resultados contraditórios dos novos movimentos
e suas falhas. O Relatório de Desenvolvimento Humano de 1995 diz muito pouco sobre a
forma como a participação das mulheres na vida política pode ser fortalecida. O Relatório de
Desenvolvimento Humano de 1996 contém insights (acho que essa palavra já se incorporou
ao vocabulário usual das pessoas educadas no Brasil, de modo que eu não traduziria) interessantes sobre uma estratégia de mobilização coletiva, mas não entra em detalhes sobre o
assunto. Os Relatórios de 1995 e de 2000 demonstram que a ação coletiva – sob a forma de
movimentos sociais – tem sido a força motriz do progresso, em termos de acesso à igualdade de gêneros e à proteção dos direitos humanos. Entretanto, esses relatórios tampouco
examinam o processo.
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O ESCOPO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO

A revisão feita até aqui deixou claro que os Relatórios de Desenvolvimento Humano enfatizaram capacitações relacionadas à educação e à saúde, bem como uma abordagem centrada
no homem, para responder aos desafios do desenvolvimento, devotando menos atenção às
liberdades políticas, à participação e à importância da ação coletiva. Isso gerou uma interpretação equivocada bastante generalizada do desenvolvimento humano, mas também suscitou
algumas questões amplas: Qual deveria ser o escopo do desenvolvimento humano? Que
capacitações deveriam ser incluídas? O Desenvolvimento Humano certamente não se restringe à educação e à saúde; capacitações importantes estendem-se muito além dessas duas preocupações.
A abordagem das capacitações deixa em aberto as prioridades a serem atribuídas a diferentes capacitações11. Entretanto, estabelecer políticas públicas significa determinar prioridades.
Assim, uma das questões mais difíceis a serem enfrentadas é a de selecionar as capacitações, pela sua importância.12 O elenco de prioridades é infinito e os valores que as pessoas
atribuem a cada uma variam de indivíduo para indivíduo. Muitas delas não são relevantes –
como, por exemplo, a marca de um sabão em pó13 ou a cor de um carro14. Algumas merecem maior atenção em termos de políticas públicas. Mas, mesmo as que são importantes ou
relevantes podem variar de acordo com o contexto social – de uma comunidade ou país a
outro, e de um momento no tempo a outro. Assim, a tarefa de especificação precisa estar
relacionada à motivação implícita que gerou o procedimento, da mesma forma que necessita
lidar com os valores sociais envolvidos na seleção.15
Os Relatórios de Desenvolvimento Humano utilizaram dois critérios para identificar capacitações chave. Primeiramente, elas precisam ser universalmente valorizadas, considerando que
o objetivo dos Relatórios é proceder a uma avaliação global de progresso com vistas a um
conceito de bem estar social que seja significativo para cerca de 200 países, caracterizados
por níveis extremamente diversos de renda e de desenvolvimento social. Em segundo lugar,
tais capacidades devem ser básicas, no sentido de que a sua ausência excluiria a possibilidade de várias escolhas.
Quatro capacitações importantes para o desenvolvimento humano foram consideradas básicas: ser capaz de sobreviver, possuir conhecimentos, ter acesso aos recursos necessários à

11

Muitos pesquisadores escreveram sobre esse tema complexo. Veja, por exemplo, Nussbaum 2000.

12

A abordagem de desenvolvimento a partir de capacidades – constituindo o desenvolvimento humano a sua aplicação –
deixa em aberto a definição final daquilo que constituiria fins pertinentes para valores sociais e individuais. De acordo
com Sen (1989), Há muita ambigüidade na estrutura conceitual da abordagem das capacidades. Essas ambigüidades
são, de fato, parte do conceito.

13

Sen 1989.

14

Human Development Report 1999, p. 16 – 17.

15

Sen 1989.
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obtenção de um padrão de vida decente e participar da vida da comunidade. Dessas quatro,
três estão incluídas no IDH; isso não acontece com a última, por não ser ela mensurável.
Através dos anos, o conjunto de capacidades evoluiu e a maneira como foi abordado gerou
ambigüidades e uma postura não-conclusiva a seu respeito. Enquanto as duas primeiras
capacidades persistiram na definição de desenvolvimento humano, as outras duas sofreram
modificações e evoluíram. O acesso aos recursos necessários para que se alcance um padrão de vida decente é um reflexo de todas as outras capacidades que não fazem parte da
educação e da saúde16. A participação foi incluída na definição de desenvolvimento humano
já no primeiro Relatório de Desenvolvimento Humano, publicado em 1990, mas foi mencionada dentro de outras capacidades importantes. Essa especificação foi deixada de lado em
2001. A mudança torna-se evidente nas seguintes passagens:
O desenvolvimento humano é um processo de ampliação das escolhas das pessoas. Em
princípio, tais escolhas podem ser infinitas e modificar-se ao longo do tempo. Entretanto, em
todos os níveis de desenvolvimento, as escolhas fundamentais são: ter uma vida longa e
saudável, ter acesso ao conhecimento e aos recursos necessários para se obter um padrão
de vida decente. Quando essas escolhas essenciais não se encontram disponíveis, muitas
outras oportunidades permanecem inacessíveis. Mas, o desenvolvimento humano não se
esgota nelas. Escolhas adicionais, altamente valorizadas por muitos, vão desde a liberdade
política, econômica e social até a oportunidades de exercer a criatividade e de ser produtivo,
de adquirir respeito próprio e de ter garantidos os direitos humanos.17
O desenvolvimento humano (...) está relacionado à criação de um ambiente onde as pessoas
possam desenvolver seu potencial de forma plena e conduzir suas vidas de acordo com suas
necessidades e interesses... A construção de capacitações é fundamental para a ampliação
das escolhas – daquilo que as pessoas podem fazer ou ser na vida. As capacitações mais
básicas para o desenvolvimento humano são: ter uma vida longa e saudável, possuir conhecimentos, ter acesso aos recursos necessários à obtenção de um padrão de vida decente e
ser capaz de participar da vida da comunidade. Sem isso, muitas escolhas simplesmente
não se tornam disponíveis e muitas oportunidades na vida permanecem inacessíveis.18
Outras capacidades deveriam também ser incluídas? Existiriam outras, de natureza universal
e fundamental? Um número delas poderia ser levado em consideração como, por exemplo, a
capacidade de não ter que enfrentar situações de risco físico, de não ser submetido(a) à violência física. Essa é uma preocupação do mundo atual, à medida que a violência se manifesta de formas diferentes, abrangendo espancamentos domésticos detalha, crimes urbanos,
guerras e conflitos.

16

Anand e Sen 1997.

17

Human Development Report 1990, caixa 1.1.

18

Human Development Report 2001, p. 9.
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ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO –
DA ERA DO PLANEJAMENTO NACIONAL À ERA DA GLOBALIZAÇÃO

Não constitui surpresa o fato de os Relatórios de Desenvolvimento Humano terem, inicialmente, enfatizado a educação e a saúde, devotado menor atenção à liberdade política e social e destacado a agência individual, ao invés da coletiva. Como foi observado no relatório
de 1990, capacitações importantes podem sofrer alterações através do tempo e de um lugar
para outro.
O primeiro Relatório de Desenvolvimento Humano foi publicado em 1990, ao final da era de
planejamento da concepção de desenvolvimento. O capítulo de abertura do livro Reflexões
sobre o Desenvolvimento Humano (Reflexions on Human Development), de autoria de Mahbub ul Haq, é intitulado As Pessoas Ausentes no Planejamento do Desenvolvimento (The
Missing People in Developmnt Planning). A defesa do desenvolvimento humano enfatizava
mudanças nas prioridades de planejamento e nos tipos de investimentos e ações de que o
Estado necessitava. Naquele contexto, o que o Estado poderia fazer para ampliar as capacitações nas áreas de educação e saúde constituía uma parte importante da estratégia de desenvolvimento humano, tanto pelo valor intrínseco como instrumental da educação e da saúde.
Vivemos, hoje, na era de globalização rápida. A liberalização econômica e política dá forma
ao contexto do desenvolvimento. Essa mesma liberalização alterou as prioridades. A capacidade de participação e a natureza coletiva da ação social tornaram-se mais importantes.
Espera-se – se que a iniciativa social motive o debate sobre políticas relativas a temas relevantes para o bem estar das pessoas – tendo como objetivo o desenvolvimento humano –
em oposição ao controle do mercado pela iniciativa privada. Ações coletivas por pessoa e
atores que não o Estado e, de forma destacada, por grupos da sociedade civil, têm agora um
papel muito importante na determinação do curso do desenvolvimento, existindo, atualmente,
um consenso emergente sobre a importância da sociedade civil na sua promoção. As mudanças políticas da década de 1980 e de 1990 também acabaram por gerar um consenso
maior sobre o valor intrínseco das liberdades políticas e sobre todos os direitos humanos.
Um ponto a ser considerado em uma futura agenda para os Relatórios de Desenvolvimento
Humano deveria ser o de estabelecer um equilíbrio entre a ênfase dada às liberdades políticas e à ação coletiva. Na próxima década, eles podem contribuir de forma mais significativa
para os debates, oferecendo conceitos inovadores e disponibilizando medidas e análises de
políticas que tenham como foco o valor instrumental dessas questões, para o desenvolvimento.
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