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RESUMO: O presente artigo trata do tema desenvolvimento, a partir de duas visões consideradas 
por alguns autores, antagônicas, e por outros, convergentes: o econômico e o social. Nesse sentido, 
o problema inicial deste estudo foi definir Desenvolvimento, concretamente como palavra e de 
forma abstrata como fenômeno. A partir desses conceitos, tentar compreender ou responder alguns 
questionamentos importantes, tais como: O que é desenvolvimento social? O que é desenvolvimento 
econômico? Ambos existem? Se sim, onde se unem, onde se repelem? São lados da mesma moeda ou 
são moedas distintas? Para maior entendimento, dentro de um caminho traçado metodologicamente, foi 
elaborado num primeiro momento, material bibliográfico, onde foram levantados e expostos fragmentos 
teóricos de alguns estudiosos clássicos e atuais, relacionados às teorias de desenvolvimento econômico, 
num contexto histórico. Dentre eles: Adam Smith (1983), John Stuart Mill (1983) e Hobsbawn (1995). A 
partir disso, num segundo momento, explanou-se sobre algumas teorias que tratam do desenvolvimento 
social, especialmente sob uma perspectiva humana, destacando-se os autores: Habermas (2000), 
Wallerstein (2002) e Przeworski (2010). Vale ressaltar que, em ambas as teorias, buscou-se também situar 
contextualmente o Brasil nas discussões, tanto do ponto de vista histórico quanto econômico e social. 
Para tanto, foram relevantes os argumentos e opiniões de autores como Celso Furtado (1974 e 1990), 
Cardoso e Faleto (1970) e Matias-Pereira (2010). Ao final foram elaboradas algumas considerações e 
críticas acerca do estudo, respondendo principalmente ao questionamento que deu origem ao título deste 
artigo, bem como ao seu objetivo central.

PALAVRAS-CHAVE: desenvolvimento econômico; desenvolvimento social; Estado.

INTRODUÇÃO

O presente artigo busca discutir duas visões relevantes, que são conhecidas a partir do que se 
considera desenvolvimento: o lado social e o lado econômico.  Não objetiva-se, no entanto, esgotar o 
tema, ou ser tautológico, e sim, explanar acerca de tais teorias, identificando pontos de divergência e 
convergência entre ambas, com o intuito de sedimentar o conhecimento atual.

Para tanto, o debate será permeado por autores clássicos e atuais, verificando a contribuição de 
cada um no tocante aos temas, objetivando compreender as relações de concordância e antagônicas que 
venham a existir entre o desenvolvimento social e o desenvolvimento econômico.

Nesse sentido, o problema inicial deste estudo foi definir Desenvolvimento, concretamente como 
palavra e de forma abstrata como fenômeno. A partir desses conceitos, tentar compreender ou responder: 
O que é desenvolvimento social? O que é desenvolvimento econômico? Ambos existem? Se sim, onde 
se unem, onde se repelem? São lados da mesma moeda ou são moedas distintas?

Atualmente a discussão sobre desenvolvimento também ganha destaque no Brasil, especialmente 
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na esfera política, onde grupos antagônicos disputaram o poder nas últimas eleições, mormente na esfera 
federal, deixando claro para a população, as suas distintas visões no tocante à economia e às questões 
sociais. 

Por fim, acredita-se que o presente estudo contribui para esclarecer a importância do conhecimento 
de ambos os conceitos, bem como compreender as relações existentes entre eles.

CONCEITUANDO DESENVOLVIMENTO: ECONÔMICO E SOCIAL

Inicialmente torna-se necessário definir a palavra desenvolvimento, em seu cerne. Segundo o 
dicionário, desenvolvimento tem o mesmo sentido de “crescimento e progresso”. Da mesma forma, a 
palavra crescimento tem como um dos seus significados “aumento de uma quantidade ou grandeza [...]”. 
Já a palavra progresso é definida também como “marcha para frente”. (FERREIRA, 2004, p. 198, 226 
e 581).

Buscando esclarecer ainda mais o vocábulo desenvolvimento, descobre-se que “envolver” é o 
mesmo que “cercar, rodear, encerrar ou conter”. De acordo com o Dicionário Etimológico da Língua 
Portuguesa, o prefixo des tem “a noção básica de: (ii) cessação de algum estado primitivo ou de uma 
situação anterior” (CUNHA, 2010, p. 207). Daí, pode-se inferir que desenvolver é sair de uma condição 
de contenção para algo mais, além de um limite.

Nota-se que, a partir dessas definições iniciais, o desenvolvimento pode ser visto como algo 
positivo, e de certa forma, ligado ao aspecto quantitativo, sem fazer aqui nenhum tipo de juízo de 
valor.

Vale ressaltar, no entanto, que não é escopo deste estudo pesquisar a origem do desenvolvimento 
e suas transformações durante os tempos. Tem por objetivo definir o que é desenvolvimento, para 
tentar compreender suas principais relações, sejam elas colidentes ou não, a partir das óticas social e 
econômica.

Para tanto, é mister convidar para o debate, cujo tema principal é o desenvolvimento, alguns 
autores e estudiosos relevantes na história, a fim de que se possa começar a sedimentar o conhecimento 
já existente sobre o assunto. Assim, é interessante iniciar pelos economistas clássicos.

O termo desenvolvimento pode ser encontrado na obra do economista clássico, Adam Smith (1723-
1790), com o sentido de prosperidade ou riqueza. Para o autor, uma nação rica/próspera/desenvolvida 
seria aquela que conseguisse produzir mais do que toda a sua população pudesse consumir.

O trabalho anual de cada nação constitui o fundo que originalmente lhe fornece todos os bens 
necessários e os confortos materiais que consome anualmente. O mencionado fundo consiste 
sempre na produção imediata do referido trabalho ou naquilo que com essa produção é comprado 
de outras nações. Conforme, portanto, essa produção, ou o que com ela se compra, estiver numa 
proporção maior ou menor em relação ao número dos que a consumirão, a nação será mais 
ou menos bem suprida de todos os bens necessários e os confortos de que tem necessidade. 
(SMITH, 1983, p. 35).

Contudo, Adam Smith acreditava que esse “desenvolvimento” seria possível se o foco estivesse 
na produtividade e na individualidade. A primeira seria alcançada por meio de uma quantidade maior 
de trabalhadores disposta ao trabalho e a segunda, através da liberdade individual, onde mesmo que 
cada um produzisse pensando somente em si, portanto, de forma egoísta, todos seriam beneficiados por 
aquela produção. 

Já para Thomas Malthus (1766-1834), demógrafo e economista clássico, a ideia principal deveria 
estar focada na produção de alimentos proporcional à quantidade de habitantes. Percebe-se que ele segue 
a mesma linha de Adam Smith, porém, preocupa-se com o crescimento da população e defende uma 
maior intervenção do Estado nesse aspecto.

Outro dos economistas clássicos referenciados neste texto, é David Ricardo (1772-1823). 
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Seguindo também as mesmas linhas de pensamento de Adam Smith e de Malthus, Ricardo se 
diferencia pela discussão dos salários. Ele acreditava que quanto maior a população, menor o nível de 
desenvolvimento, uma vez que a oferta de mão-de-obra seria maior que a demanda de capacidade das 
indústrias, o que afetaria os salários, reduzindo o poder de compra dos trabalhadores e aumentando os 
lucros dos capitalistas.

Para John Stuart Mill (1806-1873), filósofo e economista britânico, assim como seus colegas 
anteriormente citados, o princípio da liberdade deveria ser defendido. Entretanto, ele se preocupava com 
a igualdade entre homens e mulheres e com o papel do Estado em intervir em algumas áreas, tornando os 
cidadãos mais educados e preparados para assumir novas responsabilidades. Mill foi um dos primeiros 
economistas a falar em variáveis não econômicas quando tratava de desenvolvimento. Seria então uma 
primeira visão social no desenvolvimento econômico.

Confesso que não me encanta o ideal de vida defendido por aqueles que pensam que o estado 
normal dos seres humanos é o de sempre lutar para progredir do ponto de vista econômico; que 
pensam que atropelar e pisar os outros, dar cotoveladas e andar sempre no encalço do outro são 
o destino mais desejável da espécie humana, quando na realidade são os sintomas desagradáveis 
de uma das fases do progresso industrial. (MILL, 1983, p. 252).

Na visão de Marx (1818-1883), o desenvolvimento pode ser compreendido a partir do que 
considera como “desenvolvimento histórico”, ou seja, um processo pelo qual um país atinge determinados 
patamares, tendo como base uma perspectiva evolutiva de sociedade, passando necessariamente por 
etapas. Segundo o autor (2002, p. 17-18), “[...] uma nação deve e pode aprender de outra. [...] não pode 
ela suprimir, por saltos ou por decreto, as fases naturais de seu desenvolvimento”.

Por fim, o último autor a ser citado é John Maynard Keynes (1883-1946), economista e empresário, 
que defendia a intervenção do Estado na economia, pois não acreditava na tão propalada estabilidade do 
sistema capitalista. Isso é claro em sua obra mais importante: “Teoria Geral do Emprego, do Juro e da 
Moeda”, publicada em 1936. 

Na visão de Keynes, o Estado poderia gerar demandas para elevar os níveis de emprego, o que 
acarretaria em maiores possibilidades de desenvolvimento da nação, especialmente aos países derrotados 
e devastados durante a guerra. Sua teoria ficou conhecida como Welfare State ou Estado de Bem-estar 
Social, implantada após a Segunda Guerra Mundial, perdurando até os anos finais da década de 1960.  

Torna-se claro, após a explanação de todos esses autores clássicos, a forte presença econômica 
quando o tema desenvolvimento está em evidência. O crescimento de uma nação está sempre associado à 
sua economia, e isso leva em conta, o trabalho, a produção, a produtividade e a quantidade de habitantes. 
Aliás, quantidade parece ser a palavra ideal para definir desenvolvimento, haja vista que o mesmo é 
analisado pela maioria desses autores, sob o prisma quantitativo.

Nesse sentido, é importante analisar o desenvolvimento pelo viés econômico, dando ênfase 
a autores que construíram suas teorias, mormente a partir do século XX, para ser mais exato, após 
a chamada “Era de Ouro do Capitalismo”, assim denominada pelo historiador Eric Hobsbawn, cujo 
período está compreendido entre 1945 (pós II Guerra Mundial) e 1973 (Crise do Petróleo).

[...] Durante os anos 50, sobretudo nos países “desenvolvidos” cada vez mais prósperos, 
muita gente sabia que os tempos tinham de fato melhorado, especialmente se suas lembranças 
alcançavam os anos anteriores à Segunda Guerra Mundial. [...] Contudo, só depois que passou o 
grande boom, nos conturbados anos 70, à espera dos traumáticos 80, os observadores - sobretudo, 
para início de conversa, os economistas - começaram a perceber que o mundo, em particular o 
mundo do capitalismo desenvolvido, passara por uma fase excepcional de sua história; talvez 
única. [...] O dourado fulgiu com mais brilho contra o pano de fundo baço e escuro das posteriores 
Décadas de Crise. (HOBSBAWN, 1995, p. 253).

Após a II Guerra Mundial, muitos países, especialmente os participantes diretos dela, buscaram 
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sua reconstrução. Tanto os devedores, que perderam a guerra, quanto os credores, como os Estados 
Unidos, necessitavam organizarem-se economicamente, a fim de confirmar seu papel de potência 
mundial naquele momento.

Desenvolvimento econômico: um lado da moeda

Diante desse cenário, os países passaram a se preocupar mais com o desenvolvimento de sua 
economia, tanto para a referida reconstrução quanto para a sua expansão. Para o sociólogo americano, 
Immanuel Wallerstein (2002), esse desenvolvimento econômico tão almejado pelos países no pós-guerra, 
era o chamado “desenvolvimento nacional”, ou seja, a recuperação, a reconstrução e a reafirmação 
das nações, eram vistos de forma endógena, onde o Estado tinha papel fundamental nessas ações, e a 
“autodeterminação do povo”, segundo ele, seriam essenciais para o alcance dos seus objetivos. Segundo 
Wallerstein (2002, p. 123), “[...] se havia vontade e investimento, se podia modernizar aceleradamente a 
tecnologia e elevar assim o nível de vida geral”.

Pode-se inferir dessa afirmação do sociólogo estadunidense, que a industrialização seria uma das 
formas relevantes e principais, através da qual as nações poderiam buscar o desenvolvimento econômico, 
mormente quando se utiliza a palavra tecnologia em seu texto. “Modernizar aceleradamente a tecnologia” 
pode ser lida como “investir na industrialização a fim de desenvolver-se internamente”. 

A fórmula parecia então ter sido encontrada. A ascensão do país seria definida pelo desenvolvimento 
econômico, sendo este alcançado pelos incentivos do Estado mais um forte investimento na industrialização 
de cada nação.

Contudo, a realidade histórica mostra um resultado diferente do que se planejava (se é que 
houve um planejamento), principalmente para os chamados países periféricos ou dependentes, como, 
por exemplo, o Brasil. O chamado “desenvolvimento para dentro”, era sim uma saída para os países no 
pós-guerra, porém, a pergunta a ser respondida era: De onde viriam os recursos a serem investidos nessa 
nova política desenvolvimentista dos países dependentes? A resposta parecia bastante clara: dos países 
centrais ou desenvolvidos.

O desenvolvimento econômico, de acordo com a teoria centro-periferia, teria, portanto, suas 
raízes nos chamados países de centro, a partir de uma visão capitalista, buscando a expansão de mercado. 
Aos países periféricos restaria submeterem-se às políticas expansionistas dessas nações, criando (ou 
reforçando) uma relação de dependência.

Dependência essa que, para Cardoso e Faletto (1970), era chamada de “desenvolvimento 
dependente associado”, ou seja, a abertura do mercado interno para o mercado externo. Os mesmos 
autores defendiam que: 

[...] a situação atual de desenvolvimento dependente não só supera a oposição tradicional entre 
os termos desenvolvimento e dependência, permitindo incrementar o desenvolvimento e manter, 
redefinindo-os, os laços de dependência, como se apoia politicamente em um sistema de alianças 
distinto daquele que no passado assegurava a hegemonia externa. (CARDOSO E FALETTO, 
1970, p. 141).

Percebe-se por essas evidências que o desenvolvimento econômico, no Brasil, na América 
Latina e em todo mundo, de uma forma generalizada, ocorreu de forma desordenada e dependente, 
especialmente nos países chamados periféricos.  O que se pode inferir é a ocorrência de certo crescimento 
econômico nesses países, o que não implica necessariamente em desenvolvimento. Esse crescimento 
foi implementado pelas políticas desenvolvimentistas do Estado, embora ressalta-se que, à custa desse 
“desenvolvimento” três consequências foram vislumbradas, trazendo à tona novamente o debate sobre 
o desenvolvimento econômico: 1) as fortes desigualdades sociais desenhadas no âmbito interno dos 
países; 2) a clara divisão entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos; 3) aumento no endividamento 
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externo dos países periféricos.
Em 1973, esse boom do desenvolvimento econômico sofre um forte impacto, causado pela chamada 

Crise do Petróleo. Tantos os países desenvolvidos como os subdesenvolvidos se veem fragilizados diante 
de um problema que naquele momento se tornava global e não mais local, devido às vigorosas relações 
de dependência. Agora a pergunta a ser respondida é: O que fazer para que o desenvolvimento econômico 
perdure, ainda que diante de uma grande crise? A resposta mais simples: buscar um culpado. Dessa vez 
a intervenção do Estado parece ser o mais plausível na visão dos economistas e capitalistas.

A partir dessa visão, a economia de mercado parece ser a solução de todos os problemas, e o 
liberalismo surge novamente como única alternativa para que as nações voltem a produzir, vender e 
consequentemente desenvolver-se economicamente. 

Entretanto, há que se ressaltar que a crise em si não apresenta somente aspectos negativos. A partir 
dela, pode-se também descortinar alguns problemas, que até então eram despercebidos ou velados pelos 
países de centro ou pelas classes dominantes, como por exemplo o subdesenvolvimento e as grandes 
desigualdades sociais. Num cenário de crescimento, é possível acreditar que “todos”, indistintamente, 
participam desse crescimento, o que não traduz a realidade.

Para o economista brasileiro, Celso Furtado, o desenvolvimento tende a criar desigualdades, e a 
partir dele surge o subdesenvolvimento. Enxergar as coisas sob o viés econômico é importante, mas não 
é essencial. Segundo o autor, “a reflexão sobre o desenvolvimento, no período subsequente à Segunda 
Guerra Mundial, teve como causa principal a tomada de consciência do atraso econômico em que vive a 
grande maioria da humanidade”. (FURTADO, 1976, p. 25).

Se tivesse que singularizar uma ideia sintetizadora de minhas reflexões de economista sobre a 
História, diria que ela se traduz na dicotomia desenvolvimento-subdesenvolvimento, que utilizei 
como título do livro em que reuni meus primeiros ensaios de teoria econômica. (FURTADO, 
1990, p.171).

Essas afirmativas de Celso Furtado trazem à tona importantes questionamentos acerca do 
desenvolvimento econômico. O primeiro deles é: Por que o enfoque econômico deve ser o mais 
relevante no desenvolvimento de uma nação? O segundo: O desenvolvimento econômico prevê ou 
abarca o crescimento da população como um todo? O último: O desenvolvimento social não seria mais 
interessante que o desenvolvimento econômico?

Inicia-se então aqui a busca por essas e outras respostas, que possam trazer a compreensão sobre 
o que perpassa o desenvolvimento social e suas possíveis contribuições, em comparação às ideias já 
expostas acerca do desenvolvimento econômico.

Desenvolvimento social: outro lado da moeda

Definir desenvolvimento social não é tarefa simples. Muitas pessoas podem cometer o engano 
ao tentar conceituá-lo como oposição ao desenvolvimento econômico, o que seria simplório e uma 
inverdade, pois a sua compreensão é bem mais ampla.

Ao se acessar a internet, utilizando a expressão “desenvolvimento social” em alguns sites de 
busca, as respostas encontradas serão bem parecidas. Atrela-se desenvolvimento social a desenvolvimento 
humano, ou qualidade de vida e a órgãos públicos que promovem programas sociais, dentre eles um que 
é relevante citar: O Banco Nacional do Desenvolvimento – BNDES.

Segundo o site do referido banco:

O BNDES apoia projetos com impacto direto na melhoria das condições de vida da população 
brasileira. O Banco disponibiliza diversos mecanismos de financiamento, com investimentos que 
beneficiam os empreendedores de baixa renda, buscam ampliar serviços de saúde e educação, e 
que visam à redução das desigualdades regionais, dentre outros objetivos. O cumprimento dos 
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direitos sociais também é indispensável no processo de aprovação de financiamentos do BNDES 
e tem a mesma relevância das exigências financeiras e econômicas. O Banco busca maximizar os 
impactos sociais positivos dos projetos que financia, como a geração e manutenção de empregos 
e o incremento do desenvolvimento local. (BNDES, 2015).

Nota-se, pelo exposto acima, que o desenvolvimento social aparece intimamente ligado aos 
aspectos econômicos, quando se afirma que “[...] o cumprimento dos direitos sociais tem a mesma 
relevância das exigências financeiras e econômicas”. Todavia, é preciso a compreensão de que, mesmo 
sendo uma empresa pública federal, o BNDES é um banco, e como tal tem o seu foco voltado para a área 
econômica e financeira.

Já a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1991, p. 46-47), busca também 
uma definição para o que considera desenvolvimento:

Satisfazer as necessidades e as aspirações humanas é o principal objetivo do desenvolvimento. 
Nos países em desenvolvimento, as necessidades básicas de grande número de pessoas – alimento, 
roupas, habitação, emprego – não estão sendo atendidas. Além dessas necessidades básicas, as 
pessoas também aspiram legitimamente a uma melhor qualidade de vida.

É possível entender, a partir do excerto acima, que dois termos corroboram com a busca 
pela definição do desenvolvimento, sendo “aspirações humanas” e “qualidade de vida”, ou seja, o 
desenvolvimento deve (ou deveria) partir das necessidades humanas, bem como compreender o que se 
entende por qualidade de vida.

O Relatório sobre desenvolvimento humano no Brasil, do PNUD – Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento – define que: “o conceito de desenvolvimento humano é, portanto, mais amplo 
do o que de desenvolvimento econômico, estritamente associado à idéia de crescimento”. (PNUD, 1996, 
p. 01).

Ora, se o desenvolvimento humano está associado à qualidade de vida das pessoas e, por 
conseguinte, são os indivíduos que compõem o tecido social, seria cristalino deduzir que o desenvolvimento 
econômico não deve ser a origem para a compreensão das relações sociais e sim o contrário. O fator 
econômico, portanto, seria um dos aspectos importantes na sociedade, e não o principal.

Entretanto, no mesmo relatório do PNUD, encontra-se a seguinte afirmação: 
[...] o crescimento econômico é condição necessária para o desenvolvimento humano [e social] 
e a produtividade é componente essencial desse processo. Contudo, o crescimento não é, em si, 
o objetivo último do processo de desenvolvimento; tampouco assegura, por si só, a melhoria do 
nível de vida da população [...]. (PNUD, 1996, p. 01).

Constata-se então, que a afirmação contrapõe ao que se tenta definir como desenvolvimento 
social. Se desenvolver, conforme definido no início deste capítulo, é sair de uma condição de contenção 
para algo mais, além de um limite. Se essa condição implica em melhorias na qualidade de vida das 
pessoas, ou seja, da sociedade, e, que o crescimento não assegura a melhoria de vida da população, qual 
o sentido do desenvolvimento econômico para as pessoas?

Celso Furtado responde:

[...] a idéia de desenvolvimento econômico é um simples mito. Graças a ela tem sido possível 
desviar as atenções da tarefa básica de identificação das necessidades fundamentais da 
coletividade e das possibilidades que abrem ao homem os avanços da ciência, para concentrá-las 
em objetivos abstratos como são os investimentos, as exportações e o crescimento. (FURTADO, 
1974, p. 75).

É válido neste momento retomar o discurso de Mill (1983, p. 252), exposto no início deste 
capítulo, quando diz: “Confesso que não me encanta o ideal de vida defendido por aqueles que pensam 
que o estado normal dos seres humanos é o de sempre lutar para progredir do ponto de vista econômico 



10 11

[...]”.
Santos (2010, p. 04), corrobora, salientando que: “O desenvolvimento diz respeito à transformação 

da vida e das expectativas dos habitantes de um país, indo muito além de simples crescimento da renda 
monetária”. 

Até aqui torna-se perceptível que o desenvolvimento econômico é relevante, porém, ao que 
parece, ele não deveria indicar sozinho os caminhos pelos quais a sociedade precisa caminhar. Aliás, 
talvez fosse interessante que ele fosse guiado e não guiasse. Nesse caminho surge então uma indagação: 
Quem pode ou deve ser o condutor nessa caminhada?

Adam Przeworski arrisca:

A teoria econômica mais recente mostra que os mercados não são eficientes e que a intervenção 
do Estado pode melhorar as soluções de mercado. O Estado tem importante papel a desempenhar 
não só no que diz respeito a garantir a segurança material para todos e a buscar outros objetivos 
sociais, mas também como promotor do desenvolvimento econômico. (PRZEWORSKI, 2010, 
p. 40).

Locke (1988) apud Matias-Pereira (2010, p. 34) aponta que o Estado “tem como finalidade 
precípua atender à razão natural da vida em sociedade e promover a realização das expectativas do 
homem em busca da felicidade comum, ou seja, do bem comum”.

Matias-Pereira (2010) insiste:

O Estado é o detentor da soberania, e a soberania define-se pelo poder político que se configura na 
faculdade de ordenar a organização social e de deliberar sobre os assuntos de natureza coletiva, 
devendo agir sempre e em todos os atos de conformidade com o interesse coletivo. (MATIAS-
PEREIRA, 2010, p. 34).

Torna-se nítido então que o Estado tem as prerrogativas necessárias para dar rumo às questões 
econômicas e políticas, definindo ou pelo menos indicando qual o caminho mais seguro a sociedade 
pode seguir, priorizando suas decisões sob a ótica do desenvolvimento social e não somente pelo viés 
econômico.

Para Habermas (2000), o Estado Social é o final de uma evolução pela qual o Estado tem passado, 
especialmente a partir do século XIX. O autor então define alguns dos objetivos desse Estado Social:

A dialética entre igualdade jurídica e desigualdade real fundamenta a tarefa do Estado social que 
consiste em assegurar condições de vida sociais, tecnológicas e ecológicas que permitam a todos, 
em condições de igualdade de oportunidades, tirarem proveito dos direitos cívicos igualmente 
distribuídos. (HABERMAS apud MATIAS-PEREIRA, 2010, p. 64). 

 Entende-se, a partir dessas informações, que o Estado tem o poder de dirimir suas ações, bastando 
para tanto, que sua administração seja realizada com o intuito de prover a sociedade com políticas 
públicas que alcancem toda a população e não somente determinadas classes.

Nesse sentido, surge um novo termo na literatura que tenta “orientar” os administradores 
públicos quanto aos problemas detectados nos países em desenvolvimento, essa palavra é “Governança”. 
Matias-Pereira (2010, p. 73-74) afirma que: “No final dos anos 1980, o termo governança ressurgiu nas 
ações e decisões do Banco Mundial, em decorrência da percepção de que havia problemas de “má 
governança” nos países em vias de desenvolvimento”. O autor explica que: “na formulação proposta 
pelo Banco Mundial, governança é definida originalmente como a maneira pela qual o poder é exercido 
na administração dos recursos econômicos e sociais tendo em vista o desenvolvimento”. 

A ideia central da governança seria dar transparência aos atos públicos e que as políticas sociais 
fossem definidas em conformidade com aquilo que realmente fosse desejo da maioria da população, 
tornando-as literalmente efetivas. Pelas fortes desigualdades evidenciadas hoje nos países, mormente no 
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Brasil, parece, a priori, que o modelo de governança não funcionou, considerando-se que ele tenha sido 
almejado um dia.

Verifica-se, finalmente, que o conceito de desenvolvimento social ao mesmo tempo em que é 
vago, é também bastante amplo. Definir o que é social, parece da mesma forma, ser difícil, especialmente 
quando o conceito de econômico está tão arraigado na vida das pessoas e na visão do Estado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a exposição de algumas teorias relacionadas tanto ao desenvolvimento econômico quanto 
ao desenvolvimento social, podem-se inferir algumas considerações, que não tem o objetivo de cessar os 
debates sobre o tema, mas pelo contrário, chamar a atenção para a necessidade de se discutir esses “dois 
lados da moeda”, para que o conhecimento possa ser ampliado.

Comparar desenvolvimento econômico com desenvolvimento social não parece ser a maneira 
mais justa de iniciar o debate, haja vista que o primeiro tem ideologicamente forte penetração na mente 
e na vida das pessoas. A princípio parece que a lógica econômica é a única forma racional de conduta 
de vida e o Estado a reproduz de forma consciente. Por outro lado, falar de desenvolvimento social soa 
utópico, principalmente quando se tem a visão de que o social deve sempre estar envolto pelo econômico. 
Sem este aquele não funciona.

Outro tópico essencial nesta discussão é o papel do Estado. Enfático mais no viés econômico que 
no social, ele reproduz a ideologia de uma classe que defende o liberalismo e o individualismo como 
desenvolvimento, deixando à margem questões sociais relevantes. Em 1848, Karl Marx, em sua obra 
intitulada “Manifesto do Partido Comunista”, antecipava o que ocorre ainda hoje, quando dizia que “o 
Estado é o comitê executivo da classe burguesa”. Ou seja, a velha utopia de que o Estado é neutro.

Vale ressaltar que as considerações acerca do desenvolvimento econômico não têm por objetivo 
aqui endemonizar o desenvolvimento econômico e canonizar o desenvolvimento social. Acredita-se que 
os dois necessitam caminhar juntos, sem a imposição de que um é melhor que o outro. Ainda que essa 
afirmação possa parecer utópica, é essencial lembrar que alguns governos, em diversas épocas e países, 
já conseguiram minimizar alguns problemas sociais que pareciam, a princípio, sem soluções. 

Finalmente, é possível compreender que desenvolvimento econômico e desenvolvimento social 
são cada qual o lado de uma moeda. Cabe a cada país, a cada governo definir ou decidir qual face da 
moeda desejam privilegiar, se a dimensão social ou a dimensão econômica, e compreender que essa 
decisão certamente trará grandes consequências à população. 
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