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RESUMO 
 
O sistema de crenças baseado no progresso econômico, na 
modernização industrial e no PIB crescente, que sustentava a 
Revolução Industrial, está sendo alterado na medida em que o futuro 
“pós-industrial” se aproxima. Novos paradigmas emergem nesta onda 
de mudanças: qualidade de vida, potencial humano, equilíbrio 
ecológico, justiça social, cidadania global, entre outros. O debate 
atual, no campo das metas sociais, refere-se ao que medir, em vez de 
apenas como medir. Este trabalho aborda o tema da percepção 
subjetiva da qualidade de vida. Mais precisamente, procura identificar 
as pré-condições metodológicas para utilização de um indicador 
subjetivo de qualidade de vida para avaliar o desenvolvimento regional 
na região do Médio Vale do Itajaí. A percepção subjetiva da qualidade 
de vida diz respeito ao grau de satisfação com a vida ou o bem estar 
individual. A preocupação básica deste tipo de estudo é avaliar o grau 
de satisfação que os indivíduos apresentam com o contexto social no 
qual vivem. Trata-se de uma proposta pioneira na medida em que 
inexistem ainda programas voltados para avaliação da percepção 
subjetiva da qualidade de vida no estado de Santa Catarina. Para 
tanto, consideram-se tanto o elenco de estratégias 
teórico/metodológicas existentes, quanto a adaptação dos indicadores 
subjetivos às necessidades locais. A realização deste estudo poderá 
subsidiar a formulação de políticas públicas específicas de tratamento 
da questão da avaliação subjetiva da qualidade de vida como indicador 
de desenvolvimento regional. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Qualidade de vida, desenvolvimento, 
desenvolvimento regional, bem-estar, avaliação subjetiva, indicadores, 
felicidade. 
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ABSTRACT 
 

Values that sustained the Industrial Revolution in the end of the 18th 
century and kept being important in the following centuries, such as 
economic progress, industrial modernization and growing GDP, have 
been changed as long as the “post-industrial” future comes near. New 
paradigms have emerged in this wave of changes: quality of life, 
human potential, environmental balance, social justice, global 
citizenship, etc. The current debate in the field of social goals refers to 
what should be measured instead of how to measure. This dissertation 
approaches the subjective perception of quality of life. Precisely, it 
intends to identify the methodologycal pre-conditions to use a 
subjective indicator of quality of life to evaluate the regional 
development of the Médio Vale do Itajaí region. The subjective 
perception of quality of life is related to the level of life satisfaction or 
individual well-being. The basic concern of this type of study is to 
measure the level of satisfaction that people tend to present in relation 
to their social context. It consists in a pioneer proposal once there are 
no programs or incentives towards the measurement of the subjective 
perception of quality of life in the State of Santa Catarina. In order to 
develop a proper method of measurement, both current 
theoretical/methodologycal strategies and the adaptation of subjective 
indicators on the local needs are important. This study may contribute 
to good governance and foster the development of specific public 
policies based on the subjective measurement of quality of life as an 
indicator of regional development. 
 
KEY-WORDS: Quality of life, development, regional development, well-
being, subjective measurement, indicators, happiness. 
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1. Introdução 
 
 

 Vive-se um momento conturbado: viagens interplanetárias, 

relacionamentos virtuais, automatização, cibernética, nanotecnologia, 

de um lado, e crise financeira internacional, aquecimento global, 

desemprego, desigualdade social, fome, pobreza, miséria, de outro. 

Como é possível que a tecnologia não acabe com a pobreza? Por que 

toda a prosperidade, conforto e praticidade resultantes dos avanços 

científico-tecnológicos não diminuíram as desigualdades sociais? Por 

que as pessoas não estão felizes? Este trabalho não visa responder a 

estas perguntas, mas busca meios para entender por que o 

desenvolvimento nem sempre aumenta a qualidade de vida das 

pessoas.  

 A crise permeia tanto os países desenvolvidos do Primeiro Mundo 

como os países subdesenvolvidos do Terceiro Mundo. Por que um dado 

padrão de desenvolvimento não torna as pessoas mais felizes? É 

interessante notar que não existe um padrão de desenvolvimento a ser 

seguido como se fosse uma receita de bolo. O desenvolvimento é um 

processo de mudança dinâmico e contínuo, que varia de região para 

região, dependendo de características históricas, geográficas, 

biológicas, econômicas, políticas, religiosas etc.  

Seria fácil para uma pessoa que vive em um país tido como 

“subdesenvolvido” imaginar que as pessoas que vivem em um país 
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denominado “desenvolvido” têm um alto padrão de vida e, portanto, 

são mais felizes. O que ocorre, na realidade, é que a felicidade 

também não segue um padrão. Ela é influenciada pela saúde, pela 

educação, pelo trabalho, pela família, pelos relacionamentos, pela 

renda, pela personalidade individual, pelo ambiente no qual uma 

pessoa está inserida, entre outros, mas nenhum destes fatores é 

prioritário sobre os outros e seus pesos variam diferentemente para 

cada indivíduo. 

Como, então, tornar as pessoas mais felizes? Infelizmente este 

trabalho também não resolve esta questão. Outrossim, procura 

contribuir metodologicamente para aumentar a felicidade, ou a 

qualidade de vida das pessoas. Esta dissertação visa identificar os 

instrumentos teórico-metodológicos necessários para a avaliação 

subjetiva da qualidade de vida, a fim de utilizá-la como indicador de 

desenvolvimento regional no Médio Vale do Itajaí. 

O trabalho caracteriza o desenvolvimento, o contexto no qual ele 

se estabelece e suas teorias, e identifica as operações tecnocientíficas 

que têm constituído os diferentes indicadores de avaliação do 

desenvolvimento regional ao longo do tempo e do espaço. Também 

distingue as diversas estratégias de abordagem metodológica da 

percepção subjetiva da qualidade de vida. Após a análise das 

abordagens de avaliações da qualidade de vida, apresenta uma 
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adaptação teórica das metodologias utilizadas nestas avaliações aos 

padrões regionais – mais precisamente à região do Médio Vale do 

Itajaí – a fim de introduzir este indicador na avaliação do 

desenvolvimento de uma região. Finalizada a pesquisa, ainda procura 

gerar conhecimento que fomente o debate público sobre o tema da 

qualidade de vida subjetiva dos indivíduos em geral e divulgar 

informações que subsidiem ações governamentais para a 

implementação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento 

regional, levando em consideração a qualidade de vida subjetiva, 

especificamente da população do Médio Vale do Itajaí. 

O objetivo de todos os países é o seu desenvolvimento. O 

desenvolvimento, seja ele de um país ou de uma região, é 

frequentemente associado à riqueza: quando se produz riqueza, 

considera-se desenvolvimento, independentemente da riqueza ser 

distribuída entre a população; se não gera riqueza, é fracasso. De que 

vale dizer que um país ou uma região é mais desenvolvida se as 

pessoas que ali vivem estão trabalhando mais, tendo menos tempo de 

lazer, estão mais inseguras frente à violência ou à instabilidade de 

emprego, estão ficando mais doentes, seja por excesso de poluição ou 

por má alimentação, e ficando mais alienadas? 

Estas indagações levaram diversos estudiosos e organismos 

internacionais a questionar o tipo ideal de desenvolvimento que vinha 
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sendo considerado desde o início da modernidade: o desenvolvimento 

puramente econômico, que visa o aumento da produtividade e da 

lucratividade. As pessoas, até então consideradas apenas como mão-

de-obra do processo de desenvolvimento, passaram a fazer parte do 

objetivo do processo de desenvolvimento. Surgiram algumas 

derivações do desenvolvimento econômico: desenvolvimento social e 

desenvolvimento humano. 

A partir da década de 1970, mas de forma mais acentuada na 

década de 1990, o meio ambiente também associa-se ao termo 

desenvolvimento, com auxílio de uma palavra-chave que se tornou 

“lugar comum” no início do século XXI: sustentabilidade. O 

desenvolvimento sustentável compreende os aspectos econômicos, 

sociais, ambientais, culturais e políticos. 

No entanto, mesmo tendo o termo desenvolvimento se tornado 

mais humano e integral, o número de pessoas famintas no mundo 

aumentou em 75 milhões em 2007, elevando o total de famintos para 

cerca de 925 milhões, segundo a Organização da Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação (FAO). Este é só um exemplo do fracasso do 

desenvolvimento como forma de promover o bem-estar humano e do 

ambiente como um todo. Por que o desenvolvimento ocorre mas não 

produz bem-estar? 
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Uma primeira razão pode estar relacionada à mudança de 

valores (ou perda de valores) da sociedade moderna. A cooperação, o 

respeito e o altruísmo são substituídos por individualismo, valorização 

do sucesso e do status, e egoísmo. A maioria das pessoas vive em 

função de seus desejos, mesmo que eles sejam fúteis e infundados, e 

do dinheiro. O “ter” vale mais do que o “ser”, o “saber”, o “amar”, o 

“viver”. Estas pessoas trabalham excessivamente para comprar 

excessivamente, compram o que não podem pagar e seguem 

endividadas num ciclo vicioso.  

Outra razão, e é esta que se procura aprofundar neste trabalho, 

é a questão da avaliação do desenvolvimento. Como processo, o 

desenvolvimento precisa ser monitorado e mensurado, determinando o 

grau ou nível de desenvolvimento. Um resultado elevado pode indicar 

que o desenvolvimento ocorreu de fato, e caso tenha sido baixo, 

podem ser necessárias medidas de correção para melhorar o processo. 

A mensuração mais comum de desenvolvimento é o cálculo do Produto 

Interno Bruto (PIB) de um país, região, cidade etc. É uma medida 

adotada por quase todas as localidades do mundo e é tão conhecida e 

padronizada que permite comparações temporais entre estas 

diferentes localidades. O PIB é uma medida válida e eficiente para 

medir a produção e comercialização de bens e serviços de um país, 

mas resume-se apenas a isto. O PIB não trata de questões que 
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possam contribuir para um desenvolvimento econômico mais 

igualitário, para um desenvolvimento social, humano ou ambiental. Ele 

é insuficiente para avaliar a qualidade de vida de uma população, 

assim como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), outro 

indicador de desenvolvimento bastante difundido. 

Outros indicadores ainda são mencionados neste trabalho, a 

maioria dos quais observou-se não levar em consideração o bem-estar 

proporcionado pelo processo de desenvolvimento na vida das pessoas. 

Como a maioria dos indicadores de desenvolvimento não consideram a 

qualidade de vida nas suas avaliações, este trabalho orientou-se no 

sentido inverso: estudar as formas e métodos de avaliação da 

qualidade de vida para, então, aplicá-las à avaliação do 

desenvolvimento.  

Algumas constatações a respeito da qualidade de vida: a) a 

felicidade é o propósito da vida das pessoas desde os tempos mais 

remotos; b) várias pesquisas científicas comprovam o que o ditado 

popular afirma: “dinheiro não traz felicidade”; c) a qualidade de vida 

não é observável e é dificilmente mensurável; d) a qualidade de vida, 

assim como o desenvolvimento, estão embasados em valores, ou seja, 

o que pode ser considerado bom para uma pessoa pode não ser para 

outra. 
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 A primeira parte do trabalho trata dos parâmetros de avaliação 

do desenvolvimento em  geral e do desenvolvimento regional em 

especial. Analisa-se a relação entre desenvolvimento, crescimento e 

progresso e busca-se contextualizar o desenvolvimento dentro da 

modernidade. Algumas teorias foram descritas para explicar o conceito 

de desenvolvimento, suas características e objetivos. Frente às críticas 

existentes, adotam-se novos enfoques e pesquisas na área do 

desenvolvimento, como o desenvolvimento regional e o 

desenvolvimento sustentável. Ao final deste capítulo, introduzem-se os 

principais indicadores do desenvolvimento – Produto Interno Bruto 

(PIB) e renda per capita, indicadores sócio-econômicos, indicadores de 

desenvolvimento humano e indicadores sócio-ambientais.  

 A segunda parte descreve a problemática da avaliação da 

qualidade de vida. Inicialmente discute-se como o enfoque subjetivo 

está ganhando força e espaço nos mais diferentes aspectos da 

sociedade. A qualidade de vida é, então, estudada quanto às suas 

influências, características e consequências. Por fim, trata-se da 

avaliação da qualidade de vida, que pode ser realizada através de 

indicadores objetivos e de indicadores subjetivos. Ambos são 

analisados criteriosamente.  

 Na parte final, propõe-se a aplicabilidade do bem-estar subjetivo 

como indicador do desenvolvimento regional. Entende-se que esta é 
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uma necessidade urgente, tendo em vista a atual situação de crise, 

miséria e alienação. O desenvolvimento deve realmente ter como 

objetivo a melhoria da qualidade de vida das pessoas e a avaliação do 

desenvolvimento de uma região deve partir desta premissa. Alguns 

indicadores de desenvolvimento e/ou de qualidade de vida do Médio 

Vale do Itajaí e do município de Blumenau são apresentados, 

exemplificando as discrepâncias entre os indicadores de 

desenvolvimento vigentes e as condições sociais da população. 

Apontam-se novidades no campo dos indicadores de desenvolvimento 

e sugere-se a adoção de um indicador subjetivo de desenvolvimento. 

A seguir são enumerados alguns exemplos de indicadores de bem-

estar para promover o desenvolvimento de uma região. Estes 

exemplos partem de regiões longínquas – Butão, Austrália e Canadá – 

mas um deles já conta com projetos-piloto no Brasil. Organizações 

internacionais também vêm atuando em diversas frentes para 

promover um desenvolvimento mais integral. Isso mostra que outro 

desenvolvimento é possível. 

 As considerações finais incluem uma série de constatações sobre 

o desenvolvimento e a qualidade de vida, e sobre a utilização de 

indicadores subjetivos de qualidade de vida para avaliar o 

desenvolvimento regional. Apresentam-se as conclusões deste 

trabalho e sugestões para novas pesquisas, especialmente levando-se 
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em consideração que os temas do desenvolvimento e da qualidade de 

vida até então caminhavam separados no universo acadêmico e que as 

pesquisas de qualidade de vida no Brasil ainda são muito incipientes. 

 Este é um trabalho teórico. Espera-se que desperte o interesse 

de outros pesquisadores para continuação dos estudos teóricos deste 

tema e, principalmente, para aplicação prática da avaliação subjetiva 

da qualidade de vida como indicador de desenvolvimento regional.  
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2. Parâmetros de avaliação do desenvolvimento em  

geral e do desenvolvimento regional em especial 

 

Introdução 
 

 Desenvolvimento constitui um termo versátil; pode ser aplicado 

tanto como um meio quanto um fim. Como meio, compreende um 

processo orientado que busca alcançar um bem-maior, seja ele 

riqueza, poder, felicidade etc. Ao tornar-se um fim, o desenvolvimento 

converte-se no objetivo de ações e estratégias estabelecidas; ele 

implica uma situação futura positivamente diferente da atual e traduz, 

implicitamente, as definições de riqueza, poder, felicidade etc. 

 Este trabalho procura refletir sobre os atuais indicadores de 

desenvolvimento e identificar de que modo a qualidade de vida está 

engajada em seus cálculos. Antes, porém, de descrever os indicadores 

de desenvolvimento, buscou-se conceituar e contextualizar a questão 

do desenvolvimento, uma vez que o indicador está diretamente 

vinculado a uma (ou mais) teoria (s) do desenvolvimento. 

 As primeiras seções visam elucidar o conceito do 

desenvolvimento, distinguindo-o dos conceitos de crescimento e 

progresso. Para tanto, considerou-se necessário contextualizá-lo 

dentro da organização social vigente, a modernidade. Buscaram-se 
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diferentes teorias para explicar suas origens, seus objetos e os 

impactos gerados, no entanto a crítica ao desenvolvimento tem se 

mostrado vigorosa. Alguns autores, como Sachs (2000) e Latouche 

(2000), predizem que o termo está enfrentando uma “crise 

existencial” e que seu fim se aproxima.  

 Críticas à parte, observa-se uma tendência à valorização do 

desenvolvimento local, autônomo, integrado e sustentável, que 

destaca as pessoas como sujeitos ativos do lugar onde vivem, criando 

um senso de pertencimento e projetando esta percepção ao meio 

ambiente que as cerca. O desenvolvimento é assim encarado como 

algo que visa atender às necessidades da sociedade e do planeta no 

presente sem comprometer o atendimento destas necessidades no 

futuro. 

 Por fim, enumeram-se os parâmetros de avaliação do 

desenvolvimento. O Produto Interno Bruto (PIB) é o indicador de 

desenvolvimento mais utilizado desde a década de 1950. Entretanto, o 

PIB apresenta diversas mazelas que o tornam incompleto e 

inconsistente para medir o desenvolvimento de uma região. 

Indicadores sócio-econômicos, como o Índice de Saúde Social (ISS), o 

BIP 40 e o Índice de Gini, indicadores de desenvolvimento humano, 

representados neste trabalho pelo Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) e seus derivados, e indicadores sócio-ambientais, tais como o 
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Indicador de Bem-Estar Econômico Sustentável (ISEW), o Indicador de 

Progresso Real (GPI), o Indicador de Poupança Verdadeira (Genuine 

Savings) e a Pegada Ecológica estão surgindo para complementar o 

PIB e tornar as avaliações de desenvolvimento mais efetivas. 

 Os resultados das avaliações do desenvolvimento de uma região 

são utilizados na formulação e implementação de políticas públicas e 

na tomada de decisões de investimento na esfera privada. Além de 

influenciarem diretamente a economia regional, impactam o bem-estar 

das pessoas que vivem naquela região. 

  

2.1 Desenvolvimento, crescimento e progresso 
 

Desenvolvimento é uma palavra que deriva do verbo 

desenvolver, que no Dicionário da Língua Portuguesa, de Silveira 

Bueno, significa etimologicamente “desenrolar; explanar; aumentar; 

progredir; melhorar; crescer”. Apesar da semântica do termo 

desenvolvimento defini-lo como um processo dinâmico de melhoria 

que implica em mudança, evolução, crescimento e avanço, sua 

utilização varia de acordo com o contexto no qual é aplicado: 

desenvolvimento de produto, no Marketing; desenvolvimento do 

embrião, na Medicina e Biologia; desenvolvimento humano, na 

Antropologia e Psicologia; desenvolvimento de sistemas, na Ciência da 
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Computação; desenvolvimento de projeto, na Arquitetura e 

Engenharia; etc.  

Esteva (2000) menciona que, na linguagem coloquial, o 

desenvolvimento está relacionado a um processo no qual um objeto ou 

organismo, através da utilização de suas potencialidades, busca 

alcançar sua forma natural, completa e amadurecida. Assim estaria 

explicado o crescimento natural de plantas e animais. No entanto, 

quando o processo fracassa, o crescimento não resulta em 

desenvolvimento, mas em uma anomalia, um comportamento 

patológico e antinatural. A transferência da metáfora biológica para a 

esfera social, com o intuito de designar um processo gradual de 

mudança social, ocorreu somente no final do século XVIII. 

Como este trabalho trata do desenvolvimento econômico, social, 

ambiental, político, cultural, espacial etc. de uma região, convém 

definir o conceito de região. Para Francisco de Oliveira, uma região 

“pode ser pensada praticamente sob qualquer ângulo das 

diferenciações econômicas, sociais, políticas, culturais, antropológicas, 

geográficas, históricas” (OLIVEIRA, 1981:27). No entanto, “a mais 

enraizada das tradições conceituais de região é, sem nenhuma dúvida, 

a geográfica no sentido amplo, que surge de uma síntese inclusive da 

formação sócio-econômica-histórica baseada num certo espaço 

característico” (OLIVEIRA, 1981:27). Porém, o autor conceitua a 
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região de acordo com suas especificidades quanto à reprodução de 

capital, superando diferenciações econômicas, sociais, políticas, 

culturais, geográficas e históricas.  Esta conceituação tem em vista a 

tendência de homogeinização da reprodução do capital decorrente do 

capitalismo. Entretanto, a homogeinização dificilmente ocorre de fato, 

havendo, predominantemente, um processo de reprodução de capital 

“desigual e combinado”, no qual “as diversas formas de reprodução do 

capital conformariam ‘regiões’ distintas” (OLIVEIRA, 1981:29). Desta 

forma, a região molda-se como consequência da hierarquia e 

concentração de poder entre as classes sociais, que determinam o 

“fechamento” ou “abertura” de determinada região a outras ou mesmo 

ao cenário nacional e internacional.  

Além disso, é preciso considerar o fato de que “a capacidade de 

influenciar a produção de espaço é um importante meio de aumento 

do poder social” (HARVEY, 1992:213), cujos benefícios se traduzem 

em recompensas materiais. Harvey explica a noção de espaço com 

auxílio de Foucault, que o descreve como um sistema de contêineres 

de poder social: “a acumulação do capital desconstrói perpetuamente 

esse poder social ao dar nova forma às suas bases geográficas” 

(HARVEY, 1992:217). Assim, é possível compreender por que o 

capitalismo territorializa e desterritorializa quase que 
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simultaneamente, visando sempre mais poder. É o capital que se 

manifesta através do domínio do tempo e do espaço.  

Para Lipietz (1988), o espaço configura a região na medida em 

que o tempo promove o seu desenvolvimento. Este autor contrapõe a 

concepção empirista à concepção determinista ao afirmar que o tempo 

só tem sentido se for considerado em uma totalidade, na qual o todo é 

mais do que a soma das partes. O tempo é o resultado da história 

acumulada. O espaço, em seu modo, é a dimensão a ser ocupada, a 

ser vencida; é a realidade socialmente construída. A totalidade 

espacial é o resultado da soma de suas partes, ou melhor, das redes 

que a constituem. 

Já em Santos (2000), o território encontra-se diretamente 

relacionado com a sociedade. O autor diferencia o espaço 

compartimentado, aquele que é ocupado segundo regras e costumes 

próprios, seguindo uma lógica interna de organização, do espaço 

fragmentado, constituído por um compartimento originado por 

parâmetros exógenos, resultante de uma fratura do todo.  

 
O território não é apenas o resultado da superposição de um 
conjunto de sistemas naturais e um conjunto de coisas criadas 
pelo homem. O território é o chão mais a população, isto é, 
uma identidade, o fato e o sentimento de pertencer àquilo que 
nos pertence (SANTOS, 2008:96). 
 
 

O desenvolvimento regional, tal qual tratado neste trabalho, não 

é necessariamente sinônimo dos fenômenos complementares de 
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crescimento e de progresso. Sua denominação abrange aspectos 

conceituais destes dois termos, mas apresenta-se como algo mais 

complexo: tendo a criatividade e o conhecimento humanos como 

molas propulsoras do desenvolvimento e sendo, a região (espaço ou 

território) onde ocorre o desenvolvimento, vinculada ao sentimento de 

pertencimento do ser humano. No entanto, como veremos a seguir, o 

desenvolvimento está intimamente ligado ao crescimento e ao 

progresso desde as suas origens.  

 Segundo Sztompka (1998), a idéia de progresso teve origem na 

Grécia Antiga, quando os gregos observavam um mundo em processo 

de crescimento, passando por estágios de avanços e melhorias. 

Perroux (1981) define crescimento como o aumento da dimensão de 

uma unidade, que pode ser um país ou uma região, expresso pelo 

produto global bruto (conjunto de bens e serviços obtidos durante um 

período) e referido ao número de habitantes.  

Mais tarde, o conceito de progresso foi incluído na tradição 

judaica-cristã. “A idéia de progresso [...] representa a versão 

secularizada da crença cristã na divina providência” (LASCH, 1991:40, 

apud SZTOMPKA, 1998:58). As descobertas geográficas renovam o 

conceito de progresso, pois permitem que os desbravadores percebam 

que as sociedades humanas organizam-se de modo diferente quanto a 

aspectos culturais, políticos e econômicos. Para preservar a idéia de 
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unidade da espécie humana e de sua progressão necessária, declara-

se que a variedade ocorre porque as distintas sociedades encontram-

se em diferentes estágios de desenvolvimento. 

 O Iluminismo apresentou novas contribuições ao 

desenvolvimento da noção de progresso. A agenda iluminista do século 

XVIII, baseada no progresso crescente, a fim de se atingir patamares 

elevados de riqueza e felicidade, é pautada na rejeição dos costumes 

tradicionais, superstições, mitos e lendas a favor da ciência e da 

tecnologia (GIDDENS, 2005). Mas é o século XIX que recebe a 

denominação de “Era do Progresso”. Neste século, o progresso é 

tratado como sinônimo de industrialização, urbanização e 

modernização, de modo que obtém o respaldo do senso comum e 

conquista as cadeiras da filosofia, da literatura, da arte e das ciências 

em geral (SZTOMPKA, 1998:60). O ideal de Auguste Comte – “ordem 

e progresso” – foi tanto escrito na bandeira do Brasil como tornou-se o 

slogan da ditadura liberal do México, no final daquele século. 

 Sztompka (1998) menciona alguns elementos do conceito de 

progresso: a) fundado em uma noção de tempo irreversível e linear, o 

progresso é concebido como uma diferença positiva entre o passado e 

o presente ou entre o presente e o futuro; b) movimento direcional, o 

progresso se constitui em uma sequência de estágios, na qual cada 

estágio posterior está relativamente mais próximo do objetivo a ser 
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atingido (felicidade, riqueza, liberdade, justiça, igualdade, etc,); c) 

processo cumulativo, podendo ser incremental ou revolucionário; d) 

inevitabilidade, não podendo ser detido; e) aperfeiçoamento, avaliação 

de cada estágio consecutivo como relativamente melhor que o 

anterior. Este último elemento induz que o progresso está relacionado 

aos valores considerados por uma pessoa ou grupo de pessoas em 

uma região num dado momento. Dependendo dos valores assumidos, 

um determinado processo ou uma determinada política pode resultar 

em progresso ou regresso.  

 Com efeito, é comum considerar-se desenvolvimento algo que 

gera resultados positivos, dentre os quais o progresso de uma 

sociedade. Nesta concepção, o desenvolvimento seria algo 

empreendido coletivamente, resultando em benefícios de ordem 

predominantemente material, para cada um dos integrantes de uma 

determinada região. 

Furtado (2000), magistralmente, supera esta visão superficial de 

desenvolvimento ao caracterizá-lo como um processo de 

transformação, ligado à introdução de métodos produtivos mais 

eficazes e manifestado através do aumento do fluxo de bens e serviços 

finais à disposição da coletividade. O incremento de bens e serviços 

gera maior riqueza e, portanto, maior poder aquisitivo para a 

sociedade. Este processo de transformação funda-se num misto de 
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inventividade, através de progresso técnico, e de acumulação, que é o 

resultado das formas de dominação que engendram as desigualdades 

na repartição do produto social. Desta forma, os recursos que 

permitem o desenvolvimento de uma região, também reproduzem as 

desigualdades sociais, desenvolvem suas forças produtivas, e 

estabilizam e legitimam os sistemas de dominação social.  

Segundo Perroux (1981) e Milone (1998), existe possibilidade de 

haver crescimento sem desenvolvimento. Este fenômeno manifesta-se 

pelo crescimento acompanhado de desenvolvimentos desigualmente 

distribuídos nos espaços territoriais, ou quando há implantação de 

grandes conglomerados – nacionais ou estrangeiros –, especificamente 

nos países em desenvolvimento, sem irradiação no conjunto da 

sociedade. Milone (1998) cita a Líbia como um exemplo de país que 

cresceu sem desenvolver-se. Antes do processo de nacionalização, a 

Líbia apresentou um rápido aumento nos níveis de exportação de seus 

produtos primários. Porém, como estes eram de propriedade, quase 

que em sua totalidade, de estrangeiros, os recursos advindos deste 

crescimento não causaram mudanças estruturais que pudessem 

induzir o crescimento em outros setores da economia do país, nem 

mudanças institucionais que permitissem distribuir os ganhos para 

outros setores da sociedade.  
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Entretanto, Perroux (1981) afirma que o desenvolvimento sem 

crescimento, difundido em um slogan na Europa há alguns anos como 

crescimento zero, permanece sendo uma hipótese gratuita. Para que 

tomasse efeito, os salários deveriam ser aumentados, assim como as 

transferências sociais, causando, consequentemente, um efeito 

inflacionário1.  

Colman & Nixson (1981) tratam o desenvolvimento econômico 

como um conceito normativo ao descreverem-no como um processo 

de aperfeiçoamento em relação a um conjunto de valores desejáveis 

pela sociedade. Assim, o desenvolvimento é medido de forma distinta 

pelas diferentes pessoas de uma mesma sociedade. A criação de 

condições para a realização da personalidade humana é o objetivo do 

desenvolvimento conceituado por Seers (1972). 

Perroux (1981) afirma que “o desenvolvimento remete-nos para 

o homem, sujeito e agente, para as sociedades humanas, para a sua 

finalidade e para os seus objetivos manifestadamente evolutivos” 

(PERROUX, 1981:30) e propõe uma reflexão filosófica sobre o tema:  

 
(...) o desenvolvimento não resulta de uma evolução 
espontânea, não está no extremo de um consenso sobre 
o interesse comum, não se reduz à realização de 
modelos concebidos pelos peritos, não se contenta com 
um puro e simples convite moral para satisfazer as 
necessidades do homem. (PERROUX, 1981:26) 
 

                                                 
1 Ver PERROUX, 1981. 
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Wolfgang Sachs sintetiza a noção de desenvolvimento ao afirmar 

que “desenvolvimento é muito mais do que um simples 

empreendimento socioeconômico; é uma percepção que molda a 

realidade, um mito que conforta sociedades, uma fantasia que 

desencadeia paixões” (SACHS, 2000:12).  

 

2.1.1 Modernidade 
 
 

A modernidade refere-se aos modos de vida e organização social 

que surgiram na Europa a partir do século XVII e adquiriram influência 

mundial (GIDDENS, 1991). Conforme Sztompka (1998), o quadro 

político-institucional da modernidade foi proporcionado pela Revolução 

Francesa e pela Revolução Americana, e a sua base econômica é fruto 

da Revolução Industrial.  

 
A história “começa” com culturas pequenas, isoladas, de 
caçadores e coletores, se movimenta através do 
desenvolvimento de comunidades agrícolas e pastoris e 
daí para a formação de estados agrários, culminando na 
emergência de sociedades modernas no Ocidente. 
(GIDDENS, 1991:15). 
 
 

Pachino (2000) destaca que houve modernização nas esferas 

política, econômica, social e quanto aos valores e variáveis estruturais. 

A modernização política ocorreu com a introdução dos princípios de 

igualdade, com o aumento da capacidade das autoridade de dirigir os 

negócios públicos e com uma maior diferenciação estrutural das 
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instituições e organizações políticas. A modernização econômica, cujo 

objetivo é conduzir à uma sociedade altamente industrializada, refere-

se ao processo pelo qual a organização econômica se torna mais 

racional e mais eficiente. Segundo Rostow (1974), este processo se 

desenvolve a partir da sociedade tradicional, baseada na economia de 

subsistência, através da criação de precondições para o arranco, das 

quais a acumulação primitiva é a mais importante; o arranco constitui 

um salto qualitativo centrado na implantação industrial, quando o 

crescimento torna-se habitual e é considerado normal; a maturidade é 

o estágio em que o produto cresce mais depressa que a população, as 

mudanças estruturais se consolidam e a técnica se aperfeiçoa; por fim, 

a era do consumo em massa com seu aparelho burocrático ampliado, 

na qual o setor econômico, antes orientado para a expansão dos bens 

de capital, é ajustado à produção crescente de bens de consumo e 

serviços. A modernização social é caracterizada pelo êxodo rural, pela 

urbanização, pela alfabetização e pela mobilidade, tanto geográfica 

como social. Os valores decorrentes da modernização deram 

importância ao sucesso, à realização pessoal e à empatia. 

O industrialismo, o urbanismo e o capitalismo constituem-se no 

tripé que dá suporte à modernidade. Suas características são assim 

detalhadas por Auguste Comte (apud SZTOMPKA, 1998): concentração 

da força de trabalho nos centros urbanos, organização do trabalho 



 41

movida pela eficácia e pelo lucro, aplicação de ciência e tecnologia à 

produção, surgimento de antagonismo entre patrões e empregados, 

desigualdades sociais crescentes e sistema econômico baseado no livre 

mercado. 

Nas sociedades pré-modernas, as noções de tempo e espaço 

coincidem, “na medida em que as dimensões espaciais da vida social 

são, para a maioria da população, e para quase todos os efeitos, 

dominadas pela ‘presença’ (...)” (GIDDENS, 1991:27). O 

distanciamento tempo-espaço é maior na modernidade, mesmo nas 

mais desenvolvidas civilizações agrárias, onde o dinheiro atua como 

meio deste distanciamento ao possibilitar transações entre agentes 

separados no tempo e no espaço (GIDDENS, 1991). 

A ruptura com as sociedades tradicionais deu-se pelo ritmo 

intenso das mudanças, pelo escopo da mudança – interconexão global 

e pela natureza intrínseca das instituições modernas, que 

simplesmente não existiam nas sociedades pré-modernas (GIDDENS, 

1991). Alguns princípios fundamentais norteiam esta nova ordem 

social: individualismo; diferenciação, como consequência direta da 

divisão do trabalho; racionalidade, ou despersonalização do trabalho; 

economismo, traduzido pelo domínio de toda a vida social pela 

economia; e expansão no tempo e no espaço (SZTOMPKA, 1998).  
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A modernidade foi palco de alguns fenômenos que surgiram da 

confluência dos princípios fundamentais que a determinam. Na área 

econômica, pode-se observar um crescimento econômico de amplitude 

e velocidade sem precedentes, a substituição da agricultura pela 

indústria como principal setor da economia, a disseminação de novas 

tecnologias em toda a sociedade, o aumento do desemprego, da 

pauperização e da desigualdade social, entre outros. O status social 

passou a ser determinado pela propriedade e posição no mercado em 

favor da idade, etnia, sexo, religião e outros fatores tradicionais. 

Culturalmente, há crescente secularização, com importância de idéias 

e regras legitimadas por razões e considerações “materiais”, além da 

valorização da ciência como acesso ao verdadeiro conhecimento e do 

surgimento da cultura de massa. Ainda pode-se destacar a extensão 

do mundo do trabalho e sua separação da vida familiar, a privatização 

da família e o consumismo desenfreado. Estes não são os únicos 

fenômenos da modernidade, mas eles ilustram bem a qualidade de 

sociedade moderna e a qualidade da vida que vivem as pessoas 

modernas (SZTOMPKA, 1998). 

Apesar da crença de que a razão, a tecnologia, a ciência e o 

capitalismo produtivo cultivam o progresso permanente e o 

desenvolvimento contínuo, a modernidade traz efeitos ambivalentes: 

ao lado do gigantesco crescimento econômico, observa-se o aumento 
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desemprego e da desigualdade social. Um de seus efeitos mais nocivos 

é a alienação que, segundo Marx, “transforma a maioria das pessoas 

em peças dependentes, exploradas e reificadas do mecanismo 

econômico” (SZTOMPKA, 1998:146). “O trabalhador (...) nega a si 

mesmo, sente-se miserável em vez de feliz, não libera positivamente 

suas energias físicas e intelectuais, mas mortifica o corpo e arruína a 

mente” (MARX & ENGELS, 1960, vol. 1:553 apud SZTOMPKA, 

1998:146).  

Durkheim critica a modernidade ao criar a noção de anomia, 

uma situação na qual há instabilidade ou ausência de regras e normas 

sociais, fazendo com que as pessoas sintam-se sem direção, 

desarraigadas, perdidas (SZTOMPKA, 1998:147).  

O efeito desintegrador da sociedade moderna também é 

questionado pelos críticos. As pessoas perdem suas identidades 

individuais e são tratadas simplesmente como empregados, eleitores, 

consumidores ou espectadores. Os laços interpessoais são rompidos e 

os indivíduos tornam-se isolados. A qualidade de vida das pessoas é 

deteriorada, provocando frustração e sofrimento (RAMOS, 1989; 

SZTOMPKA, 1998). Na esfera política, o povo é manipulado e oprimido 

pelas burocracias e governos impessoais, e no debate mais recente,  o 

modelo de desenvolvimento e crescimento proposto pela modernidade 
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é criticado por contribuir para o  esgotamento dos recursos naturais do 

planeta (SZTOMPKA, 1998). 

Perroux (1981) também descreve a crise da modernidade:  

 
(...) as promessas e os discursos que fundamentaram, durante 
muito tempo, a imagem da história como um processo 
unificador, revelaram a realidade: a de uma economia e de 
uma técnica que se apoderou dos bens dos vencidos e ameaça 
apoderar-se do único bem que lhes resta: as suas almas! A 
imagem do progresso é enternecedora: a pobreza e a violência 
negam-na. Mas ela não deixou de reinar visto que não deixou 
de ser sublinhada a idéia de um crescimento equilibrado, 
diferenciado, comparável ao crescimento orgânico. (PERROUX, 
1981:22) 
 
 

Frente aos diferentes efeitos negativos da modernidade, 

Touraine (1974 apud SZTOMPKA, 1998) e Bell (1974 apud SZTOMPKA, 

1998) propuseram a ascensão de uma sociedade pós-industrial, que 

teria como características principais, cinco das “megatendências” de 

Naisbitt e Aburdene (1990): a) substituição da indústria como setor 

econômico dominante pela prestação de serviços; b) importância e 

ascensão social, em termos de hierarquia, classe e volume, dos 

profissionais da área de ciência, pesquisa e desenvolvimento, 

educação, saúde, cultura, bem-estar e lazer; c) tecnologia envolvida 

com o processamento de informações, e não com matérias-primas e 

energia; d) crescimento tecnológico auto-sustentado; e) foco no 

conhecimento e na educação continuada.  

Outros autores sugerem o retorno às sociedades tradicionais. 

Lyotard (1984 apud SZTOMPKA, 1998) e Bauman (1989 apud 
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SZTOMPKA, 1998) propõem uma nova situação, a pós-modernidade, 

que seria o avanço da sociedade atual em direção a uma sociedade 

qualitativamente nova. Giddens defende a teoria da “alta 

modernidade” ou “modernidade tardia” ao afirmar que “as 

consequências da modernidade estão se tornando mais radicalizadas e 

universalizadas do que antes” (GIDDENS, 1991:13) e fenômenos 

qualitativamente novos surgem no mundo contemporâneo: confiança, 

risco, opacidade e globalização (GIDDENS, 1990 apud SZTOMPKA, 

1998). 

Modernidade é uma das três formas de modernização. As outras 

duas são a “mudança social progressiva de qualquer natureza, [de 

relativo sentido histórico e aplicação a todos os períodos,] em que a 

sociedade se move para frente ao longo de alguma escala de 

aperfeiçoamento aceita” (SZTOMPKA, 1998:227); e o entendimento de 

modernização como o esforço dos países subdesenvolvidos para 

alcançar as sociedades desenvolvidas. A última forma de 

modernização será tratada na próxima seção, juntamente com as 

demais teorias do desenvolvimento. 

 

2.1.2 Teorias do desenvolvimento 
 

2.1.2.1 Teorias econômicas clássicas, marxistas, neo-clássicas e 
contemporâneas 
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O problema central do desenvolvimento para os economistas 

clássicos – Ricardo, Adam Smith, J. B. Say e J. S. Mill –, segundo 

Furtado (1983), consiste no aumento da produtividade do trabalho, na 

acumulação de capital e nas suas repercussões na distribuição e 

utilização do produto social. O interesse na apropriação do resultado é 

o que movimenta a economia. O articulador da distribuição de renda é 

o mercado, pois o Estado é tido como estacionário neste período pós-

Revolução Industrial. O autor critica esta teoria por ela basear-se em 

esquemas simplificados da realidade e não no mundo real. Os clássicos 

ainda ignoram as diferenças entre economias de diferentes graus de 

desenvolvimento. 

O modelo de Marx, de acordo com Furtado (1988), refere-se ao 

processo de produção como um meio de apropriação de riqueza, 

através da intensificação do trabalho e do investimento em tecnologia. 

Para Marx, somente a força produtiva – máquinas e trabalho – é capaz 

de gerar riqueza e, portanto, desenvolvimento. O desequilíbrio é 

causado pela maior riqueza estar associada ao capital constante 

(máquinas) e não ao capital variável (mão-de-obra). Marx foi pioneiro 

na análise do desenvolvimento com base numa posição filosófica-

histórica, traduzindo os anseios de permanente renovação da cultura 

moderna pós-Revolução Industrial.  
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Furtado (1983) sugere que os economistas neo-clássicos – 

Cassel, Marshall – recuperam dos clássicos seu enfoque distributivista. 

Prevêm que existe emprego para todos, desde que se aceite o preço 

do trabalho segundo a lei da oferta e da procura. O mercado regula o 

trabalho com base na teoria do equilíbrio geral (oferta e procura). O 

lucro, a acumulação e o desenvolvimento se constituem em um 

afastamento da posição de equilíbrio. Para os economistas neo-

clássicos, o mercado é a solução, não a causa de problemas. As crises 

são entendidas como resultado das externalidades do mercado. No 

entanto, a teoria neo-clássica foi defensiva, tentando contornar as 

heranças socialistas dos clássicos com o desejo de justificar a ordem 

social através do uso mais racional (otimizador) dos recursos 

disponíveis. 

Conforme Keynes (1936 apud FURTADO, 2000), que estabelece 

a primazia da política sobre a economia, a superação do 

subdesenvolvimento seria vista através de um projeto político. Se não 

houver reconstrução de estruturas por parte do Estado, perpetuar-se-

ia um estado de “equilíbrio de subdesenvolvimento”. Considerando-se 

que o sistema de forças produtivas prevê interdependência das 

atividades produtivas, o subdesenvolvimento é visto por este autor 

como uma forma particular da economia capitalista que subutiliza os 

recursos produtivos.  
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Perroux (1956 apud FURTADO, 2000), por outro lado, trabalha 

com os conceitos de dominação, macrodecisão, e pólo de crescimento, 

relacionando estreitamente desenvolvimento com a idéia de poder. As 

atividades industriais são formas de dominação social, sendo a 

inovação técnica um dos focos geradores de poder de maior relevância 

na sociedade capitalista. Nurkse (1953 apud FURTADO, 2000) e Lewis 

(1954 apud FURTADO, 2000) também analisam a influência da 

inovação e da tecnologia no desenvolvimento de uma região. Estes 

autores relacionam o desenvolvimento com o dualismo social, que 

supõe a existência de dois sistemas sociais, ou melhor, a penetração 

de um sistema social apoiado em tecnologia mais avançada em outro 

que, por motivos diversos, consegue sobreviver.  

A divisão internacional do trabalho é criticada por Prebisch (1949 

apud FURTADO, 2000). O autor afirma que ela não é um motor de 

crescimento, mas é concentradora de renda em benefício dos países 

avançados. O subdesenvolvimento passou, então, a ser visto como 

uma conformação estrutural do sistema econômico mundial 

(FURTADO, 2000). 

2.1.2.2 Teoria da dependência e sua crítica 
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 O subdesenvolvimento2 é muitas vezes associado ao fracasso do 

desenvolvimento dentro de uma ótica capitalista industrial. As 

conseqüências deste fracasso apresentam-se através de diversos 

problemas sócio-econômicos, tais como uso de tecnologias 

inadequadas ou ultrapassadas, desigualdade social acentuada, miséria, 

desequilíbrio na produtividade do trabalho rural e urbano, 

descontinuidade do aparelho produtivo local e nacional, déficit na 

balança de pagamentos, inflação, endividamento externo, entre 

outros. Estes processos de mau desenvolvimento e desenvolvimento 

desigual dos países do dito “Terceiro Mundo”, têm início a partir do 

imperialismo europeu, sendo fortalecidos pela Revolução Industrial. O 

capitalismo em si surgiu nesta mesma época, com o desenvolvimento 

da economia mercantil e do assalariado, produzindo um espaço 

econômico territorializado destinado ao consumo e à acumulação 

(FURTADO, 1974; FERNANDES, 1975; LIPIETZ, 1988).  

As colônias européias forneciam as matérias-primas, 

principalmente recursos naturais (extrativismo vegetal e mineral) e 

agrícolas, e os impérios manufaturavam estes produtos para então 
                                                 
2 É interessante observar que, segundo Esteva (2000) e Sachs (2000), o termo 
subdesenvolvimento foi utilizado pela primeira vez no dia 20 de janeiro de 1949, 
quando os Estados Unidos estavam no ápice da escala de evolução social, no 
discurso de posse do presidente americano Harry Truman: “É preciso que nos 
dediquemos a um programa ousado e moderno que torne nossos avanços científicos 
e nosso progresso industrial disponíveis para o crescimento e para o progresso das 
áreas subdesenvolvidas. O antigo imperialismo – a exploração para lucro estrangeiro 
– não tem lugar em nossos planos. O que imaginamos é um programa de 
desenvolvimento baseado nos conceitos de uma distribuição justa e democrática.” 
(TRUMAN, 1949 apud ESTEVA, 2000:59-60). 
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vendê-los no mercado interno e exportar o excedente para o mercado 

externo. Os países mais avançados se especializavam em atividades 

que requeriam alguma tecnologia enquanto que os países periféricos 

se especializavam em atividades sem muita eficiência ou progresso 

técnico. Este processo é denominado divisão internacional do trabalho 

e seus atores principais são os países do centro (ricos, desenvolvidos, 

impérios, países do Norte) e os países da periferia (pobres, 

subdesenvolvidos, colônias, países do Sul).  

No entanto os excedentes da exportação não eram retidos pela 

colônia para sustentar seu desenvolvimento, eram ou enviados 

totalmente ao exterior ou, se apropriados interiormente em pequena 

proporção, usados para financiar a diversificação dos hábitos de 

consumo das classes dominantes, que imitavam os padrões europeus, 

causando dependência não só financeira como também cultural 

(FURTADO, 1974). O processo de adoção de padrões de consumo 

sofisticados, sem o correspondente processo de acumulação de capital 

e progresso nos métodos produtivos é denominado modernização da 

periferia por Furtado (1974). 

Este processo ganha importância quando os países 

subdesenvolvidos iniciam um processo de industrialização para 

substituir as importações por produtos produzidos internamente. As 

primeiras indústrias eram simples e desconexas entre si, não 
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constituindo um distrito industrial autônomo. Os salários são reduzidos 

para compensar o alto investimento em tecnologia importada, 

aumentando a taxa de exploração na mesma proporção em que se 

aumenta a produtividade do trabalho. Devido à descontinuidade do 

aparelho produtivo, há desequilíbrio entre consumo e produção. A 

distribuição de renda da periferia é então regulada na reprodução dos 

padrões de consumo cêntricos pelos grupos dirigentes (FURTADO, 

1974).  

O avanço do processo de industrialização aumenta a taxa de 

exploração e, consequentemente, a concentração de renda. A 

tecnologia é adquirida de grandes empresas de atuação internacional, 

que passam a exercer controle do aparelho produtivo local. A 

dependência, antes resultante da imitação dos padrões externos de 

consumo mediante importação de bens, assume a determinação, pelas 

subsidiárias das grandes empresas do centro capitalista, dos padrões 

de consumo a serem adotados.  

Segundo Furtado (1974), o que torna um país dependente – ou 

não – é a forma como ele utiliza a parte do excedente que circula no 

mercado internacional. Há um intercâmbio desigual entre periferia e 

centro: a classe dirigente local está interessada em manter uma 

elevada taxa de exploração e o centro quer criar e ampliar mercados 

para escoar os novos produtos resultantes da Revolução Industrial. O 
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subdesenvolvimento é uma criação da situação de dependência, que 

se manifesta sob a forma de imposição externa de padrões de 

consumo, mantidos mediante a geração de excedente criado no 

comércio exterior.  

Segundo Fernandes (1975), o desenvolvimento, nas sociedades 

subdesenvolvidas, não constitui uma réplica do modelo original do 

capitalismo, e sim uma situação específica, caracterizada por uma 

economia de mercado capitalista duplamente polarizada, destituída de 

auto-suficiência e possuidora de autonomia limitada. Trata-se de uma 

economia de mercado especializada dentro do mercado capitalista 

mundial, subsidiária e dependente quanto às aplicações do excedente 

econômico, e tributária, sendo fonte de incremento e multiplicação do 

excedente econômico das economias capitalistas hegemônicas, que 

intensifica a heteronomia econômica mundial. De um lado temos uma 

economia de mercado que cresce com o excedente econômico 

transferido ou pilhado em economias coloniais, de outro, deparamos 

com uma economia de mercado capitalista que ao crescer, corre o 

risco de se tornar ainda mais dependente.  

Fernandes (1975) apresenta três modelos de explicação 

macrossociológica do subdesenvolvimento através da análise dos 

trabalhos de Weber, Marx e Durkheim. Para Weber, o 

subdesenvolvimento está centrado nas análises e explicações do poder 
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e das formas de dominação, no patrimonialismo e na burocracia. O 

agente humano da sociedade dependente encarrega-se de manter e 

fortalecer os vínculos de dependência ativamente ou por omissão. A 

superação de um destino social negativo (colonial e nacional) se 

realiza através de ações fundamentalmente políticas, suscetíveis de 

mudar as estruturas de poder nas relações entre sociedades globais. 

Segundo Marx, as sociedades capitalistas subdesenvolvidas não 

contaram com uma acumulação originária suficientemente forte para 

sustentar um desenvolvimento econômico auto-suficiente.  As 

estruturas econômicas e sociais de caráter colonial permaneceram 

intactas, ao lado de novas estruturas sociais e econômicas criadas sob 

o impulso da expansão urbana e da implantação do setor capitalista 

correspondente, montado através de processos de modernização 

incentivados, orientados e comercializados a partir de fora. Os 

excedentes da principal fase de acumulação originária nas sociedades 

subdesenvolvidas dissiparam-se através do ônus do controle externo 

ou em gastos de representação de status da classe dominante. O 

capitalismo definiu-se como débil, heterogêneo, e controlado de fora 

para dentro: a extinção do sistema colonial e a emancipação nacional 

não se traduziram em condições para implantação do trabalho livre, 

nem houve integração do mercado em escala regional ou nacional; a 

importação de tecnologia avançada limitava a massa de empregos, 
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tornando inexistente um “exército de reserva”; a mercantilização do 

trabalho contribuiu apenas moderadamente para a mobilização do 

fator humano, não constituiu uma massa de consumidores de efetivo 

poder aquisitivo e bloqueou a introdução de tendências mais 

eqüitativas de distribuição de renda. Marx defende que o processo de 

expansão das forças produtivas depende de certas condições 

estruturais e dinâmicas que não se reproduzem no capitalismo 

dependente, dado o fraco poder de compra, a elevada especulação e a 

alta capacidade ociosa, que formam um círculo vicioso.  

O modelo de Durkheim conclui que a sociedade capitalista 

subdesenvolvida não é uma redução patológica do tipo social das 

sociedades capitalistas avançadas, ao contrário, ela é uma 

manifestação normal daquele tipo social, nas condições que lhe deram 

origem e mantiveram o capitalismo dependente. A ordem social 

competitiva origina-se como um produto tardio, nascido da 

desintegração de estruturas sociais formadas nos períodos iniciais da 

colonização. Nas economias subdesenvolvidas, os interesses 

econômicos e os vínculos morais têm raízes na organização econômica 

e social das sociedades avançadas. O subdesenvolvimento cria 

disposições subjetivas, propensões morais e um estado de espírito 

político que possuem por função manter os vínculos entre as duas 

sociedades. Ele não é uma cópia frustrada de algo maior, nem uma 



 55

fatalidade. É uma escolha aceita socialmente e depende de outras 

escolhas que forcem os homens a confiar em si mesmos ou em sua 

civilização e a visarem o futuro. 

Lipietz (1988) afirma que as teorias da dependência ou do 

imperialismo estão atrasadas em relação a uma evolução histórica 

para definir as relações centro-periferia. A idéia essencial do 

dependentismo (visão sulista do imperialismo) é que a periferia não 

consegue se desenvolver no capitalismo porque o centro precisa cada 

vez mais do seu subdesenvolvimento, concedendo, no máximo, uma 

acumulação dependente. O autor critica esta situação, reconhecendo 

que a dependência é a causa fundamental do subdesenvolvimento. Ele 

declara que o comércio exterior recentemente tem importância 

decrescente para os espaços capitalistas territorializados: o 

“termostato3” perde aos poucos sua importância enquanto mercado 

consumidor, mesmo que cresça sua importância enquanto fonte de 

recursos. As exportações manufaturadas para a periferia servem 

apenas para financiar as necessidades de matérias-primas. O 

excedente de capital é dedicado a aumentar os lucros dos capitalistas 

através da exportação de capital para os países subdesenvolvidos.  

                                                 
3 Para Lipietz (1988), o papel da periferia (países subdesenvolvidos) é como o de um 
termostato: é um pólo quente, ao fornecer trabalho e matérias-primas para o centro 
(países desenvolvidos), e um pólo frio, servindo de mercados consumidores dos bens 
produzidos no centro. 
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Poucas colônias autocentradas conseguiram se desenvolver a 

partir da radiação “em superfície” do capitalismo: os  Estados Unidos e 

a Austrália, por “enxameamento” do capitalismo europeu, e o Japão, 

por “aclimatação” do capitalismo combinado com protencionismo. A 

aclimatação não ocorreu nas demais colônias devido às formas de 

colonialismo que modelaram estas regiões política e socialmente, 

inibindo o desenvolvimento de uma burguesia industrial e de uma 

classe assalariada. O problema reside no fracasso do desenvolvimento 

capitalista nestas colônias que tiveram uma independência política 

prematura. Este fracasso resulta de um estudo histórico das relações 

sociais, dos regimes de acumulação e dos modos de regulação 

vigentes nesses países, não sendo justificado pelas teorias da 

dependência (LIPIETZ, 1988). 

Favorecidos pela crise dos anos 1930, alguns países da periferia 

iniciaram a “estratégia de substituição das importações”, adquirindo 

bens de capital do centro e protegendo, através de barreiras 

alfandegárias, a indústria nascente de bens de consumo.  

Este modelo de industrialização da periferia, no entato, 

fracassou. Não bastou importar máquinas pois a tecnologia é 

intransferível sem a construção das relações sociais do trabalho 

correspondentes, e os mercados eram reduzidos às classes 

dominantes e médias, limitando o consumo (LIPIETZ, 1988). A 
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substituição de importações resultou em redução das taxas de 

crescimento de diversos países subdesenvolvidos, crises na balança de 

pagamentos e endividamento externo. Mesmo que houvesse elevação 

da taxa de crescimento, este aumento tenderia a agravar tanto a 

dependência externa como a exploração interna, no sentido em que 

aumentam as desigualdades sociais (FURTADO, 1974). 

A Comissão Econômica para a América Latina – CEPAL, vinculada 

à ONU, reuniu uma equipe de economistas latino-americanos em 1951 

com o propósito de redefinir a estratégia de substituição de 

importações, a partir de críticas à antiga divisão internacional do 

trabalho, ao desenvolvimento desigual e à oposição centro-periferia. A 

visão da CEPAL considerava o capitalismo da América Latina como 

particular, numa fase própria de sua história, um capitalismo “tardio” 

(LIPIETZ, 1988). Seu objetivo era criar um setor interno de bens de 

capital.  

Segundo Lipietz (1988), a intervenção norte-americana não foi 

concebida como a ameaça do sucesso da industrialização da periferia, 

mas contra as tentativas da CEPAL de distanciamento político do 

modelo de industrialização fordista. O imperialismo americano 

caracterizou-se como um imperialismo cultural, objetivando impor seu 

modo de desenvolvimento: padrões fordistas de consumo, de 

organização do trabalho, de contratualização sindical. Quando 
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tentaram impor aos países do Sul este modelo, os Estados Unidos não 

tomaram as devidas medidas político-sociais para não romper com os 

interesses das empresas americanas. Isso fez com que a 

industrialização periférica fracassasse, fazendo os poderes locais 

afastarem-se do modelo idealizado. Os Estados Unidos promoveriam a 

industrialização no Sul e a transformação das classes dominantes 

locais, desde que isso ocorresse em concordância com o modelo 

americano. 

A experiência de industrialização por meio da substituição de 

importações permitiu uma transformação social, com desenvolvimento 

de uma classe operária, de camadas médias e de um capital industrial 

modernos. A este processo denominou-se subfordismo, pois houve 

uma tentativa de industrialização de acordo com a tecnologia e do 

padrão de consumo fordista, mas sem as condições sociais que ele 

exige – processo de trabalho, padrões de consumo das massas 

(LIPIETZ, 1988). Lipietz (1988) ressalta que a teoria da dependência 

não explica o fracasso da industrialização por substituição das 

importações, mas sim suas causas internas – distribuição desigual da 

renda, insucesso das reformas agrárias, incapacidade de ampliar o 

setor manufatureiro e de integrar o consumo popular ao regime de 

acumulação – e o fordismo incompleto implementado na periferia. 
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2.1.2.3 Teorias da modernização e da convergência 
 
 

As teorias da modernização e da convergência, com sua 

orientação evolucionista4, são decorrentes do final da Segunda Guerra 

Mundial. Neste período, a sociedade humana foi dividida em três 

partes: as sociedades industriais desenvolvidas, como os países da 

Europa Ocidental, os Estados Unidos e mais tardiamente o Japão e os 

tigres asiáticos; as sociedades socialistas dominadas pela União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, com seu regime de governo 

autoritário e sua industrialização forçada; e as sociedades 

subdesenvolvidas do Sul e do Leste, essencialmente pós-coloniais e 

pré-industriais (SZTOMPKA, 1998). Estas teorias sugeriam que as 

sociedades menos desenvolvidas deveriam seguir o caminho trilhado 

pelas sociedades avançadas, de modo semelhante ao que Marx 

afirmou no prefácio da primera edição de “O Capital”, em 1867: “o 

país industrialmente mais desenvolvido mostra ao menos desenvolvido 

tão-somente a imagem do próprio futuro” (MARX, 1996:130). O 

desenvolvimento econômico é a meta prioritária de toda sociedade em 

processo de modernização. Para tanto, Lewis (1955 apud LERNER, 

1975) propôs que o objetivo do desenvolvimento, segundo a teoria da 

                                                 
4 “A concepção evolucionista ou historicista apela para a história comparada e até 
para a filosofia da história. Ela tenta mostrar que as sociedades estão ordenadas 
segundo uma marcha em direção ao progresso, à racionalidade e ao reforçamento do 
estado-nação. Ela é alheia ao estudo dos atores sociais: é suficiente analisar os seus 
atos como expressão das tendências positivas ou das contradições internas de um 
dado sistema.” (TOURAINE, 1985:91 apud SZTOMPKA, 1998:333). 
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modernização, deveria ser o aumento do produto por habitante. Uma 

vez que a sociedade estivesse envolvida no processo de mudança 

unilinear, gradual, incremental e pacífico, o processo seria irreversível.  

A sequência de estágios galgados pelas sociedades 

subdesenvolvidas deveria ser algo como “tradicional-transicional-

moderna” (APNER, 1968 apud SZTOMPKA, 1998), sendo o último 

estágio caracterizado pela intensa industrialização, urbanização e 

democratização, conforme apresentado na seção anterior, ou “1) 

sociedade tradicional; 2) precondições para o arranco; 3) arranco; 4) 

marcha para a maturidade e; 5) era do consumo em massa” 

(ROSTOW, 1974:16). As teorias da modernização e da convergência 

ainda proclamavam o progresso, acreditando que a modernização 

conduziria ao aperfeiçoamento da vida social e à melhoria da condição 

humana (SZTOMPKA, 1998). 

A modernização significava, portanto, coisa distinta do 
desenvolvimento espontâneo em uma direção global 
progressiva. Significava imitação deliberada das 
sociedades ocidentais, tomadas como modelos de 
modernidade. (SZTOMPKA, 1998:230). 

 
 

A teoria da modernização considera que a melhoria das 

comunicações, o aumento das viagens e a mídia proporcionaram 

oportunidades de encontros diretos e indiretos dos cidadãos de países 

subdesenvolvidos com padrões de vida mais elevados. A imitação 

deliberada, mencionada por Sztompka (1998), corresponde a 
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valorização, pela elite das sociedades menos desenvolvidas, de 

padrões – tidos como “modernos” – adotados pelas sociedades 

avançadas e a tentativa de transpô-los para os países do Sul. Este 

processo contou com algumas transformações: a) a migração de 

tecnologias dos países desenvolvidos para os subdesenvolvidos; b) a 

substituição da agricultura de subsistência pela agricultura comercial 

voltada para exportação; c) utilização de energia inanimada e 

produção mecanizada em vez da força humana e animal; d) 

concentração da força de trabalho nas áreas urbanas; e) transição da 

autoridade tribal para o governo democrático; f) redução do 

analfabetismo; g) secularização, na esfera religiosa; h) declínio dos 

laços de parentesco e; i) ênfase na mobilidade e nas realizações 

individuais (SMELSER, 1973:747-8 apud SZTOMPKA, 1998). 

 A modernização foi imposta através de fortes mecanismos. 

Como se tivesse a orientação de um “marqueteiro”, dizia-se que é 

“mais adaptativa e eficiente, torna possível a satisfação de 

necessidades em maior quantidade, para camadas mais amplas e a 

níveis mais elevados” (SZTOMPKA, 1998:234). O autor ainda afirma 

que “o pré-requisito da modernização é a coexistência das várias 

sociedades, e o dilema daquelas situadas em níveis mais baixo de 

desenvolvimento é modernizar-se ou sucumbir” (SZTOMPKA, 

1998:234).  
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 A teoria da convergência se aproxima do determinismo 

tecnológico, ou seja, sustenta que a tecnologia dominante impõe 

formas específicas de organização social (SZTOMPKA, 1998). 

“Modernização é um processo de homogeneização” (HUNTINGTON, 

1976:31 apud SZTOMPKA, 1998:235), seja quanto aos tipos de 

emprego oferecidos pela indústria, à diminuição da taxa de natalidade 

e ao aumentos da expectativa de vida, ao sistema familiar nuclear, à 

educação em massa, ao crescimento da renda per capita e do mercado 

de consumo, etc. (WEINBERG, 1976:356 apud SZTOMPKA, 1998:236). 

 Ambas as teorias da modernização e da convergência sofreram 

críticas. Segundo Lerner (1975), as sociedades tradicionais podem 

responder de forma eficaz às demandas internas de mudança 

institucional desenvolvidas ao longo de um grande período de tempo, 

ao passo que são geralmente incapazes de responder à mudanças 

institucionais rápidas para satisfazer demandas provocadas por 

influência externa. Este desequilíbrio entre o desejo e a forma de 

atingir a modernização se apresenta como um problema-chave da 

mudança social induzida e acelerada. “As instituições não podem ser 

transferidas, mas transformadas. Os modos de vida não podem ser 

adotados, mas adaptados” (LERNER, 1975:174). 

Lerner (1975) expõe um ciclo vicioso constituído pela explosão 

urbana, pela explosão demográfica e pela explosão da alfabetização. 
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As três partem de uma fonte comum: a empatia, que é o mecanismo 

psíquico que permite uma pessoa colocar-se na situação de outra, 

identificando-se com um papel, uma época ou um lugar diferente dos 

seus. As três convergem em uma demanda comum: o bem-estar, que 

gerações anteriores nem sequer haviam sonhado que fosse algo que 

pudessem exigir. E as três produzem um fracasso comum, a pobreza, 

ao não satisfazer a demanda. O autor menciona que estamos 

passando de uma “revolução de expectativas crescentes” para uma 

“revolução de frustração5 crescente” (LERNER, 1975:173). No entanto, 

sugere que a resolução verdadeira de uma das três características da 

sociedade moderna ajudaria a resolver as demais. 

A pobreza persiste nos países menos desenvolvidos. Há 

desorganização social frente a tantas mudanças. Lerner (1975) conclui 

que a difusão inadequada da empatía, principalmente através da 

mídia, é uma das principais causas de fracasso dos programas de 

desenvolvimento. “Em vez de convergência, uma crescente 

divergência surgiu como aspecto dominante e a modernização não 

                                                 
5 Lerner (1975) propõe a seguinte expressão matemática para a frustração: 
  

Frustração = Desejo 
                  Obtenção 
 
O autor argumenta que nas sociedades tradicionais a frustração era baixa e 
constante, pois os desejos eram poucos e sem variação. A frustração está crescente 
nas sociedades em transição para a modernização porque os desejos estão 
aumentando, através de intensa diversificação e difusão. 
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pôde mais ser vista como o ponto final da evolução de todas as 

sociedades” (SZTOMPKA, 1998:238). 

2.1.2.4 Teorizações recentes 
 
 

Na década de 1970, a Organização das Nações Unidas e o Banco 

Mundial, na figura de seu presidente Robert McNamara, insistiram na 

promoção de um desenvolvimento que estaria baseado em algo além 

dos índices brutos de crescimento econômico. O problema do 

desenvolvimento foi descrito da seguinte forma: 

 
Cada vez mais, o desenvolvimento é concebido como a 
dinamização de uma sociedade no seu próprio ser, como 
uma verdadeira aventura na qual uma sociedade se 
compromete, fazendo apelo a todas as suas capacidades 
de autocriação. Só um saber concreto e interdisciplinar, 
simultaneamente rigoroso e flexível, ajustado às 
realidades, às aspirações e às potencialidades da 
sociedade em causa, pode oferecer os meios de uma tal 
determinação lúcida, racional e ao mesmo tempo 
interior à vida do grupo. (PERROUX, 1981:9-10) 
 
 

 A UNESCO, considerando que as estratégias mundiais de 

desenvolvimento ainda não tinham atingido suas expectativas, propôs 

um novo padrão de desenvolvimento, global, endógeno e integrado. 

Seria global por designar uma visão de conjunto das dimensões de um 

todo humano e a diversidade dos aspectos que deve ser assumida nas 

suas relações (PERROUX, 1981). Seu caráter endógeno evoca as 

forças e os recursos interiores de uma nação; o desenvolvimento 

endógeno é caracterizado pela consideração das especificidade de cada 
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país no processo de desenvolvimento, em rejeição à imitação 

mecânica das sociedades desenvolvidas (ESTEVA, 2000). A UNESCO 

define o desenvolvimento integrado como “um processo total, multi-

relacional, que inclua todos os aspectos da vida de uma coletividade, 

de suas relações com o resto do mundo e de sua própria consciência” 

(UNESCO, 1977-1982 apud ESTEVA, 2000:70). 

Os anos 80 foram chamados de “década perdida” em termos de 

desenvolvimento, apesar dos “Tigres Asiáticos6” terem apresentado 

um crescimento espantoso, com índices econômicos superiores aos 

dos países desenvolvidos. Coréia do Sul, Cingapura, Taiwan e Hong 

Kong – os tigres –, além de Kuwait, Qatar, Emirados Árabes, Malásia, 

Tailândia, Índia, Brasil e México foram denominados newly 

industrialized countries (NICs), pelo aumento no seu crescimento 

econômico e no seu padrão de vida. Apesar disso, ainda não são 

considerados “países desenvolvidos”. Na verdade, este impasse mostra 

a abrangência e as dimensões dos indicadores que se utilizam para 

descrever o desenvolvimento. Como será visto adiante, trata-se de 

uma questão aberta. 

                                                 
6 Coréia do Sul, Cingapura, Taiwan e Hong Kong receberam a denominação de 
“Tigres Asiáticos” quando afluiram da periferia para a semiperiferia da economia 
mundial na década de 1980, a partir de uma estratégia que combina o pagamento 
baixos salários industriais e a exportação de produtos manufaturados para todo o 
mundo (KEGLEY JR., Charles W.; WITTKOPF, Eugene R. World Politics: trend and 
transformation. Thomson Wadsworth,  2004, p. 206). 
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Após 1989, há um renascimento da teoria da modernização com 

o propósito de ingressar (ou re-ingressar) as sociedades pós-

comunistas na Europa na sociedade moderna. Sztompka (1998) afirma 

que a teoria da neomodernização, como foi denominada, está 

“expurgada de todas as implicações evolucionistas e 

desenvolvimentistas; ela não supõe qualquer meta única e necessária 

nem um curso irreversível de mudança histórica” (SZTOMPKA, 

1998:244). Ao contrário da teoria da modernização, a mobilização de 

massa pela modernização ocorre de baixo para cima, enfatiza-se os 

fatores exógenos do processo, preocupa-se com os valores humanos e 

códigos culturais em vez da preocupação exclusiva com o crescimento 

econômico e busca-se valorizar as tradições nativas na medida em que 

elas possam contribuir para a modernização. No entanto, houve um 

fluxo unidirecional, com dominação das idéias ocidentais e com a 

desintegração súbita do comunismo. O apelo psicológico exercido pela 

mídia e pelos contatos pessoais superou a aspiração por tecnologias 

desenvolvidas nos países socialistas, que acabou por impedir a 

disseminação de alta tecnologia nestes países (SZTOMPKA, 1998). 

 A década seguinte clama pelo “re-desenvolvimento”. Nas 

sociedades avançadas procura-se consertar os erros do passado e 

desenvolver novamente o que foi mal desenvolvido ou tornou-se 

obsoleto, como as usinas nucleares, a produção de aço, a manufatura 
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anterior ao microchip, fábricas poluidoras, pesticidas venenosos, etc. E 

nas áreas subdesenvolvidas, destrói-se o que sobrou do processo de 

ajuste baseado na “substituição das importações” para que estes 

países possam receber os resíduos descartados pelos países 

desenvolvidos (lixo nuclear, indústrias poluentes ou obsoletas, bens 

encalhados ou proibidos) e as maquiadoras7. Paralelamente, o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 

publicou, em 1990, o primeiro Relatório do Desenvolvimento Humano. 

Desenvolvimento humano é apresentado como “a ampliação das 

escolhas humanas relevantes” (ESTEVA, 2000:73). 

 Max-Neef et al. (1993) também tratam do desenvolvimento 

humano. Segundo os autores, este desenvolvimento visa a satisfação 

das necessidades humanas fundamentais, a geração de níveis 

crescentes de autodependência e a articulação orgânica dos seres 

humanos com a natureza e a tecnologia, dos processos globais com os 

comportamentos locais, do pessoal com o social, do planejamento com 

a autonomia e da sociedade civil com o Estado. Esta abordagem 

procura transformar a pessoa-objeto em pessoa-sujeito do processo 

de desenvolvimento. “O melhor processo de desenvolvimento será 

                                                 
7 Maquiadoras são as “pseudofábricas, fragmentadas e temporárias, que o Norte irá 
manter em funcionamento durante o período de transição” (ESTEVA, 2000:72) a fim 
de reduzir seus custos para melhor competir com os novos países industrializados 
(China, por exemplo). 
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aquele que permita elevar mais a qualidade de vida das pessoas” 

(MAX-NEFF et al., 1993). 

Atualmente observa-se uma profunda transformação nas 

características do desenvolvimento: a prevenção substitui o progresso 

como objetivo prioritário; a redistribuição do risco e não a 

redistribuição da riqueza passa a dominar a agenda internacional 

(SACHS, 2000). 

2.1.3 A crítica do desenvolvimento 
 

O termo desenvolvimento, tal como visto anteriormente, 

começou a ser utilizado no contexto da sociedade moderna. A maioria 

de suas premissas está fundamentada nas características da 

modernidade, como o crescimento econômico, a maximização da 

riqueza, a inovação tecnológica. Conjuntamente à crítica à 

modernidade, surgem também diversas críticas ao desenvolvimento. 

Por quase três mil anos, tanto Mao Tsé-tung como Marx ou 

mesmo Platão acreditaram na possibilidade de que o progresso 

pudesse acontecer em todas as dimensões da sociedade e para todos 

os seus membros (SZTOMPKA, 1998). No entanto, Stuart Mill já se 

questionava a respeito dos rumos do progresso em 1857: “para onde 

a sociedade está se dirigindo com seu progresso industrial? Quando o 
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progresso cessar, em que condições deixará a humanidade?” (MILL, 

1857 apud MEADOWS et al., 1978). 

Os trinta anos após a o fim da Segunda Guerra Mundial (1945-

1975) ficaram conhecidos como “anos gloriosos”. Esta denominação 

deve-se ao crescimento econômico extraordinário ocorrido nos países 

desenvolvidos durante aquele período. A pobreza havia quase 

desaparecido destes países e a fartura de empregos trouxe a expansão 

do bem-estar, tendo participação intensa do Estado de Bem-Estar 

(Welfare State). Criou-se a expectativa de que a afluência universal 

estava próxima e os países menos desenvolvidos passaram a tentar 

alcançar os que estavam à sua frente. A busca por um melhor padrão 

de vida ao mesmo tempo que traz a exigência de igualitarismo, 

fomenta um espírito de competição. Esta idéia entrou em declínio no 

século XX. Latouche (2000) descreve, então, o nascimento do mito do 

desenvolvimento. 

Ferdinand Tönnies, em princípios do século XX, é o primeiro 

teórico a questionar os efeitos colaterais do desenvolvimento, 

mencionando a desilusão com o progresso na substituição da 

Gemeinschaft8 tradicional pela Gesellschaft9 moderna, industrial e 

urbana (FLETCHER, 1971:72, apud SZTOMPKA, 1998:61). Perroux 

(1981) critica o crescimento ao afirmar que o aumento duradouro de 

                                                 
8 Comunidade. Em alemão no original. 
9 Sociedade. Em alemão no original. 
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uma dimensão é opaco; seu sucesso se deve apenas à sua 

simplicidade e facilidade ilusória de exprimi-lo através de um número. 

A decadência dos valores e instituições das sociedades modernas 

altamente desenvolvidas é justificada pela falta de respeito aos 

recursos naturais, pela substituição da ciência e da razão em nome da 

emoção, da intuição e da cognição, pela sensação de falta de sentido, 

anomia e alienação (SZTOMPKA, 1998:71-72).  

 
Indivíduos encontram-se presos nas armadilhas do 
desenvolvimento: camponeses que dependem da 
compra de sementes para progredir, mas não tem meios 
para comprá-las; mães que não se beneficiam nem dos 
cuidados das outras mulheres da comunidades, nem da 
assistência de hospitais públicos; o funcionário que tinha 
conseguido algum sucesso na cidade, mas que, nos dias 
de hoje, é subitamente despedido como uma 
consequência das medidas empresariais para diminuir 
custos. (SACHS, 2000:14) 
 
 

Como resultado, Sztompka (1998) afirma que o conceito de 

progresso foi substituído momentaneamente pelo conceito de crise. 

Neste contexto, a noção de desenvolvimento, na realidade, constitui-

se em um paradoxo: a vontade do progresso e, ao mesmo tempo, a 

desconfiança face ao mesmo.  

O desenvolvimento causou uma perda de diversidade, seja na 

arquitetura, no vestuário e nos objetos em geral, seja na linguagem, 

nos costumes e nos hábitos, ou na padronização de desejos e sonhos. 

A capacidade humana de encontrar respostas criativas para enfrentar 

o futuro foi perigosamente mutilada (SACHS, 2000). “Como se o fato 
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de ser uma sociedade diferente do modelo em curso fosse um 

obstáculo ao desenvolvimento, a causa e a razão da crise (...)” 

(PERROUX, 1981:20). 

Há um século, Haeckel (apud ESTEVA, 2000:65) havia afirmado 

“(...) o desenvolvimento é a palavra mágica que irá solucionar todos 

os mistérios que nos rodeiam ou, pelo menos, que irá nos guiar até 

essas soluções”. Porém, dois terços da população mundial associam a 

palavra a “uma condição indesejável e indigna. Para escapar dessa 

condição, precisam escravizar-se a experiências e sonhos alheios” 

(ESTEVA, 2000:65). 

Esteva (2000) e Sachs (2000) relatam que o desenvolvimento 

fracassou como empreendimento socioeconômico. Para estes autores, 

não há nem na natureza, nem na sociedade uma evolução que impõe 

a transformação sempre na direção de formas mais perfeitas, e 

alertam para como deveria ser o mundo totalmente desenvolvido: 

monótono e repleto de perigos.  

Previsões à parte, o desenvolvimento segue em frente. 

Discussões atuais caminham para os temas do desenvolvimento 

regional (BENKO & LIPIETZ, 1994; AMIN & ROBINS, 1994; BECATTINI, 

1994; SCOTT, 1994; STORPER, 1997; BENKO, 1999; DINIZ et al., 

2004; entre outros) e do desenvolvimento sustentável, ou 
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ecodesenvolvimento (LEFF, 1976; SACHS, 1986, 1993, 1995; VIEIRA 

& HOGAN, 1995; DIAS & SANTOS, 2003; VIEIRA, 2007; entre outros). 

2.1.4 O desenvolvimento regional  
 

Em sua crítica à modernidade, Giddens (1990) teoriza que o 

período atual deve ser entendido como “alta modernidade”, pois, 

segundo o autor, a modernidade atravessa uma “fase de 

radicalização”. Esta nova fase teria como uma das principais 

características a globalização10, entendida como a extensão de redes 

de relacionamentos sociais de dimensão econômica, política e cultural 

por todo o mundo, mas o autor exprime que “ao mesmo tempo em 

que as relações sociais se tornam lateralmente esticadas e como parte 

do mesmo processo, vemos o fortalecimento de pressões para 

autonomia local e identidade cultural regional” (GIDDENS, 1991:70). 

Pecqueur (2003) constata que o estilo de desenvolvimento 

propriamente territorial afirma-se na evolução do capitalismo 

contemporâneo: a) a relação entre o local e o global é renovada em 

uma lógica de ganhos diferenciais ao invés de comparativos; b) as 

especificidades são construídas com base nos recursos territoriais; c) 

uma economia não-situada é impensável. 

                                                 
10 Confiança, risco e opacidade são as outras características principais da “alta 
modernidade” (GIDDENS, 1990). 



 73

2.1.4.1 Breve histórico da ciência regional 
 

Conforme Benko (1999), os estudos da ciência regional 

remontam ao século XVI. Os temas referentes à ciência regional são 

agrupados em quatro famílias: a) localização das atividades 

econômicas; b) organização e estruturação do espaço; c) interações 

espaciais; d) desenvolvimento regional. A noção de espaço foi 

inicialmente introduzida através do conceito de distância, com suas 

desvantagens – aumento dos custos, prazos e riscos de transporte – e 

suas vantagens – afastamento dos concorrentes e de ambientes 

desfavoráveis. Von Thünen (1783-1850), apelidado de “pai das teorias 

da localização“, estudou o custo do transporte, a distância, o custo de 

produção e o lucro, a fim de definir a distância limite para cada 

produto a partir da qual a produção deixaria de ser rentável. 

A partir dos anos 1930, com o intenso movimento de 

urbanização, o interesse no espaço predominantemente associado à 

distância volta-se para a cidade. Walter Christaller (1933 apud BENKO, 

1999) e August Lösch (1940 apud BENKO, 1999) estudaram o ponto 

ótimo de produção correspondente a uma demanda repartida no 

espaço homogêneo.  Segundo estes autores, a produção urbana tende 

a se organizar em redes e as cidades, por sua vez, se encontram nos 

nós destas redes. A cidade é um lugar central, cujo papel é fornecer 

bens e serviços ao espaço que a rodeia. Lösch ainda preocupa-se em 
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relacionar localização, região e comércio inter-regional e internacional.  

Seu esquema baseia-se em três fatores: distância, produção em 

grande escala e concorrência. Mostra que é possível delimitar regiões 

econômicas não coincidentes com as fronteiras políticas.  

A partir da década de 1950, a teoria da localização ganha 

ênfase, principalmente nos trabalhos de Walter Isard (1956 apud 

BENKO, 1999), através da determinação dos fatores levados em conta 

pelas empresas em suas decisões de implantação e nos seus custos de 

produção: custos de obtenção de matérias-primas, custos de acesso 

ao mercado e custos diferenciais de mão-de-obra, relacionando ainda 

os fatores de aglomeração e as economias externas.   

Peter Dicken (1971 apud BENKO, 1999) concebe a organização 

como um sistema aberto que opera e está em interação com um 

ambiente externo. Philippe Aydalot (1983 apud BENKO, 1999), em 

paralelo com Doreen Massey e Alain Lipietz, desenvolveu uma teoria 

da divisão espacial do trabalho, apresentando que não é o espaço que 

define a empresa, é a empresa que vai moldar o espaço, sendo o 

trabalho o principal fator de localização.   

François Perroux é o primeiro economista a abordar a questão 

espacial frente ao desenvolvimento econômico: “o crescimento não 

aparece em todo o lado ao mesmo tempo; manifesta-se em pontos ou 

pólos de crescimento de intensidade variável; difunde-se através de 
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diversos canais e com efeitos terminais variáveis sobre o conjunto da 

economia” (1955 apud BENKO, 1999:78). Segundo, Perroux (1955 

apud BENKO, 1999), o crescimento regional depende do crescimento 

que começa nos centros urbanos e da difusão desse crescimento por 

toda a região, através de efeitos de travagem e de arrastamento, 

assim descritos por Perroux (1955 apud BENKO, 1999), ou, 

respectivamente, backwash effects e spread effects, conforme relatado 

por Myrdal (1957 apud BENKO, 1999). 

Desde o início dos anos 50, os teóricos interessaram-se pelos 

países em desenvolvimento, cujo mau funcionamento das empresas e 

o desenvolvimento desigual estão ligados à economia externa. John 

Friedmann (1966 apud BENKO, 1999) propõe um desenvolvimento 

autocentrado, constatando que só uma verdadeira revolução cultural 

poderia libertar a periferia. Samir Amin (1973 apud BENKO, 1999) 

salienta a dimensão polarizadora do capitalismo: o sistema econômico 

decompõe-se em dois pólos, com um centro desenvolvido que se 

apropria dos recursos de numerosas periferias. O subdesenvolvimento 

provém das permanentes transferências entre o centro e as periferias. 

Amin sustenta que o desenvolvimento autocentrado do Terceiro Mundo 

viria do corte da ligação, da libertação das periferias das amarras do 

Norte capitalista.  
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A teoria da hierarquia dos lugares centrais pressupunha a 

existência de um espaço homogêneo. O problema é que as regiões não 

são homogêneas entre si. Nos anos 60 supunha-se que todas as 

regiões passavam pelas mesmas etapas do esquema histórico de Colin 

Clark (1951 apud BENKO, 1999): era pré-industrial (primária), 

industrial (secundária) e pós-industrial (terciária e até quaternária). 

Mas nem todos os países arrancariam ao mesmo tempo, o que justifica 

o subdesenvolvimento. Esta ortodoxia deriva de uma metodologia 

individualista, tendo os países como indivíduos coletivos. A teoria da 

dependência, essencialmente estruturalista, surge contra este 

pressuposto. A própria causa da dependência do subdesenvolvimento 

de uns era o desenvolvimento dos outros, alimentando-se a riqueza 

destes últimos da miséria dos primeiros. Consolidou-se uma divisão 

internacional do trabalho entre um centro dominante, transformador e 

terciário, e uma periferia dominada, exportadora de bens primários, 

agrícolas e mineiros. As trocas desiguais impediram a periferia de 

acumular os meios necessários ao seu arranque, enquanto o centro 

impunha-lhe “barreiras de entrada”.  

Ainda na década de 1950, alguns autores tratam da relação 

entre cidade e economia, e de modelos regionais e técnicas de análise. 

Nos anos 1960 nota-se a formação de uma nova geografia, mais 

relacionada com a economia e com o comportamento social do espaço. 
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Em fins desta década e início de 1970, os estudos fundiários, o 

ambiente e a ecologia fazem a sua entrada na ciência regional, 

especialmente nos trabalhos de Lipietz (BENKO, 1999). 

Na década de 1970 estuda-se a política regional, o ordenamento 

do território e a integração regional. Critica-se, através da abordagem 

regulacionista, a nova divisão internacional do trabalho, na qual os 

países desenvolvidos transformavam-se simultaneamente nas regiões 

centrais da organização do trabalho e nos principais mercados, mas 

deslocavam para regiões mais pobres e menos qualificadas as 

atividades de mão-de-obra destinadas ao seu próprio mercado. A 

teoria da regulação procura abolir o estruturalismo global (teoria da 

dependência), colocando novamente no centro da reflexão a 

personalidade do território local, no caso o Estado-Nação.  

O fordismo, modelo de desenvolvimento capitalista dominante 

após a Segunda Guerra Mundial, é tratado pela ciência regional em 

fins de 1970. Caracteriza-se por uma divisão do trabalho taylorista 

regulamentada por procedimentos hierárquicos, um regime de 

acumulação fundamentado na redistribuição dos ganhos de 

produtividade pelos assalariados –  crescimento da demanda efetiva –, 

e uma forma de regulação que garante a redistribuição por meio de 

legislação social. Outras teorias ainda desenvolvidas na década de 

1970: empresa, organização da produção, teoria da empresa; sistema 
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produtivo, serviços, finanças, industrialização, localização; transportes 

e utilização dos solos; distritos industriais, sistema produtivo 

localizado; economia internacional, mundialização.  

A partir dos anos 80, o aparecimento e a implantação dos novos 

espaços industriais ocuparam lugar na ciência regional: 

metropolização, fatores de localização exógenos, desagregação 

vertical, economia das convenções, desconcentração das grandes 

empresas em redes de firmas especializadas e dinâmica regional com 

relação ao crescimento e ao desenvolvimento regionais. Há diminuição 

do poder da classe trabalhadora e do movimento comunitário e político 

que caracterizou os antigos espaços de produção. A urbanização densa 

e a forte aglomeração dos trabalhadores deram lugar à 

suburbanização e a individualização. A partir de 1990 inicia-se uma 

discussão sobre a temática da governância. 

2.1.4.2 O novo debate regional 
 
 

Alfred Marshall (1900 apud BECATTINI, 1994) sugere um modelo 

de desenvolvimento baseado no distrito industrial, também 

denominado distrito marshalliano. Este tipo de sistema produtivo local 

tem como exemplo mais característico os distritos da Terceira Itália, 

ou Mezzogiorno. O distrito industrial caracteriza-se pela presença de 

uma concentração de pessoas e de pequenas e médias empresas 
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independentes num determinado espaço geográfico e histórico. 

Apresenta como diferencial a coexistência de uma rede permanente de 

relações entre a comunidade local e as empresas, e entre o distrito, 

seus fornecedores e seus clientes. Estas relações são baseadas em 

sistemas de valores compartilhados. Um elemento de grande 

importância no distrito industrial é o sentimento de pertencer à 

comunidade industrial local (BECATTINI, 1994). 

 Conforme Becattini (1994), as empresas do distrito pertencem 

ao mesmo ramo industrial e cada uma destas empresas especializam-

se em uma fase do processo produtivo. Marshall distinguia estas 

empresas entre indústrias principais e auxiliares, outros especialistas 

as denominam “ramos verticalmente integrados”.  Na prática, existem 

distritos industriais em várias escalas geográficas: bairros, áreas 

metropolitanas, agrupamento de cidades de uma região, etc.  

 Sabel (1989 apud AMIN & ROBINS, 1994:90) afirma que “as 

atividades dos gigantes da indústria deveriam inspirar-se cada vez 

mais nas atividades dos distritos industriais, ou mesmo fundir-se no 

seu seio”. A ortodoxia que centraliza as atividades produtivas na 

megalópole é um caso particular da ortodoxia dos distritos industriais, 

seguindo a tendência de um aglomerado de empresas servindo uma 

determinada região (BENKO & LIPIETZ, 1994).  
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 Paralelamente à caracterização de distritos industriais, outros 

autores, dentre eles Benko & Lipietz (1994), tentam identificar regiões 

que, em períodos de crise, conseguem superar a crise e desenvolver-

se: as “regiões ganhadoras”. As regiões ganhadoras possuem uma 

vida econômica mais ativa e seus habitantes têm uma atitude mais 

cooperativa. Entretanto, estas regiões não são homogêneas, portanto 

os modelos de desenvolvimento aplicados a elas não devem sofrer 

generalizações. Um modelo de sucesso para um região pode resultar 

em fracasso em outra região. “O êxito e o crescimento das regiões 

industriais dever-se-iam essencialmente à sua dinâmica interna” 

(BENKO & LIPIETZ, 1994:10).  

 O modelo de desenvolvimento fordista, originalmente baseado 

na combinação de arranjos sociais, através da atuação de um bloco 

hegemônico, arranjos econômicos, caracterizados pelo regime de 

acumulação capitalista, e arranjos políticos, por meio do modo de 

regulação, entra em crise. A fim de tornar os países mais competitivos 

na concorrência internacional, sucede-se a introdução de um regime 

baseado na especialização flexível: profissionalização de mão-de-obra, 

inovação descentralizada e coordenação – pelo mercado e por 

reciprocidade – entre as empresas (LEBORGNE & LIPIETZ, 1994). São 

implementadas duas estratégias frente à crise que se instaurou: a) 

redução de custos através de mais flexibilidade do trabalho e perda de 
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direitos dos trabalhadores, sobretudo na Grã-Bretanha e nos Estados 

Unidos; b) incorporação de tecnologia ao processo de produção, no 

Japão e nos países nórdicos da Europa. Este regime flexível 

impulsionou o retorno das fábricas e escritórios às cidades.  

As cidades incentivam a divisão social do trabalho, que Scott 

(1994) define como sendo sinônimo da desintegração vertical da 

produção. A divisão social do trabalho ocorre de maneira mais 

acentuada em atividades com tarefas complexas e variadas, onde as 

economias de escala e de variedade são reduzidas, quando a 

diferenciação se faz necessária no enfrentamento da concorrência e 

em situações de crescente demanda. Os distritos industriais 

marshallianos são caracterizados por uma desintegração vertical de 

atividades e aglomeração produtiva. 

 Leborgne & Lipietz (1994) propõem que o novo ponto de 

equilíbrio no contexto de desintegração vertical é a empresa 

especializada. E a rede destas empresas especializadas podem 

constituir o que estes autores chamam de “quase-integração 

vertical11”.  A “quase-integração vertical” tem tendências fordistas, 

enquanto empresas que desenvolvem conhecimento e estabelecem 

relações de parceria passam por uma “quase-integração horizontal”.  

                                                 
11 “A quase-integração pode ser caracterizada por: relações estáveis entre 
fornecedores e clientes; uma parte importante do cliente no volume de negócios do 
fornecedor; um campo de sub-contratação que vai da concepção à comercialização; 
formas não-mercantis de relacionamento entre as empresas, que pode ir da 
subordinação à parceria.” (LEBORGNE & LIPIETZ, 1994:233) 
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 Amin & Robins (1994) criticam o destino dos distritos industriais 

proposto por Piore e Sabel (1983, 1984, 1987 e 1989 apud AMIN & 

ROBINS, 1994) ao afirmar que as economias de escala ainda são 

extremamente importantes na cadeia produtiva, que existe absorção 

de quotas do mercado cada vez maiores pelos principais concorrentes, 

e que a capacidade das grandes empresas de responderem à procura 

diferenciada com produtos estandardizados e produzidos em série 

ainda é muito valorizada. As críticas ainda se referem ao fato de que 

estes autores evitam o determinismo tecnológico e econômico ao 

sugerirem soluções alternativas baseadas em confiança, solidariedade, 

lealdade, identidade local, exaltando a ingenuidade dos distritos 

industriais. Amin & Robins (1994) mencionam que não há garantias de 

que as aglomerações de empresas que hoje iniciam suas atividades se 

tornem distritos industriais competitivos internacionalmente. 

Storper (1997) desloca o âmbito global para o âmbito interno 

das organizações, defendendo a economia do aprendizado, através de 

tecnologia e convenções, como propulsora do desenvolvimento 

econômico. As empresas que aprendem mais rápido e melhor do que 

seus concorrentes como lidar com a incerteza tornam-se propulsoras, 

seu conhecimento é escasso e sua tranferência é limitada. Todas as 

atividades do aprendizado envolvem incerteza, havendo sempre 

interdependências não-comerciais entre os diversos atores. A principal 
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maneira de resolver as incertezas é a instituição de convenções – 

regras ou rotinas de ação consentidas entre parceiros – que facilitam a 

cooperação e a solução de problemas comuns. As políticas de 

aprendizado tem por objetivo a geração de uma trajetória tecnológica 

(produtos e processos) num dado espaço econômico, seu 

acompanhamento e seu prolongamento. 

 Ganhar é resultado de conhecimento, complexidade e 

velocidade. A sociedade do conhecimento ou nova economia tem 

embasamento técnico das Tecnologias de Informação e de 

Comunicações (TIC), que impulsionam a competitividade, a inovação e 

as mudanças organizacionais nas (e entre as) empresas. A 

competitividade deve ser entendida como um conceito sistêmico, de 

forma que cada unidade depende do seu entorno – “medio innovador”. 

Seu caráter sistêmico é altamente territorializado e as redes ajudam a 

difundir o conhecimento tácito (learning by doing). Torna-se 

necessária a valorização do capital social, composto de redes de 

cooperação permanentes ou não, baseado na confiança interpessoal, 

operando em contextos de reciprocidade difusa, além das relações 

familiares ou de amizade e orientadas à consecução de fins legítimos 

(BOISIER, 2001). 
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 O momento atual requer uma nova classe de região: “as regiões 

devem adotar os princípios da criação de conhecimento e de 

aprendizagem contínuo; devem constituir-se em ‘learning regions’” 

(FLORIDA, 1995 apud BOISIER, 2001:11). Uma região que aprende é 

eficiente na criação, aquisição e transferência de conhecimento e em 

modificar suas estratégias a fim de se adaptar a estas novas idéias e 

conhecimento. A inovação não é um processo único, mas baseado em 

aspectos graduais e acumulativos de trajetórias passadas de 

desenvolvimento. Neste contexto, a infra-estrutura de apoio e a 

proximidade cognitiva são mais importantes que a infra-estrutura 

pesada e a proximidade física (BOISIER, 2001). 

 Segundo Diniz et al. (2004), o sucesso das regiões está em 

especializar-se naqueles processos que lhes trazem vantagens 

comparativas efetivas e dinâmicas, decorrentes de sua capacidade 

constante de inovação. Isso provém tanto do esforço empresarial em 

promover a pesquisa e o desenvolvimento, como da criação de uma 

atmosfera de conhecimento. No entanto, cada território é diferente do 

outro pelo seu conteúdo imaterial. 

 
A literatura e as experiências internacionais mostram, ao 
longo do tempo, distintas formas institucionais de 
arrajos locais, com vistas à promoção da inovação, do 
crescimento econômico, do ganho de competitividade e 
de desenvolvimento regional e local (distritos industriais, 
incubadoras, parques tecnológicos, arranjos produtivos 
locais, entre outros). (DINIZ et al., 2004:11) 
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 A configuração de arranjos produtivos locais depende de 

atributos sócio-econômicos, institucionais e culturais, do sistema de 

governança, da capacidade de inovar, do produto histórico do espaço 

social local, que é diferente entre países centrais e periféricos. Nas 

periferias, o tipo de arranjo produtivo mais comum é o informal, 

geralmente composto por pequenas e médias empresas, com nível 

tecnológico baixo e capacidade de gestão precária. A força de trabalho 

possui baixa qualificação e não há sistema contínuo de aprendizado. 

Predominam a competição predatória e o baixo nível de confiança e 

compartilhamento de informações entre os atores. Mesmo assim, os 

arranjos produtivos “incompletos” impactam tanto o desempenho das 

empresas como a geração de empregos, sendo fundamentais para o 

desenvolvimento econômico regional. De modo a promover a 

capacitação e a aprendizagem nos países periféricos ocorre intenso 

investimento direto externo por meio das empresas multinacionais, 

que transferem tecnologias simples, facilmente adaptáveis à atual 

capacidade local (DINIZ et al., 2004). 

Desde 1990, o governo brasileiro promove o desenvolvimento de 

políticas de apoio a arranjos produtivos locais, graças ao processo de 

revalorização do local e à tendência de descentralização das 

responsabilidades do Estado em direção às regiões e localidades. 
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Alguns parques tecnológicos iniciaram suas atividades no Brasil a 

partir dos anos 90, com intuito de criar valor com conhecimento. Estes 

arranjos produtivos servem de estímulo à criação de empresas de 

caráter tecnológico, e contam com intercâmbio de capital social 

através da cooperação das empresas com institutos de pesquisa e 

universidades (DINIZ et al., 2004). 

Apesar de indicar potencialidades de crescimento econômico 

sustentável, o desenvolvimento de arranjos produtivos locais pode 

gerar problemas quanto à integração nacional, como ilustrado por 

Diniz et al. (2004) para o caso brasileiro. 

Políticas de clusters são focadas para áreas de potencial 
e de sucesso, ao invés de problemáticas de declínio 
econômico. (...) Políticas de clusters talvez não tragam 
benefícios para localidades deprimidas e podem acentuar 
o desenvolvimento desigual entre regiões.  (MARTIN, 
1999: 9 apud DINIZ et al., 2004:44) 

 

O desenvolvimento desigual é estudado por Harvey (2006), que 

criou a teoria do desenvolvimento geográfico desigual (TDGD). Sua 

motivação decorre do aumento das desigualdades sociais no interior 

do mundo capitalista nas últimas décadas e sua abordagem tem 

influência dos enfoques historicistas (teoria da modernização), das 

argumentações construtivistas (discusões sobre desenvolvimento e 

subdesenvolvimento), das proposições ambientalistas (determinismo 

geográfico) e das interpretações geopolíticas (imperialismo). A TDGD 
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surge em um contexto de expansão da atividade econômica, em que o 

crescimento e as mudanças tecnológicas são aceitos como inevitáveis 

e vistos como algo bom em si mesmos, sendo que o crescimento é 

sustentato pela exploração da força de trabalho no processo produtivo. 

As crises de superprodução são constantes e também tidas como 

inevitáveis. A teoria proposta por Harvey (2006) procura identificar os 

complexos modos nos quais os processos sociais estão materialmente 

inscritos na “teia da vida12”.  

O autor entende que os valores de uso que podem ser 

convertidos em mercadorias, dinheiro e mão-de-obra estão 

distribuídos desigualmente pelo território. A apropriação destes 

recursos depende de estratégias espaciais para obtenção de acesso e 

controle. Investimentos no ambiente construído definem espaços 

regionais para a circulação de capital. Estes investimentos são fruto de 

alianças regionais que estabelecem um padrão de governança baseada 

na saúde econômica da região e no bem-estar da coletividade 

regional: as “coalizões regionais para o crescimento” (HARVEY, 2006). 

As políticas públicas da maioria dos países europeus buscam 

reduzir os desequilíbrios entre as regiões, a fim de promover mais 

equidade no interior dos países. As políticas concebidas na França de 

                                                 
12 Denominação de Harvey (2006) para o sistema sócio-ecológico no qual os seres 
humanos se inserem. 
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forma centralizada, segundo a teoria dos pólos de crescimento de 

Perroux, e a instalação de grandes complexos siderúrgicos no 

Mezzogiorno, a região mais atrasada da Itália, e em Sines, região mais 

pobre de Portugal, não surtiram os efeitos esperados. Passou-se a 

incentivar um estilo de desenvolvimento alternativo, privilegiando 

operações em uma escala mais restrita (CARRIÈRE & CAZELLA, 2003). 

Nos anos 1990, Carriére & Cazella (2003) relatam o surgimento 

de uma nova abordagem: a “regeneração territorial”, baseada na 

formulação de um “grande projeto emblemático” e seguindo o 

exemplo da cidade de Baltimore, nos Estados Unidos. O projeto conta 

com uma estratégia de marketing territorial, que geralmente abrange 

um grande evento sociocultural, exige uma reestruturação urbana e 

reconversão industrial e baseia-se no empreendedorismo e em 

parcerias público-privadas. Mas os impactos destas ações é reduzido, 

atingindo somente as grandes áreas metropolitanas.  

2.1.5 O desenvolvimento sustentável 
 

 Frente às desigualdades de desenvolvimento, seja dentro de 

uma mesma região, em regiões distintas de um país ou entre 

diferentes países, ou seja por falta de uma consideração sistêmica das 

dimensões do desenvolvimento – econômica, social, espacial, cultural, 

ambiental, humana, etc., uma outra abordagem de desenvolvimento, 
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muito em voga no período atual, propõe a promoção de um 

desenvolvimento sustentável. 

A explosão urbana ocorrida no século XX causou conseqüências 

tanto sociais quanto ambientais à população (SACHS, 1993). O 

período pós-Guerra Fria testemunhou um desenvolvimento sem 

precedentes do poder tecnológico, do volume de bens, dos serviços 

produzidos, das trocas comerciais, do estilo de consumo e do modo de 

viver. No entanto, este desenvolvimento não gerou um bem-estar 

generalizado para a humanidade, e ainda provocou a degradação do 

meio ambiente. 

Segundo Giddens (2001), o avanço de movimentos “verdes”, a 

criação de Organizações Não-Governamentais (ONGs) ambientais e o 

interesse público com relação ao meio ambiente remontam à 

publicação do relatório The Limits of Growth (Os Limites do 

Crescimento) pelo Clube de Roma no início da década de 1970. O 

Clube de Roma era um grupo constituído por consultores, servidores 

públicos e empresários, que se reunia em Roma para discutir os 

principais problemas que aflingem os povos de todas as nações: 

“pobreza em meio a abundância; deterioração do meio ambiente; 

perda de confiança nas instituições; expansão urbana descontrolada; 

insegurança de emprego; alienação da juventude; rejeição de valores 

tradicionais; inflação e outros transtornos econômicos e monetários” 
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(MEADOWS et al, 1978:11). O grupo fez diversas projeções a respeito 

das consequências do crescimento econômico ininterrupto, do 

crescimento populacional e do esgotamento de recursos naturais. A 

principal conclusão do relatório do Clube de Roma é de que o 

crescimento econômico não é compatível com a finitude dos recursos 

naturais. Além disso, o meio ambiente não tem capacidade de suportar 

o crescimento populacional e absorver a poluição. Influências sociais e 

naturais – população, produção agrícola, recursos naturais, produção 

industrial e poluição – limitam a capacidade do planeta de sustentar o 

desenvolvimento econômico contínuo (MEADOWS et al., 1978). 

 Sachs (1995) afirma que o desenvolvimento é um conceito 

pluridimensional. Além das medidas referentes ao emprego, que 

segundo este autor é a variável-chave do desenvolvimento, é urgente 

fornecer à população educação para a cidadania, a fim de que se possa 

desenvolver e implementar o conceito de sustentabilidade. O autor 

incentiva a participação de iniciativas vindas da base, que conhece as 

reais necessidades da população, em parceria com as estratégias 

elaboradas pelo alto escalão, e sugere a combinação de ciência e  

tecnologia a serviço do desenvolvimento social, seja através da criação 

de empregos como da preservação de recursos naturais. Vieira & 

Hogan (1995) mencionam a necessidade de integração de diversas 
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áreas da ciência, focalizando a problemática inter-relação sociedade-

meio ambiente.  

 Bassols (1976), citado por Leff (1976), comenta que os 

processos da natureza são ligados ao processo de desenvolvimento 

social da humanidade. Tanto a natureza quanto os problemas de 

caráter social têm suas problemáticas e considerações próprias. A fim 

de se aprimorar a relação do homem com o meio ambiente deve-se 

considerar o conceito filosófico e teórico do que se está tratando; levar 

em conta a relação homem-natureza de maneira integrada; buscar 

técnicas de utilização de recursos que tragam benefícios para uma 

população crescente; e promover a educação social. 

O estudo do meio ambiente ligado ao espaço e à economia 

inicia-se na década de 1970, no contexto do Simpósio das Nações 

Unidas sobre População, Recursos e Ambiente, organizado pelo 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, realizado em 

Estocolmo em 1972. O estudo da problemática ambiental sugere que 

se considerem os impactos ambientais propriamente ditos, bem como 

as ameaças à sobrevivência da espécie humana a longo prazo, quando 

da formulação de políticas de desenvolvimento. O termo 

desenvolvimento sustentável foi introduzido no relatório Our Common 

Future (Nosso Futuro Comum), também conhecido como Relatório 
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Brundtland13, no final da década de 1980. Segundo o relatório, “o 

desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do 

presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem a suas próprias necessidades” (COMISSÃO MUNDIAL 

SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1988). 

Sustentabilidade é “o processo que melhora as condições de vida 

das comunidades humanas e, ao mesmo, tempo, respeita os limites da 

capacidade de carga dos ecossistemas” (União Internacional para a 

Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais – IUCN, 1991 apud 

SACHS, 1993). É “um relacionamento entre sistemas econômicos 

dinâmicos e sistemas ecológicos maiores e também dinâmicos, embora 

de mudança mais lenta, em que: a) a vida humana pode continuar 

indefinidamente; b) os indivíduos podem prosperar; c) as culturas 

humanas podem desenvolver-se; mas em que d) os resultados das 

atividades humanas obedecem a limites para não destruir a 

diversidade, a complexidade e a função do sistema ecológico de apoio 

à vida.” (CONSTANZA, 1991:85 apud SACHS, 1993:24). 

Alguns autores recomendam a adoção de uma diretriz preventiva 

de desenvolvimento, denominada ecodesenvolvimento (SACHS, 1993; 

VIEIRA & HOGAN, 1995), a qual prioriza o alcance das finalidades 

                                                 
13 O relatório Our Common Future ficou conhecido como Relatório Brundtland porque 
a comissão organizadora que elaborou o relatório foi presidida por Gro Harlem 
Brundtland, na época primeira-ministra da Noruega. 
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sociais, valoriza a autonomia, busca uma relação de simbiose entre 

natureza e eficácia econômica.  

Segundo Sachs (1993), ao planejar o desenvolvimento, deve-se 

considerar simultaneamente as cinco dimensões da sustentabilidade: 

a) social: visa garantir uma melhor distribuição de renda, a fim de 

diminuir desigualdades relacionadas aos padrões de vida da 

população, e procura tornar as pessoas mais conscientes dos seus 

direitos ao valorizar o “ser” em detrimento do “ter”; b) econômica: 

viabilizada pela gestão e alocação mais eficiente dos recursos, a 

eficiência está relacionada mais a fatores macrossociais do que à 

lucratividade empresarial; c) ecológica: possível através da 

intensificação do uso dos recursos de vários ecossistemas – sem 

causar danos ao meio ambiente e à vida – para propósitos socialmente 

válidos; d) espacial: objetiva ao maior equilíbrio na configuração rural-

urbana e melhor distribuição territorial dos assentamentos humanos e 

das atividades econômicas; e) cultural: busca a continuidade cultural 

nos processos de mudança e a adoção da prática do 

ecodesenvolvimento aliada às especificidades de cada ecossistema, de 

cada cultura e de cada local. 

O desenvolvimento sustentável e o ecodesenvolvimento são 

estilos de desenvolvimento em que cada região procura solucionar 

seus problemas particulares de maneira específica, considerando as 
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questões ambientais, sociais e culturais além do puramente 

econômico, e as necessidades imediatas e de longo prazo. “O sucesso 

pressupõe o conhecimento do meio e a vontade de atingir um 

equilíbrio durável entre o homem e a natureza” (SACHS, 1986:18). 

  

2.2 Indicadores de desenvolvimento 
 
 

Sendo o desenvolvimento um processo, seus resultados são 

observados quando monitorados, medidos e comparados. Para tanto, é 

necessário utilizar indicadores de desenvolvimento. Um indicador é 

uma medida que captura dados importantes relacionadas a uma 

atividade, fenômeno ou situação e fornece informações que auxiliam 

no processo de tomada de decisão14. Jannuzzi (2001) afirma que um 

indicador é uma medida em geral quantitativa, um instrumento 

operacional para monitoramento da realidade, para fins de formulação 

de políticas públicas e permitem aprofundamento da investigação 

sobre os determinantes dos diferentes fenômenos sócio-econômicas. A 

medida pode ser representada por um percentual, por um índice ou 

pelo próprio valor medido. Indicadores estatísticos são importantes 

para a criação e a avaliação de políticas que visem o avanço do 
                                                 
14 Considerando que dado “é um registro ou anotação a respeito de um evento ou 
ocorrência” e informação “é um conjunto de dados com um significado, ou seja, que 
reduz a incerteza ou que aumenta o conhecimento a respeito de algo” 
(CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração. Rio de Janeiro: 
Campus, 1999:366). 
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progresso na sociedade e o funcionamento da economia (STIGLITZ et 

al., 2009). 

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 

Econômicos – OECD (2009) divide os indicadores em quatro 

categorias: a) input (entrada): indicam quanto de quais recursos 

(pessoas, dinheiro, tempo, etc.) são utilizados para produzir e 

distribuir bens e serviços; b) processo: mostram o modo como as 

atividades estão comprometidas com um programa ou projeto que 

utiliza os referidos recursos; c) output (saída): revelam os bens e 

serviços produzidos (número de domicílios atendidos pelo programa 

social, quilômetros de estradas construídas, etc.); d) outcome 

(resultado): mostram a dimensão que deve mudar como resultado de 

intervenção (política pública, programa ou projeto do governo) e os 

outputs produzidos. Os indicadores podem mostrar quantidades brutas 

ou líquidas. Esta distinção é particularmente importante para os 

indicadores de outcome. Valores líquidos são melhores indicadores do 

impacto do programa, enquanto que os valores brutos tendem a ser 

úteis como indicadores de outcome. Além destas classificações, os 

indicadores podem ser apresentados de forma a representar a 

totalidade ou a média da população. A expressão per capita é utilizada 

para referir-se à última. 
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Um sistema de indicadores refere-se a coleta sistemática de 

informações para mensurar e monitorar uma determinada atividade, 

fenômeno ou situação de um país, região, município, ou mesmo do 

planeta como um todo. Os indicadores fornecem informações para as 

tomadas de decisão ao longo do processo político, que vão desde a 

alocação de recursos, controle de recursos, eficiência no uso de 

recursos, transparência, a ajustes de programas do governo e políticas 

públicas (OECD, 2009). “O que medimos afeta o que fazemos; e se 

nossas medidas são falhas, as decisões podem ser distorcidas15” 

(STIGLITZ et al., 2009:7). 

O monitoramento é um processo contínuo de coleta e verificação 

de informações qualitativas e quantitativas quanto aos inputs, ao 

processo e aos outputs dos programas e políticas públicas e quanto os 

resultados que elas proporcionam. A avaliação destas informações se 

dá através da comparação com objetivos pré-estabelecidos, 

benchmarks ou outros fenômenos relevantes. Enquanto o 

monitoramento visa buscar e promover o progresso contínuo, a 

avaliação procura confirmar se determinados objetivos foram 

atingidos.  

                                                 
15 Tradução livre do texto original em inglês: “What we measure affects what we do; 
and if our measurements are flawed, decision may be distorted” (STIGLITZ et al., 
2008:7). 
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As políticas públicas associadas ao desenvolvimento regional 

normalmente têm dois objetivos: aumentar a competitividade das 

regiões de modo que seu desenvolvimento econômico seja contínuo ou 

atinja um determinado nível desejado, e garantir que todos os 

cidadãos tenham acesso aos bens e serviços oferecidos pelo governo 

nas diferentes regiões (OECD, 2007). Como lembra Ignacy Sachs, 

verifica-se que uma vez assegurado o crescimento econômico das 

forças políticas, desenvolve-se um processo em cadeia de 

desenvolvimento que se estenderia, quase que espontaneamente, a 

favor dos domínios da vida humana (SACHS, 1986:39). 

Conforme a definição da Comissão Mundial sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (1988), o principal objetivo do 

desenvolvimento é satisfazer as necessidades e aspirações humanas. 

Por necessidades, entende-se alimentação, vestuário, habitação e 

emprego, mas, além destas, a Comissão afirma que as pessoas 

também aspiram a uma melhor qualidade de vida. 

Uma primeira tentativa de promover o desenvolvimento e 

maximizar o bem-estar encontra-se na atualização da Lei de 

Desenvolvimento das Colônias Britânicas em 1939, transformando-a 

na Lei de Desenvolvimento e Bem-Estar das Colônias. Os britânicos 

sustentavam que seria necessário assegurar níveis mínimos de 

nutrição, saúde e educação aos nativos (ESTEVA, 2000). 
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A Carta das Nações Unidas de 1947 definiu desenvolvimento 

como um simples crescimento da renda per capita nos países 

subdesenvolvidos. Em 1952 a Organização das Nações Unidas - ONU 

tenta incluir um viés social na discussão internacional, com o Relatório 

da Situação Social Mundial. Sua intenção era desenvolver os serviços 

sociais básicos nos países subdenvolvidos, mas esta perspectiva foi 

obscurecida pela obsessão com a industrialização e com o crescimento 

do Produto Interno Bruto, que dominavam os anos 50 (ESTEVA, 

2000). 

Em 1962, o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas 

(ECOSOC) recomendou a integração dos aspectos sociais e 

econômicos do desenvolvimento. A partir de então, as Propostas de 

Ação da Primeira Década de Desenvolvimento da ONU (1960-1970) 

deteminavam que:  

O problema dos países subdesenvolvidos não é 
simplesmente o crescimento, mas sim o 
desenvolvimento (...) Desenvolvimento é crescimento 
com mudanças (...) As mudanças, por sua vez, são 
sociais e culturais, econômicas, e qualitativas como 
quantitativas (...) O conceito-chave é melhorar a 
qualidade de vida das pessoas. (ONU, 1962 apud 
ESTEVA, 2000:68). 
 
 

 Stiglitz et al. (2009) menciona que muitas vezes há uma grande 

distância entre os valores demonstrados pelos indicadores-padrão de 

importantes variáveis sócio-econômicas, como o crescimento 

econômico, a inflação, o desemprego, etc., e a sua percepção geral na 
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sociedade. Em alguns países, este problema causou perda de 

confiança nas estatísticas oficiais: na França e no Reino Unido somente 

um terço dos cidadãos confia nos indicadores oficiais, sendo que estes 

países não são exceções. As explicações mais comuns para a diferença 

entre o indicador e a percepção das pessoas são: os conceitos 

estatísticos devem estar corretos, mas o processo de mensuração 

pode estar incorreto; alguns conceitos podem estar sendo usados de 

forma inadequada; quando há desigualdade, um indicador agregado – 

como o PIB – pode demonstrar pouca acuracidade se computado per 

capita; as estatísticas comuns podem não estar capturando algum 

fenômeno que tenha impacto sobre o bem-estar da sociedade (por 

exemplo: o tráfego intenso de automóveis contribui para a elevação do 

PIB por aumentar o consumo de combustíveis, mas não eleva a 

qualidade de vida).  

Os autores reconhecem que chegou a hora de inverter a ênfase 

na produção econômica, para enfim, medir o bem-estar das pessoas – 

situando o bem-estar em um contexto de sustentabilidade. Esta 

inversão não descarta a funcionalidade de indicadores de produção e 

renda, como o PIB, que continuam a exercer papel fundamental no 

monitoramento da atividade econômica, mas a ênfase no bem-estar é 

importante porque aparentemente há uma distância muito grande 

entre a informação contida em um indicador econômico agregado e o 
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que realmente significa bem-estar para a maioria das pessoas 

(STIGLITZ et al., 2009). 

Diferentes índices foram criados a partir da década de 1970, 

cada um visando superar as críticas feitas aos indicadores anteriores e 

complementar suas mensurações. Os principais indicadores serão 

discutidos a seguir. 

 

2.2.1 Produto Interno Bruto - PIB e renda per capita 
 
 

  Após a depressão de 1930, as idéias keynesianas trouxeram o 

interesse pela macroeconomia e pela estatística aos países industriais. 

Tendo o desenvolvimento como meta global, era necessário 

estabelecer critérios para definir o que era – e não – aceitável em 

termos de padrão de vida. O Produto Interno Bruto – PIB foi o primeiro 

instrumento utilizado para este fim em fins da década de 1940 

(ILLICH, 2000). 

O PIB é composto de duas partes. A primeira é o valor 
comercial de todos os bens e serviços vendidos no país 
durante um ano (o mais correto seria dizer “valor comercial 
agregado”, mas a simplificação em nada modifica o que vem a 
seguir). Depois, acrescenta-se a esse valor comercial uma 
segunda parte, que é o custo de produção dos serviços não-
comerciais das administrações públicas: o ensino público, os 
serviços oferecidos por governos municipais, estaduais e 
federal, etc. A criação de riqueza econômica assim mensurada, 
vale dizer, o PIB, é portanto, note-se, um fluxo de riqueza 
puramente comercial e monetário. Já o crescimento é a 
progressão do PIB, isto é, o aumento do volume de toda a 
produção de bens e serviços vendidos, ou que tem um custo 
monetário, produzidos por trabalho remunerado. (GADREY & 
JANY-CATRICE, 2006:31) 
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  O PIB é o indicador de desenvolvimento mais utilizado em todo o 

mundo. Seu cálculo segue um padrão internacional, que é adotado por 

diversos países. O PIB é igual ao somatório dos valores dos bens e 

serviços finais – excluídos aqueles bens e serviços que forem utilizados 

como insumos no processo produtivo – produzidos dentro das 

fronteiras de um país, ou seja, o PIB é igual ao total da produção – à 

renda – de um país em um determinado período16. O PIB consolida 

todos bens e serviços finais de uma economia, sejam eles consumidos 

por domicílios, empresas ou governos. 

  Algumas vezes, os estatísticos referem-se ao Produto Nacional 

Bruto – PNB, em vez do PIB. O PIB, diferentemente do PNB, leva em 

consideração as transações do país com o exterior, da seguinte forma: 

 
PNB + Renda enviada ao exterior para pagamento de fatores de propriedade 

de não-residentes – Renda recebida do exterior para pagamento de fatores 

de produção de residentes = PIB17 

 
  A razão pela qual os economistas confiam mais no PIB do que no 

PNB é a dificuldade para se estimar a depreciação. Quando a estrutura 

de produção permanece a mesma, o PIB e o PNB movem-se em 

                                                 
16 Maiores detalhes do cálculo do PIB estão descritos em PINHO, D. B.; 
VASCONCELLOS, M. A. S. de. [org.] Manual de economia. 3ª Edição. São Paulo: 
Saraiva, 1998, e ROSSETTI, J. P. Introdução à economia. 17ª Edição. São Paulo: 
Atlas, 1997. 
 
17 Conforme LUQUE, C. A. Teoria Macroeconômica: evolução e situação atual. IN: 
PINHO, D. B.; VASCONCELLOS, M. A. S. de. [org.] Manual de economia. 3ª 
Edição. São Paulo: Saraiva, 1998. 
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direção e proporção similares. Mas a estrutura de produção tem 

mudado bastante nos últimos anos, especialmente com o advento da 

tecnologia da informação, o que dificulta a precisão no cálculo da 

depreciação (STIGLITZ et al., 2009). 

  O PIB mede, então, a produção do mercado expressa em 

unidades monetárias. No entanto, este indicador é normalmente 

tratado como se fosse uma medida de bem-estar econômico. Segundo 

Luque (2008:281) “quando se está medindo o desempenho de uma 

economia em termos de renda e produto, o que se está querendo 

fazer é avaliar o bem-estar atingido pela sociedade por meio da 

atividade econômica”. Este autor alerta que a associação entre produto 

e bem-estar só pode ser feita dentro de condições muito estritas. A 

interpretação superficial do PIB pode induzir uma situação de bem-

estar inexistente e conduzir a decisões políticas errôneas.  

A utilização do PIB como indicador de desenvolvimento é 

inadequada quando o mercado ainda não existe – sociedades 

tradicionais – e quando todas as partes não participam nele de 

maneira habitual e regular (PERROUX, 1981). Sua metodologia torna-

se complicada quando se constata que alguns bens e serviços não são 

precificados, como por exemplo o Sistema Único de Saúde (SUS) 

fornecido gratuitamente ao povo brasileiro, e quando o preço de 

mercado difere do valor atribuído a um bem ou serviço pela sociedade 
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(STIGITZ et al., 2008). Gadrey & Jany-Catrice (2006) expõem três 

consequências do cálculo simplificado do PIB: 

a) tudo o que se pode vender e que tem um valor monetário 
agregado aumentará o PIB e o crescimento, o que não 
significa necessariamento aumento do bem-estar individual e 
coletivo; 
b) numerosas atividades e recursos que contribuem para o 
bem-estar não são contabilizadas, simplesmente porque não 
são comerciais ou porque não tem custo monetário direto de 
produção; 
c) o PIB mede apenas outputs, isto é, quantidade produzidas. 
Indiferente aos outcomes (os resultados em termos de 
satisfação e bem-estar pelo consumo desses bens), que são 
mais importantes para avaliar o progresso, essa medida indica 
o “muito-ter” e o “muito-produzir” de uma sociedade, e não 
seu bem-estar. A mensuração do PIB é também indiferente à 
partilha das riquezas contabilizadas, às desigualdades, à 
pobreza, à segurança econômica, etc., que são, todavia, quase 
unanimemente consideradas dimensões do bem-estar de uma 
sociedade. (GADREY & JANY-CATRICE, 2006:32) 
 
 

  Além disso, os prejuízos não são deduzidos no atual modelo de 

desenvolvimento, mas integrados ao valor do PIB. Gadrey & Jany-

Catrice (2006) citam o exemplo de uma sociedade que registra muitos 

acidentes de trânsito. As atividades extras resultantes do elevado 

número de acidentes de trânsito – cuidados médicos, consertos dos 

veículos, serviços de emergência e segurança, etc. – contribuem para 

o aumento do PIB daquela sociedade. Analisando somente sob este 

aspecto, uma sociedade onde os condutores de veículos são mais 

prudentes teria um PIB reduzido. A sociedade com muitos acidentes de 

trânsito, apesar do PIB elevado, estaria dispondo uma quantidade 

maior de recursos econômicos na reparação de danos causados 

(prejuízos) sem um correspondente avanço no bem-estar da 

população, em vez de direcionar estes recursos para produção de 
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bem-estar adicional. O mesmo ocorre em sociedades com altos índices 

de violência e poluição, quando as pessoas compram cada vez mais 

equipamentos e serviços de segurança e dispositivos antipoluição, e 

em Estados que se envolvem em guerras, seja entre nações, seja 

contra o terrorismo. O PIB, ainda, não contabiliza as perdas do 

patrimônio natural, como no caso dos desmatamentos e queimadas da 

floresta Amazônica, mas contabiliza positivamente sua destruição. Em 

uma entrevista concedida ao jornal “O Globo”, Giannetti explica 

hironicamente este anacronismo: “quando todos nós tivermos que 

carregar nosso tubinho de oxigênio para respirar, a sociedade, pelo 

registro puramente monetário, vai ter ficado mais rica18”. As despesas 

correspondentes a estas situações deveriam ser subtraídas do PIB se 

se pretende avaliar melhor as variações de bem-estar.  

  Algumas atividades produtivas ocorrem fora da esfera do 

mercado. Mesmo assim, elas são incorporadas ao cálculo do PIB 

através de estimativas ou “ajustes” (STIGLITZ et al., 2009). A 

principal atividade cujos preços são estimados, pois não há transações 

e pagamentos no mundo real, refere-se ao valor registrado pelos 

proprietários de imóveis que moram em seus próprios lares. O PIB 

considera que estes proprietários pagam um “aluguel” para si 

                                                 
18 Disponível em: http://oglobo.globo.com/economia/mat/2010/01/15/entrevista-
eduardo-giannetti-defende-que-se-contabilize-um-pib-verde-915537157.asp. Acesso 
em 17 de janeiro de 2010. 
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mesmos. Na França e na Finlândia, os principais “ajustes” 

correspondem a um terço da renda domiciliar ajustada. Nos Estados 

Unidos, este número é próximo de 20%. Se as estimativas forem 

desconsideradas, o “padrão de vida” dos domicílios franceses e 

finlandeses estaria sob-estimado quando comparado ao dos domicílios 

americanos (STIGLITZ et al., 2009). 

  O padrão de vida material está intimamente relacionado com a 

renda nacional, a renda por domicílio e o consumo; a produção pode 

continuar expandindo enquanto a renda diminui e vice-versa 

(STIGLITZ et al., 2009). A Carta das Nações Unidas de 1945 afirma 

em seu artigo 55, que um dos objetivos da Organização das Nações 

Unidas seria “promover padrões de vida mais altos” em todo o globo. 

Popularmente e tecnicamente, padrão de vida refere-se ao conforto 

material e pode ser quantificado (LATOUCHE, 2000). O padrão de vida 

“é medido pela quantidade de bens e serviços que podem ser 

adquiridos com a renda nacional média” (FOURASTIER, 1958 apud 

LATOUCHE, 2000:173) e qualquer aumento no nível deste indicador 

seria uma consequência lógica do desenvolvimento econômico de uma 

região. Este conceito de padrão de vida ganha destaque e pode ser 

globalmente utilizado graças à modernidade, que permitiu que aquelas 

maneiras de viver, antes tão variadas, se tornassem cada vez mais 

uniformes. 
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  Este universalismo abstrato, reforçado pelo direito de igualdade 

de todos os seres humanos proclamado pela Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, de 1948, exigia indicadores de felicidade que 

pudessem ser aplicados a todos os países. O PIB per capita fornecia 

uma medida conveniente para este propósito (LATOUCHE, 2000). 

  No entanto, Chesneaux (1989 apud LATOUCHE, 2000) reconhece 

que a transposição de medidas estatísticas do Primeiro para o Terceiro 

Mundo não dá certo:  

O trabalhador desempregado nas favelas de Caracas 
descobre com surpresa que ele goza de um padrão de 
vida definido em termos do PNB que faria inveja a 
qualquer um. Com igual surpresa, o pescador da Samoa, 
que vive bastante bem com uma auto-suficiência 
relativa, aprende que, em termos de PNB, ele é um dos 
habitantes mais pobres do planeta. (CHESNEAUX, 1989 
apud LATOUCHE, 2000:181). 
 
 

  A distribuição desigual de riqueza na Venezuela é obscurecida 

por um número que representa a média da população (o PNB). A 

comparação internacional de índices como o PNB não leva em 

consideração estilos de vida que além de serem diferentes, são 

incomparáveis – caso de Samoa. 

 

  A média da renda per capita, derivada do PIB, não indica de que 

forma os recursos disponíveis estão distribuídos entre as pessoas. Do 

mesmo modo, a média de consumo não demonstra como as pessoas 

efetivamente se beneficiam destes recursos. A renda e o consumo 

devem, então, ser analisados para os diferentes grupos. Isto é possível 
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quando se adota a mediana nas considerações estatísticas. O indivíduo 

mediano é o “típico” indivíduo. Se a desigualdade aumenta, as 

diferenças entre médias e medianas também aumentam. Assim o foco 

nas médias não fornece uma visão consistente do bem-estar 

econômico do “típico” cidadão (STIGLITZ et al., 2009). 

  A mensuração da produção através do PIB é essencial para 

monitorar a atividade econômica de uma região, pois além de outras 

variáveis, a produção determina o nível de emprego desta região. No 

entanto, o indicador deve ser adaptado a fim de refletir as mudanças 

estruturais ocorridas nas sociedades modernas. O aumento de 

participação do setor terciário na economia e a complexidade dos 

produtos hoje fabricados tornam o cálculo mais complicado do que 

quando o PIB foi idealizado. Muitos dos serviços que eram prestados 

por pessoas da família no passado, agora são comprados no mercado. 

A consequência direta desta mudança é o aumento do PIB, que cria 

uma falsa impressão de alteração dos padrões de vida (STIGLITZ et 

al., 2009).  

  Em 1973, Robert McNamara, então presidente do Banco Mundial, 

declarou que “o progresso medido por uma única régua, o PNB, 

contribui significativamente para exacerbar as desigualdades na 
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distribuição de renda19”. McNamara afirmou que o objetivo das 

políticas de desenvolvimento deveria ser combater a pobreza absoluta, 

que resultava do crescimento econômico e afetava “40% dos quase 

dois bilhões de indivíduos que vivem nos países em desenvolvimento” 

(ILLICH, 2000:161). 

  Estas mensurações de crescimento (definido economicamente 

como sinônimo de desenvolvimento) são critérios incompletos para 

medir a qualidade de vida dos indivíduos, mas, segundo Gadrey & 

Jany-Catrice (2006) são capazes de “propiciar margens de manobra e 

de melhorar certas dimensões da vida cotidiana, do emprego, etc.”. Os 

autores continuam o raciocínio afirmando que “a curto e médio prazos, 

ele[s] [são] visto[s] de modo positivo por grandes parcelas da 

população, ainda mais quando a comunicação é feita através de uma 

cifra final (a taxa de crescimento real ou projetada), escamoteando-se 

seu conteúdo qualitativo (o que de fato melhorou?) ou sua distribuição 

(a ‘partilha do valor agregado’), sem falar de certos problemas de 

mensuração (...)” (GADREY & JANY-CATRICE, 2006:16). Desta forma, 

não basta analisar somente as alterações econômicas, mas também as 

mudanças sociais, políticas e institucionais ocorridas em determinada 

região.   

 
 
                                                 
19 MCNAMARA, R. S. Adress to the Board of Governors, Banco Mundial, Nairobi, 24 
de setembro de 1973. 
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2.2.2 Indicadores sócio-econômicos 
 

Observou-se que países com PIBs semelhantes apresentavam 

níveis diferentes de desenvolvimento. Em resposta a estas 

inconsistências, no final da década de 1950, características 

populacionais começaram a ser incluídas nos cálculos de 

desenvolvimento. 

Diferenças profundas entre o resultados de políticas de 
desenvolvimento semelhantes, em países com os 
mesmos níveis de renda monetária não seriam 
explicáveis se os investimentos feitos com seres 
humanos não fossem levados em conta. A qualidade e a 
distrubuição de treinamento, de bem-estar físico, de 
disciplina social e de participação, passou assim a ser 
chamado de “fator residual”. Independentemente da 
quantidade de capital e de mão-de-obra disponível, o 
desenvolvimento econômico parecia depender dessas 
qualificações pessoais devido à relevância que essas 
tinham para a economia. (ILLICH, 2000:164). 
 
 

Outros indicadores acessórios – pois o PIB continuou exercendo 

seu papel predominante – passaram, então, a mensurar o processo de 

desenvolvimento: expectativa de vida, mortalidade infantil, fertilidade, 

educação, analfabetismo, distribuição de renda entre diferentes 

classes e setores, centralização da atividade econômica, poder político, 

entre outros (MILONE, 1998). 

O Índice de Saúde Social (ISS), proposto por Marc e Marque-

Luisa Miringoff, visa complementar ou concorrer com o PIB nas 

avaliações de desenvolvimento. É calculado com base em dezesseis 

variáveis agrupadas em cinco componentes associados a categorias de 
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idade. A nota zero (0) corresponde, para cada variável, ao pior 

desempenho do período estudado, e a nota cem (100), ao melhor. As 

variáveis são analisadas por categorias de idade porque os grupos de 

idade realçam importantes tendências sociais. O ISS é específico para 

cada país, necessitando adaptação em termos de seleção das variáveis 

pertinentes para diferentes países (GADREY & JANY-CATRICE, 2006). 

O desenvolvimento solidário ganha espaço na luta contra o 

desenvolvimento capitalista, ao promover a cooperação e a ajuda 

mútua como pilares do desenvolvimento (SINGER, 2004). A 

diminuição da pobreza e da desigualdade seguem como objetivos das 

principais políticas de desenvolvimento e impulsionam a criação de um 

índice de desenvolvimento denominado Índice de Gini. Segundo a 

definição do PNUD, este índice mede o grau de desigualdade existente 

na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. 

Seu valor varia de zero (0), quando não há desigualdade (a renda de 

todos os indivíduos tem o mesmo valor), a um (1), quando a 

desigualdade é máxima (apenas um um indivíduo detém toda a renda 

da sociedade e a renda de todos os outros indivíduos é nula). 

Gadrey & Jany-Catrice (2006) mencionam também o indicador 

francês BIP 40 (Baromètre des inegalités et de la pauvreté). Este 

indicador abrange as várias dimensões das desigualdades e da 

pobreza (emprego e trabalho, renda, saúde, educação, moradia, 
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justiça) e procura acompanhar a evolução das desigualdades ao longo 

do tempo. 

Uma primeira crítica aos indicadores socio-econômicos é que 

apesar de seus objetivos estarem associados à evolução do bem-estar 

e do desenvolvimento humano, eles ainda contam com variáveis 

relacionadas ao desempenho econômico bruto (crescimento da 

produção ou do consumo). A variável econômica deveria ser corrigida 

para refletir sua contribuição ao bem-estar das pessoas (GADREY & 

JANY-CATRICE, 2006). 

Perroux (1981) afirma que indicadores sociais muito sintéticos, 

como a expectativa de vida, nada dizem sobre a qualidade da vida de 

uma pessoa na sociedade ou ao longo de uma existência humana. Os 

Estados Unidos, por exemplo, gastam mais recursos em saúde per 

capita do que muitos países europeus, mas em termos de indicadores 

de saúde, os resultados são piores (STIGLITZ et al., 2009). Stiglitz et 

al. (2009) argumentam que a saúde da população é influenciada por 

muitos outros fatores além dos investimentos do governo em saúde. O 

indicador social situa-se na bifurcação entre a “multidimensionalidade 

dos objetivos de uma coletividade” e a “multidimensionalidade dos 

desejos do indivíduo capaz e animado por uma vida pessoal” 

(PERROUX, 1981:95). 
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2.2.3 Indicadores de desenvolvimento humano 
 

 

O conceito de desenvolvimento humano foi formulado e 

divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) através da associação sistêmica das agendas das conferências 

da Organização das Nações Unidas (ONU), que promoveram a 

retomada do debate sobre a natureza e o sentido do desenvolvimento 

a partir da década de 1990. A elaboração de relatórios, como o 

Relatório sobre o Desenvolvimento Humano no Brasil, de 1996, 

constitui um desdobramento do PNUD, visando divulgar e reafirmar a 

importância do conceito do desenvolvimento humano como uma 

alternativa à visão mais tradicional e estritamente econômica.  

O objetivo do desenvolvimento neste contexto é criar um 

ambiente no qual todas as pessoas possam expandir suas capacidades 

e no qual se ampliem as oportunidades da geração presente e das 

futuras para desfrutar uma vida longa e saudável, adquirir 

conhecimento e ter acesso aos recursos necessários a um padrão de 

vida decente. O desenvolvimento humano incorpora as dimensões 

econômica, social, política, cultural e ambiental e possui quatro 

componentes essenciais: produtividade, equidade, sustentabilidade e 

participação na decisão, ou empowerment (PNUD, 1996). 
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O crescimento econômico é condição necessária para o 

desenvolvimento humano, mas não o seu objetivo último. A 

produtividade é componente deste processo, no qual o volume e o 

alcance da expansão da atividade produtiva não são importantes, mas 

sua natureza e qualidade, tendo como foco o desenvolvimento para as 

pessoas. A equidade é o segundo componente essencial do 

desenvolvimento humano, entendida como a criação de oportunidades 

iguais para as pessoas, para que possam participar e se beneficiar do 

processo de crescimento econômico. Sua construção requer 

investimentos em nutrição, saúde e educação, a fim de integrar a 

população menos favorecida ao contexto econômico, político, social e 

cultural do país, promovendo, assim, o desenvolvimento das pessoas. 

A sustentabilidade também compõem o desenvolvimento humano, 

traduzindo-se por uma satisfação igualitária das necessidades atuais, 

sem comprometer a satisfação das necessidades de gerações futuras, 

permitindo que elas usufruam, pelo menos, o mesmo nível de bem 

estar disponível hoje. E, por fim, a participação na decisão, ou 

empowerment, procura assegurar que as pessoas participem 

plenamente de processos e decisões que influenciam suas vidas, 

através de estruturas apropriadas associadas às estratégias de 

desenvolvimento de cada país, configurando o desenvolvimento pelas 

pessoas. 
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O PNUD definiu alguns indicadores para medir o 

desenvolvimento humano: o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH), que se utiliza de variáveis como longevidade, nível educacional 

e renda para captar e sintetizar as diversas dimensões do processo de 

desenvolvimento humano; indicadores de desigualdade e de pobreza, 

que compreendem saúde, educação e renda (relacionada à inserção da 

família no ambiente de trabalho); e avaliações de políticas e 

programas públicos de combate à pobreza. 

O IDH tem como objetivo o ordenamento dos países segundo 

valores obtidos para os indicadores selecionados – expectativa de vida 

ao nascer, taxa de alfabetização de adultos, paridade do poder efetivo 

de compra da renda interna e, mais recentemente, condições culturais 

prevalescentes, relação entre trabalho e lazer e liberdade política. A 

construção do índice geral deriva das médias de índices parciais, 

construídos para cada indicador. Cada índice parcial reflete a posição 

relativa dos resultados observados para o indicador no universo 

pesquisado, variando no intervalo entre zero (0) e um (1)20. A 

proximidade de um (1) indica alto desenvolvimento humano, enquanto 

que o IDH próximo de zero (0) corresponde a um maior afastamente 

                                                 
20 Os métodos de cálculo dos índices parciais do IDH – Índice de Expectativa de Vida 
no Nascimento, Índice de Nível de Instrução (Alfabetização + Escolarização) e Índice 
de PIB por habitante – estão descritos de forma esclarecedora em Gadrey & Jany-
Catrice, 2006:46-48.  
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em relação aos padrões mais altos aferidos de desenvolvimento 

humano (ROSSETTI, 1997). 

A partir de 1995, o PNUD passou a publicar anualmente outros 

três indicadores sintéticos: o índice de desenvolvimento humano 

ajustado ao gênero (IDH-G), que avalia o desenvolvimento humano 

diferenciando a situação de homens e mulheres; o índice de 

participação feminina (IPF), complementando o anterior; e o índice de 

pobreza humana (IPH), que assinala carências, privações ou exclusões 

(GADREY & JANY-CATRICE, 2006). 

2.2.4 Indicadores sócio-ambientais 
 
 

 Segundo Gadrey & Jany-Catrice (2006), a primeira versão de um 

indicador que conciliasse desenvolvimento, bem-estar e meio 

ambiente aparece no anexo do livro “For the Common Good: 

Redirecting the Economy toward Community, the Environment and a 

Sustainable Future”, de John Cobb e Herman Daly, de 1989. Os 

indicadores sócio-ambientais combinam, com pesos que podem diferir, 

as dimensões econômicas (nível de vida), social (desigualdades), 

ambiental e contribuições de atividades não-monetárias ao bem-estar 

individual. A idéia por trás destes indicadores é simples:  

(...) seria preciso deixar de contabilizar, como 
contribuição positiva à “verdadeira” riqueza, as despesas 
(e a produção correspondente) que servem 
essencialmente para reparar os “danos” ou “prejuízos 
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colaterais” de nosso modelo de crescimento e de nossos 
modos de vida. (GADREY & JANY-CATRICE, 2006:90) 
 

 
 O Indicador de Bem-Estar Econômico Sustentável (ISEW21) pode 

ser expresso pela seguinte fórmula, conforme Gadrey & Jany-Catrice 

(2006): 

 

ISEW = despesas com consumo pessoal + valor do trabalho doméstico 

não-remunerado + despesas públicas não-defensivas – despesas 

privadas defensivas – custo das degradações do meio ambiente – 

esgotamento de recursos naturais não-renováveis + aumento líquido 

do capital 

 

Esta fórmula foi recentemente ajustada para refletir as variações 

das desigualdades de renda, via Índice de Gini, e para diferenciar o 

valor das compras de bens duráveis do valor dos serviços que eles 

prestam (GADREY & JANY-CATRICE, 2006). Observa-se, entretanto, 

que o indicador não menciona duas variáveis que geralmente são 

associadas ao bem-estar: tempo de lazer e capital humano. 

O Indicador de Progresso Real (GPI22) baseia-se no ISEW. 

Começou a ser divulgado a partir de 1995 e é muito conhecido nos 

Estados Unidos. Seu cálculo é semelhante ao do ISEW, com a 

                                                 
21 A sigla ISEW vem do nome original do indicador, em inglês: Index of Sustainable 
Economic Welfare. 
22 A sigla GPI vem do nome original do indicador, em inglês: Genuine Progress 
Indicator. 
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vantagem de que ele inclui as variáveis tempo de lazer e capital 

humano que foram excluídas pelo indicador anterior (GADREY & JANY-

CATRICE, 2006). 

O Banco Mundial propôs um indicador, denominado Indicador de 

Poupança Verdadeira (Genuine Savings) que pretende contribuir para 

a medição sintética do desenvolvimento sustentável de um país. 

Segundo seu método de cálculo, a “poupança verdadeira” seria igual à 

poupança líquida (poupança interna bruta – consumo de capital fixo), 

somada às despesas com educação e subtraídos o esgotamento dos 

recursos energéticos, dos recursos minerais e das florestas e dos 

danos causados pelas emissões de gás carbônico. Como este indicador 

não inclui nenhuma variável social, foi alvo de diversas críticas 

(GADREY & JANY-CATRICE, 2006). 

A Pegada Ecológica, de Wackernagel, surge com uma visão 

antropocêntrica do meio ambiente, centrada nas relações humanas de 

produção e consumo e seus impactos na natureza. Apesar das 

atividades humanas utilizarem tanto os recursos não-renováveis 

(petróleo, gás natural, minerais fósseis) como os renováveis (água, 

solo, florestas, atmosfera, fauna), a Pegada Ecológica concentra-se 

nos últimos, que, segundo seus defensores, são os problemas 

relacionados a estes recursos os mais graves a longo prazo. Os 

recursos renováveis têm duas funções associadas às atividades 
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humanas: fornecer inputs (matérias-primas) para produção e 

consumo, absorver os detritos da produção e consumo (GADREY & 

JANY-CATRICE, 2006). 

A questão fundamental da Pegada Ecológica é quanto à “dívida 

ecológica” dos homens, pois os recursos utilizados pelos homens 

ultrapassam sua capacidade natural de regeneração. O método deste 

indicador pretende avaliar a diferença entre a superfície do planeta 

explorada pelo homem (a pegada) e a superfície disponível para tal 

exploração.  

Gadrey & Jany-Catrice (2006) e Max-Neff (2007) citam relatórios 

da World Wildlife Foundation (WWF) que mostram que a Pegada 

Ecológica aumentou de 70% da superfície do território mundial 

utilizável para fins produtivos no final da década de 1960 para 120% 

em 1999, conforme disposto no Gráfico 1. Isso significa que a 

humanidade utilizava, em 1999, 20% de recursos renováveis a mais 

do que os fluxos naturais de regeneração destes recursos. Acredita-se 

que este percentual continua aumentando no século XXI. O 

catastrofismo da Pegada Ecológica é fruto do modelo de 

desenvolvimento predominante. 
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GRÁFICO 1 – PEGADA ECOLÓGICA DA HUMANIDADE – 1961-2001 

 

Fonte: MAX-NEFF, 2007. 
 

Discussões recentes como a COP 15 – Conferência da ONU sobre 

as Mudanças Climáticas visam propor acordos entre os países para que 

a destruição do meio ambiente seja minimizada e para que inovações 

nos modos de produção e consumo seja incentivadas. No entanto, 

como afirmam Gadrey & Jany-Catrice (2006):  

A maior parte das atividades que poderiam dar um outro 
sentido ao crescimento é constituída de serviços 
relacionais e de proximidade, aqueles que, há um quarto 
de século, deram origem à criação da grande maioria 
dos empregos. Sua pegada ecológica é notavelmente 
discreta. (GADREY & JANY-CATRICE, 2006:111). 

 

Síntese 
 

 

  Desenvolvimento não deve ser entendido como sinônimo de 

crescimento e não deve ser tratado somente sob o seu aspecto 
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econômico. Como um processo de aprimoramento das condições de 

vida, o desenvolvimento regional deve ocorrer simultaneamente nas 

dimensões econômica, social, ambiental, cultural, espacial e humana. 

Estas dimensões não são compartimentalizadas, mas interconectadas 

e interdependentes, pois acréscimos ou decréscimos em uma das 

esferas provoca efeitos positivos ou negativos nas demais. Deste 

modo, o desenvolvimento regional pode ser analisado a partir de uma 

abordagem sistêmica, com diversos inputs e outputs, conexões em 

rede e outcomes comuns. 

  Apesar dos estudos de desenvolvimento terem se deslocado da 

área estritamente econômica e adotado uma postura interdisciplinar, 

observa-se que seu objetivo primordial – o aumento da qualidade de 

vida dos indivíduos – ainda não foi atingido com sucesso.  

 
A continuidade e a intensificação da pobreza são sinais 
de que não se conseguiu satisfazer a crescente demanda 
de bem-estar (desejo articulado) produzida pela difusão 
inadequada da empatia, que acompanhou a progressiva 
mobilidade proporcionada pela modernização23 (LERNER, 
1975: 174) 
 
 

  Acredita-se que a razão deste insucesso pode estar relacionada 

às formas de avaliação do desenvolvimento, ou, mais precisamente, 

aos indicadores utilizados para este fim. O crescimento continua a 

                                                 
23 Tradução livre do texto original em espanhol: “(...) la continuidad y la 
profundización de la pobreza son la señal de que no se ha conseguido satisfacer la 
cresciente demanda de bienestar (deseo articulado) producida por la difusión 
irregular de la empatía que ha acompañado a la progresiva movilidad” (LERNER, 
1975: 174). 
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denotar desenvolvimento, visto que a maioria dos indicadores destes 

tem aquele como pressuposto. Diversos trabalhos sobre a mensuração 

da qualidade de vida têm sido realizados em todo o mundo e serão 

resumidamente expostos na sequência.   
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3. A problemática da avaliação da qualidade de vida 
 

Introdução 
 

O termo “qualidade de vida” está muito em voga nesta primeira 

década do século XXI. Frente a uma situação caótica gerada por 

diversas pressões sócio-econômicas e ondas de estresse psicológico, 

as pessoas buscam incessantemente melhorar sua qualidade de vida. 

Esta busca ocorre através das mais diferentes formas: prática de 

atividades físicas convencionais (academia de ginástica) e alternativas 

(cicloturismo, corrida ecológica); migração centro-periferia – para fugir 

da violência, do trânsito e do caos urbano; retorno ao bucolismo nas 

artes em geral; consumo de aparatos de alta tecnologia que 

proporcionem o máximo em conforto e praticidade; ênfase em lazer e 

entretenimento; entre outros.  

A qualidade de vida24 está frequentemente relacionada às 

oportunidades disponíveis para as pessoas, ao significado e propósito 

que elas dão para suas vidas e à forma como elas tiram proveito das 

possibilidades em suas vidas. Atributos como preenchimento, 

pertencimento, autonomia, sentimentos e atitudes estão associados à 

qualidade de vida. 

                                                 
24  Este trabalho refere-se indistintamente aos termos qualidade de vida, felicidade e 
bem-estar. 
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Wilson (1967 apud DIENER et al., 1999) considerava que uma 

pessoa feliz era “jovem, saudável, com alta escolaridade, bem paga, 

extrovertida, otimista, sem preocupações, religiosa, casada e com 

elevada auto-estima, com boa disposição para o trabalho, com 

aspirações modestas, de qualquer sexo e com um bom alcance de 

inteligência25”. Felizmente as pesquisas na área da qualidade vida 

evoluíram: elas estão menos interessadas nas variáveis demográficas 

que se correlacionam com a felicidade, focando no entendimento dos 

processos que causam e influenciam a felicidade (DIENER et al., 

1999). O crescimento do número de pesquisas na área da qualidade 

de vida reflete grandes tendências sociais, como a preocupação com a 

valorização do indivíduo, a importância do aspecto subjetivo na 

avaliação da vida dos indivíduos e o reconhecimento de que o bem-

estar necessariamente inclui outros elementos que transcendem a 

prosperidade econômica (DIENER et al., 1999). 

 Com o intuito de proporcionar uma melhor qualidade de vida 

para as pessoas, é fundamental avaliar sua situação atual utilizando-se 

de indicadores que traduzem os níveis de qualidade de vida, felicidade 

e bem-estar individuais, de uma comunidade, região, município ou 

país. A partir desta avaliação, o poder público estará apto a definir e 

                                                 
25 Tradução livre do texto original em inglês: “(...) ‘young, healthy, well-educated, 
well-paid, extroverted, optimistic, worry-free, religious, married person with high 
self-esteem, job morale, modest aspirations, of either sex and of a wide range of 
intelligence’” (WILSON, 1967:294 apud DIENER et al., 1999:276). 
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implementar políticas específicas que proporcionem incremento na 

qualidade de vida da população. 

 

3.1 O enfoque subjetivo ganha força 
 

 A sociedade atual, em suas diversas dimensões, está centrada 

no mercado. O espaço proporcionado pela economia da abundância 

induz à separação e ao distanciamento – “espaços sócio-afastadores” 

– levando-se em conta que o espaço pode moldar a vida das pessoas. 

A economia do mercado consome o tempo dos indivíduos de forma 

serial, não envolvendo uma experiência de tempo na qual os 

indivíduos ganham em seus relacionamentos com outras pessoas. O 

princípio do “quanto maior, melhor” gera falsas relações interpessoais, 

redundância e desperdício. Os interesses dominantes dos sistemas 

cognitivos vigentes são muito mais funcionais do que políticos, 

personalísticos ou uma combinação destes (RAMOS, 1989).  

 Segundo Acosta (2000), o sujeito morre a partir da queda do 

Muro de Berlim, quando o mercado se afirma sobre o sujeito, impondo 

a sua racionalidade para que os indivíduos sobrevivam dentro da nova 

ordem imposta. Os indivíduos passam a mover-se nesta nova 

racionalidade, não para aceitar uma posição predeterminada, mas para 

conquistar, por meio da otimização racional da gestão, sucessivas 
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posições melhores. Na racionalidade do mercado, o ato de meramente 

manter sua posição alcançada é perdê-la por uma rápida degradação 

ou obsolecência das posições econômicas, sociais, de status. Há uma 

mercantilização das relações intersubjetivas. 

 
O Sujeito habita potencialmente todo Cidadão, mas se 
apresenta em sua radicalidade de ser humano vivo, concreto, 
corporal, como sujeito de necessidades negado ou esmagado 
pelo sistema que o produz como excluído.26 (ACOSTA, 2000: 
2) 
 
 

 Ramos (1989) enfatiza a valorização da racionalidade subjetiva, 

que traz para o centro o ser humano, seus valores e suas experiências 

de vida, em detrimento da racionalidade puramente instrumental 

dominante. Os meios devem ser considerados e avaliados tanto 

quanto os fins que eles proporcionam. 

 Schutz (1979) afirma que a atitude natural dos seres humanos é 

definir o mundo como um ambiente intersubjetivo. Toda interpretação 

deste mundo se baseia num estoque de experiências anteriores a ele, 

as quais funcionam como um código de referência.  As condutas 

tomadas são experiências de significado subjetivo que emanam da 

vida espontânea. Cada experiência é única. Até a recorrência da 

mesma experiência não é igual. Aquele que vive no mundo social é um 

ser livre: seus atos provêm de atividade espontânea.  

                                                 
26 Tradução livre do texto original em espanhol: “El Sujeto habita potencialmente en 
todo Ciudadano, pero se presenta en su radicalidad de ser humano vivo, concreto, 
corporal, como sujeto de necesidades en tanto negado o aplastado por el sistema 
que lo produce como excluido” (ACOSTA, 2000, p. 2). 
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 A sociedade exerce controles sociais através de códigos de 

tipificação27 e processos padronizados que inibem a espontaneidade 

das pessoas e deixam de enfatizar suas experiências subjetivas. A 

grande maioria dos empregos gerados pela racionalidade instrumental 

é alienante – mecânico e rotineiro, cujas conseqüências são “alta 

incidência de apatia, alcoolismo, vício em drogas, insônia, colapso 

nervoso, estresse, suicídio, ansiedade, hipertensão, úlceras e doenças 

cardíacas” (RAMOS, 1989:172). A natureza humana é encarada como 

um conjunto de qualificações que caracterizam o indivíduo como 

detentor de um emprego e comprador impulsivo e insaciável (RAMOS, 

1989:181). 

 A mudança de paradigma do objetivo/ material/ instrumental 

para o subjetivo/ sujeito/ substantivo faz-se necessária neste período 

caracterizado pela crise social, que divide o mundo entre os que tem 

algo e os que possuem nada, e pela crise ambiental, que esgota os 

recursos do planeta em uma progressão jamais vista. Acosta (2000) 

exprime que agora é o momento do “grito do sujeito”, a partir 

                                                 
27 As tipificações constituem um quadro de referências usado na solução da maioria 
dos problemas; ao nível do senso comum, emergem na experiência cotidiana do 
mundo, como pressupostos. Um sistema de relevâncias e tipificações determina que 
fatos ou eventos devem ser tratados com iguais a fim de solucionar, de maneira 
típica, problemas típicos de situações típicas; transforma ações individuais únicas em 
funções típicas de papéis sociais típicos, que se originam de motivações típicas e têm 
como objetivo realizar fins típicos; funciona tanto como um código de interpretação 
como um código de orientação para cada membro do grupo, promovendo a 
discussão entre eles. As chances de sucesso da interação humana dependem de se o 
código de tipificação é estandardizado e se o sistema de relevâncias é 
institucionalizado. Os vários meios de controle social (costumes, moral, leis, regras, 
rituais) servem a este propósito (SCHUTZ, 1979). 
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fundamentação encontrada em “Penso, logo existo”, de Descartes. 

Este momento transformaria o sujeito mercadológico em um sujeito 

reflexivo que almeja o universalismo concreto através da satisfação 

das suas necessidades intrínsecas como condição inevitável de 

existência. 

 

3.2 A busca da felicidade 
 

O principal propósito da vida das pessoas é alcançar a felicidade. 

Felicidade é sentir-se bem, estar satisfeito com a vida, ao contrário da 

infelicidade, que é sentir-se mal e desejar que a vida fosse diferente 

(LAYARD, 2003). Layard (2003) afirma que a felicidade e a infelicidade 

não são dimensões separadas, mas constituem-se de pontos 

diferentes ao longo de um continuum. Elas são percebidas de forma 

diferente, mas correspondem a uma parte do mesmo fenômeno. Não 

importa qual é a situação das pessoas, se elas são ricas ou pobres, 

alfabetizadas ou não; não interessa a sua etnia, seu sexo ou sua 

religião, todos desejam ser felizes e evitar qualquer tipo de sofrimento 

– isto faz parte da natureza humana (DALAI LAMA, 1999).  

Para Layard (2003), a maioria dos psicólogos defende duas 

posições, a chamada abordagem da “aproximação e anulação” 

(approach and avoidance). A primeira é que os indivíduos sempre 
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avaliam, consciente ou inconscientemente, a sua condição e os 

elementos que a compõem. Há um componente avaliador em todos os 

indivíduos que diz quão felizes eles estão e direciona as ações 

individuais para aumentar sua felicidade. E a segunda é que as 

pessoas são atraídas pelos elementos favoráveis, procuram mantê-los 

e prolongar seus efeitos; ao contrário dos elementos desfavoráveis, 

que são evitados ou eliminados. 

Este tema têm ocupado a filosofia desde Aristóteles, que 

relaciona a felicidade à virtude e conceitua-a como uma atividade ativa 

dos indivíduos (GIANNETTI, 2002). Bentham (2000) proclama o 

princípio da utilidade (ou “Greatest Happiness Principle” segundo Mill, 

2004), que diz: 

Todas as ações, sejam elas de um indivíduo em particular ou 
do governo, devem ser aprovadas ou desaprovadas mediante 
o aumento ou diminuição de felicidade que elas proporcionam 
para os interessados. (...) Uma ação está em conformidade 
com o princípio da utilidade quando existe uma maior 
tendência desta ação aumentar a felicidade da comunidade 
como um todo do que diminuir a felicidade desta comunidade28 
(BENTHAM, 2000:14-15).  

 

John Stuart Mill acreditava que haviam duas dimensões da 

felicidade, uma quantitativa e outra qualitativa. No entanto, Layard 
                                                 
28 Tradução livre do texto original em inglês: “By the principle of utility is meant that 
principle which approves or disapproves of every action whatsoever  accordingly to 
the tendency it appears to have to augment or diminish the happiness of the party 
whose interest is in question: or, what is the same thing in other words to promote 
or to oppose that happiness. I say of every action whatsoever, and therefore not 
only of every action of a private individual, but of every measure of government. (...) 
An action then may be said to be conformable to the principle of utility, or for 
shortness sake, to utility, (meaning with respect to the community at large) when 
the tendency it has to augment the happiness of the community is greater than any 
which it has to diminish it.” (BENTHAM, 2000:14-15). 
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(2003) supõe que o que ele queria dizer é que há dois tipos de causas 

de felicidade: aquelas que produzem efeitos duradouros e aquelas 

cujos efeitos são temporários.  

Segundo Layard (2009), uma antiga tradição de pensamento 

filosófico acredita que as melhores sociedades são aquelas onde há 

mais felicidade e menos miséria. Isso fazia parte do senso comum nos 

séculos XVIII e XIX, mas os filósofos céticos do início do século XX 

provocaram uma nova discussão sobre o assunto ao questionar o fato 

de que ninguém pode saber o que o outro realmente sente (LAYARD, 

2009). Pavlov e Skinner argumentavam que não se pode determinar 

os sentimentos da pessoas, sendo possível estudar apenas os seus 

comportamentos (LAYARD, 2003). A visão cética foi fomentada pela 

revolução behaviorista na psicologia, que afirmava que os sentimentos 

e motivações não tinham embasamento científico, somente o 

comportamento podia ser estudado cientificamente (LAYARD, 2009).  

Felizmente a psicologia mudou alguns de seus conceitos nos 

últimos cinquenta anos e voltou a afirmar que os sentimentos têm sim 

uma realidade objetiva e devem ser levados a sério. Exemplos de 

comprovações científicas são as correlações positivas entre a auto-

avaliação da felicidade de um indivíduo e a estimativa correspondente 

feita por um amigo e entre a auto-avaliação da felicidade de um 
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indivíduo e as leituras eletrônicas das áreas do cérebro onde a 

felicidade se manifesta, feitas por neuro-psicólogos (LAYARD, 2009). 

Giannetti (2002) lembra que a busca incessante pela felicidade 

está relacionada ao período da História denominado Iluminismo29, 

quando do advento da ciência como instituição, das inovações 

tecnológicas e da razão como norteadora da estrutura social. Os 

conceitos de qualidade de vida, bem-estar e felicidade deslocaram seu 

foco da dimensão religiosa – predominantemente católica – que 

dominava o contexto social anterior, para assumirem uma abordagem 

racional, constituindo-se como consequências do progresso técnico-

científico que se instalava. “A equação fundamental do iluminismo 

europeu pressupunha a existência de uma espécie de harmonia 

preestabelecida entre o progresso da civilização e o aumento da 

felicidade” (GIANNETTI, 2002:22). Os avanços nos campos da ciência, 

da tecnologia e da produtividade têm proporcionado benefícios no dia-

a-dia das pessoas, em termos de saúde, conforto, renda e condições 

de trabalho. No entanto, toda a onda de otimismo, progesso e 

desenvolvimento desencadeados pelo Iluminismo não tornaram as 

pessoas mais felizes. Ao contrário, o Iluminismo trouxe consigo a 

                                                 
29 O Iluminismo caracteriza-se pelo período a partir da metade do século XVIII, 
quando os estudiosos e cientistas europeus e americanos procuraram desafiar as 
certezas tradicionais sobre a autoridade dos reis, a estrutura do universo e o poder 
das orgnizações religiosas. O nome deste período da História se deve ao fato de que 
muitos pensadores acreditavam que a razão pudesse “iluminar” a verdade. (KAGAN, 
Neil. [ed.] Concise History of the World – an illustrated time line. Washington, 
D.C.: National Geographic, 2006.) 
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ilusão de uma promessa de felicidade que jamais se cumpre, pois criou 

formas de vida alienadas, que perduram e se intensificam até os dias 

de hoje.  

O sofrimento humano resulta da incongruência entre a vontade e 

os desejos das pessoas. Há duas maneiras de reduzir esta 

incongruência: moldando os desejos de acordo com as circunstâncias 

ou transformando as circunstâncias para que atendam aos desejos. O 

Iluminismo e as teorias positivistas, em vez de buscar a libertação da 

tirania dos desejos sobre os homens, insuflam os desejos, 

especialmente os econômicos e materiais, a fim de transformar o 

mundo para garantir a sua máxima satisfação. A sociedade atual 

enfatiza a conquista do mundo objetivo – e, portanto, avalia o 

progresso e o desenvolvimento de forma objetiva – em detrimento de 

uma “atenção maior à questão dos desejos e ao lado contemplativo da 

realização humana” (GIANNETTI, 2002:40). 

O Dalai Lama (1999) afirma que os avanços na ciência e na 

tecnologia parecem ter alcançado pouco além das melhorias 

puramente quantitativas. Em várias circunstâncias, não significam 

muito mais do que um maior número de casas opulentas em mais 

cidades, com mais carros sendo dirigidos nas suas ruas. O mestre 

budista concorda que houve redução em alguns tipos de sofrimento, 

especialmente no caso de doenças, mas constata que não houve uma 
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redução do sofrimento em geral. Apesar da concentração humana nas 

cidades, provocada pela intensa urbanização, as pessoas estão 

tornando-se cada vez mais independentes umas das outras, 

dependendo, na maioria das vezes, de máquinas e serviços. Cada 

pessoa deseja ter sua própria casa, seu próprio carro, seu próprio 

computador para conquistar sua independência. Isso leva a crer que 

os outros não são importantes para a felicidade de um indivíduo e que 

a felicidade dos outros não significa nada para este indivíduo, levando 

a um estado de solidão e alienação. 

O pensamento de Habermas trata da produção alienada e do 

consumo alienado na categoria da compensação: uma produção 

tecnicamente avançada oferece ao trabalhador uma compensação no 

consumo para aquilo que o progresso técnico o faz perder em 

satisfação. O trabalho alienado não deixa tempo livre aos 

trabalhadores, a não ser para atividades que não produzem frutos, 

como o consumo, que torna o trabalhador ainda mais alienado. A 

felicidade com a vida é momentânea, pois se expressa no ato do 

consumo. A qualidade de vida permanentemente alta é rara, uma vez 

que o caráter compensatório do consumo provoca a necessidade 

insaciável de compensações sempre novas (WIGGERSHAUS, 2002).  
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 De forma mais acentuada no século XX – quando a depressão 

clínica foi considerada o “Mal do Século”30 – a busca da felicidade e a 

satisfação pessoal estão relacionadas ao consumo de bens, que, 

aparentemente, conferem sensações momentâneas de status, poder e 

pertencimento à sociedade globalizada. O Dalai Lama (1999) afirma 

que a razão pela devoção ao progresso material está no sucesso da 

ciência e da tecnologia, que trazem satisfação imediata às pessoas em 

termos de conforto, alívio de sofrimento, praticidade, agilidade etc. No 

entanto, Adam Smith já sustentava que a felicidade está muito mais 

na imaginação das pessoas e na tranquilidade de espírito do que na 

satisfação ilusória de incrementos de renda e consumo (GIANNETTI, 

2002).  

Galbraith afirma que “a compulsão econômica continua a ter 

uma relação extremamente influente com respeito às atitudes sociais e 

à resultante conduta política da comunidade rica em geral” (1981, p. 

19). Este autor considera as metas econômicas imutáveis, por seu 

caráter primordial secular, mas defende que não bastam objetivos 

                                                 
30 As evidências indicam que a depressão clínica aumentou desde a Segunda Guerra 
Mundial, segundo Layard (2003). Nos Estados Unidos, aproximadamente 14% das 
pessoas com mais de 35 anos já tiveram depressão. Layard (2003), no entanto, 
observa que é estranho o fato de que os registros de depressão aumentaram 
exatamente durante o período de maior crescimento econômico, a chamada Era de 
Ouro. A transformação mais óbvia ocorrida neste período, conforme relato do autor, 
foi a invenção da televisão, que mostra, com total intimidade, como as outras 
pessoas vivem. As pessoas, que antes comparavam sua vida com a vida de seus 
vizinhos, passaram a compará-la com qualquer pessoa em um universo que inclui 
“celebridades” e milionários. A TV influenciou e continua influenciando a vida e o 
bem-estar das pessoas (LAYARD, 2003). 
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econômicos se estes não visarem a qualidade de vida. Políticas de 

redução de impostos fomentam a produção à custa da qualidade de 

vida. A economia, segundo Galbraith (1981) ainda se preocupa com a 

produção de bens, seja pela produção em si ou seja pela geração de 

empregos, mas deve harmonizar os serviços públicos e privados a fim 

de proporcionar qualidade de vida.  

 

QUADRO 1 - RELAÇÃO ENTRE SERVIÇOS PÚBLICOS E QUALIDADE DE VIDA 

 

Fonte: GALBRAITH, 1981. 
 

Observa-se que o processo de busca por uma melhor qualidade 

de vida é infinito para a grande maioria das pessoas, uma vez que 

suas necessidades e seus objetivos são dificilmente satisfeitos. 
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(...) “uma vida qualitativamente boa” pode manifestar-
se de inúmeras maneiras – do heroísmo do guerreiro ao 
ascentismo, do prazer epicurista ao trabalho estético. No 
entanto, no momento em que a qualidade de vida passa 
a ser expressa em termos de um bem comum universal, 
as várias formas individuais da arte de viver, e também 
as várias formas do saber, tendem a ser menosprezadas 
em benefício de um projeto coletivo único, que 
facilmente leva – tanto em termos de seus fins, como 
até mesmo de seus meios – a uma homogeneização dos 
objetivos individuais. (LATOUCHE, 2000:178) 

   

 A preocupação com a questão da qualidade de vida em geral e 

do bem-estar subjetivo em particular constitui um tema que vem 

assumindo importância crescente na agenda de pesquisa das ciências 

sociais do Pós-Guerra. Desde a década de 1970, antropólogos, 

cientistas políticos, filósofos, sociólogos, economistas, psicólogos, 

geógrafos etc. vêm empreendendo esforços significativos para avaliar 

com efetividade a dimensão subjetiva da qualidade de vida humana. 

Áreas de estudos desta temática foram criadas na Ciência Econômica – 

Economics of Happiness – e na Psicologia – Positive Psychology.  

Existe atualmente um extenso leque de pesquisas comparativas 

intranacionais e até mesmo internacionais que descrevem aspectos 

conceituais, metodológicos e mesmo políticos relacionados à avaliação 

subjetiva da qualidade de vida, como indicam o World Database of 

Happiness31 e revistas especializadas como o Journal of Happiness 

Studies, que tematizam a questão.  

 

                                                 
31 Disponível em www2.eur.nl/fsw/research/happiness. 
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3.3 Qualidade de vida, felicidade e bem-estar 
 

 Assim como desenvolvimento, qualidade de vida também é um 

termo complexo e não permite uma definição única e padronizada. Em 

alguns casos, qualidade de vida está associada à saúde, em outros, ao 

bem-estar da população. Qualidade de vida é, para algumas pessoas, 

sinônimo de juventude, para outras, de riqueza material. Pode estar 

relacionada às condições de trabalho e ao lazer, à sociedade como um 

todo ou às pessoas individualmente. Às vezes, o termo é utilizado 

como um guarda-chuva que abriga tudo que é considerado bom.  

 O conceito de bem-estar está relacionado tanto com recursos 

materiais, como a renda, quanto com aspectos não econômicos da 

vida das pessoas – o que as pessoas fazem e o que elas podem fazer, 

como elas se sentem, o ambiente natural onde elas vivem. Layard 

(2003) menciona que no modelo econômico padrão, as ações e 

transferências particulares levam a um ponto-ótimo no gráfico de 

Pareto, no qual ninguém pode ser mais feliz sem que alguém seja 

menos feliz, ou seja, quanto maior a renda, mais feliz é a população. O 

maior erro deste modelo, segundo Layard (2003), é admitir que os 

gostos e as preferências das pessoas são constantes. As necessidades 

humanas secundárias, uma vez satisfeitas as necessidades de 

subsistência, originam-se do convívio social. Os seres humanos 

também são produtos da sua educação e dos seus valores morais. 
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Os recursos são transformados em bem-estar de modo diferente 

entre as pessoas: indivíduos com maior capacidade de apreciação da 

vida ou melhores habilidades para atingir uma situação favorável de 

bem-estar estarão em melhores condições mesmo se eles dispuserem 

de recursos econômicos mais escassos. No entanto, muitos recursos 

não são precificados, e quando o são, os preços (ou a percepção dos 

preços) diferem entre as pessoas, tornando problemática a utilização 

da renda para mensurar a qualidade de vida. O bem-estar é 

determinado predominantemente pelos aspectos da circunstância de 

vida das pessoas, não podendo ser descritos como recursos 

precificados no mercado, mesmo que as pessoas transacionem estes 

aspectos (STIGLITZ et al., 2009). 

Estes autores também defendem a idéia de combinar bem-estar 

e sustentabilidade. Os níveis de bem-estar podem ser mantidos – ou 

“sustentados” – ao longo do tempo se os estoques de capital que 

realmente importam para a vida das pessoas – natural, físico, 

humano, social – são transmitidos para as gerações futuras. Por seu 

caráter multi-dimensional, os autores sugerem que a qualidade de vida 

deve considerar simultaneamente as seguintes dimensões: condições 

materiais (renda, consumo e riqueza); saúde; educação; atividades 

pessoais, incluindo o trabalho; participação política; relacionamentos e 



 138

conexões sociais; meio ambiente (condições presentes e futuras); e 

insegurança física e econômica. 

A multi-dimensionalidade da expressão qualidade de vida se 

deve em parte ao fato de que cada disciplina e cada cultura têm 

desenvolvido uma visão específica do bem-estar (GLATZER, 

2000:501). Assim, psicólogos descrevem a qualidade de vida como 

uma expressão da personalidade, biólogos como resultado de 

processos químicos, filósofos como expressão do contexto moral, e 

sociólogos com base no contexto social. Para os estóicos, a limitação 

de desejos constituia a verdadeira satisfação, enquanto que para o 

budismo, a aquisição da autoconsciência é o segredo de uma vida feliz 

(LATOUCHE, 2000).  

Max-Neff et al. (1993) argumentam que a qualidade de vida 

depende das possibilidades que as pessoas tenham para satisfazer 

adequadamente suas necessidades fundamentais. Para os autores, as 

necessidades humanas não são infinitas, não estão em constante 

processo de mudança, não variam de uma cultura para outra e nem de 

um período histórico para outro. O que variam são os “satisfatores” 

das necessidades.  

Max-Neff et al. (1993) adotam uma abordagem diferente da 

clássica hierarquia das necessidades de Maslow (1943), na qual as 

necessidades humanas estão organizadas em forma piramidal e 



 139

seguem uma ordem de importância e influência, conforme ilustrado na 

Figura 1. Segundo Maslow (1943), as necessidades fisiológicas – 

alimentação, sono e repouso, abrigo, desejo sexual –, de vital 

importância, encontram-se na base da pirâmide. Estas necessidades 

estão relacionadas com a sobrevivência do indivíduo e com a 

preservação da espécie; quando alguma destas necessidades não está 

satisfeita, ela domina a direção do comportamento humano. Partindo 

das necessidades fisiológicas, na base da pirâmide, em sentido ao 

topo, as próximas necessidades a serem satisfeitas são as 

necessidades de segurança. Estas referem-se à busca de proteção 

contra ameaça ou privação e surgem quando as necessidades 

fisiológicas estão relativamente satisfeitas. As necessidades sociais são 

as seguintes na hierarquia de necessidades de Maslow e constituem-se 

na necessidade de associação, participação, aceitação por parte de 

outros indivíduos, amizade, afeto e amor. A não-satisfação destas 

necessidades conduz à falta de adaptação social e à solidão. As 

próximas necessidades a serem satisfeitas são as necessidades de 

estima, relacionadas com a maneira pela qual o indivíduo se vê e se 

avalia. Envolvem a auto-apreciação, a auto-confiança, a necessidade 

de aprovação social e de respeito, de status, prestígio e consideração, 

além do desejo de adequação, de independência e de autonomia. Sua 

insatisfação produz sentimentos de inferioridade, fraqueza e 
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desamparo. Por fim, no topo da hierarquia piramidal encontram-se as 

necessidades de auto-realização. São as necessidades de cada pessoa 

realizar o seu próprio potencial e de auto-desenvolver-se 

continuamente (MASLOW, 1943). 

 

FIGURA 1 – PIRÂMIDE DAS NECESSIDADES DE MASLOW 

 

 

Fonte: MASLOW, 1943. 
 
 
 

Para Max-Neff et al. (1993), o ser humano possui necessidades 

múltiplas e interdependentes. Os autores combinam estas 

a 

Necessidades 
de Estima 

Necessidades Sociais 

Necessidades de Segurança 

Necessidades Fisiológicas 

Necessidades de 
Auto-Realização 
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necessidades segundo categorias existenciais e axiológicas. As 

primeiras correspondem às necessidades de Ser, Ter, Fazer e Estar; e 

as últimas, às necessidades de Subsistência, Proteção, Afeto, 

Entendimento, Participação, Ócio, Criação, Identidade e Liberdade. A 

combinação destas necessidades apresenta-se no Quadro 2. 

A coluna Ser refere-se a atributos pessoais ou coletivos, que se 

caracterizam como substantivos. A coluna Ter registra instituições, 

normas, mecanismos, ferramentas, leis, etc., que podem se expressar 

em uma ou mais palavras. A coluna Fazer constitui-se de ações 

pessoais ou coletivas que são representadas por verbos. Por fim, a 

coluna Estar relaciona-se a espaços e ambientes (MAX-NEFF et al., 

1993). 

As necessidades propostas por Max-Neff et al. (1993) não são 

somente carências, mas potencialidades humanas individuais e 

coletivas. Os “satisfatores” são formas de ser, ter, fazer e estar, de 

caráter tanto individual como coletivo, correspondentes à atualização e 

satisfação das necessidades. Assim, alimentação e abrigo, por 

exemplo, apesar de consideradas necessidades fisiológicas por Maslow 

(1943), não são tidas como necessidades por Max-Neff et al. (1993), 

mas como “satisfatores” da necessidade fundamental de subsistência. 

Diferentemente da teoria de Maslow (1943), na qual somente quando 

um nível inferior de necessidades está satisfeito é que o nível 
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imediatamente mais elevado surge, um “satisfator” pode contribuir 

simultaneamente para a satisfação de diversas necessidades e uma 

necessidade pode requisitar diversos “satisfatores” para satisfazê-la. 

Conforme os autores, a satisfação das necessidades pode ocorrer em 

três contextos: a) em relação consigo mesmo; b) em relação com o 

grupo social; c) em relação com o meio ambiente. As relações 

apresentadas no Quadro 2 não são fixas. Podem variar no tempo e no 

espaço.  
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QUADRO 2 – MATRIZ DE NECESSIDADES E EXEMPLOS DE “SATISFATORES”  
Necessidades segundo  
categorias existenciais  
____________________  
Necessidades segundo  
 categorias axiológicas  

Ser  Ter  Fazer  Estar  

SUBSISTÊNCIA  Saúde física, saúde 
mental, equilíbrio, 
solidariedade, humor, 
adaptabilidade  

Alimentação, abrigo, 
trabalho  

Alimentar, procriar, 
descansar, trabalhar  

Entorno vital, entorno 
social  

PROTEÇÃO  Cuidado, 
adaptabilidade, 
autonomia, equilíbrio, 
solidariedade 

Sistemas de seguros, 
poupança, seguridade 
social, sistemas de 
saúde, legislação, 
direitos, família, 
trabalho 

Cooperar, prevenir, 
planejar, cuidar, 
curar, defender  

Contorno vital, 
contorno social, 
moradia  

AFETO  Auto-estima, 
solidariedade, 
respeito, tolerância, 
generosidade, 
receptividade, paixão, 
vontade, 
sensualidade, humor  

Amizades, 
relacionamentos, 
família, animais 
domésticos, plantas, 
jardim 

Fazer amor, 
acariciar, expressar 
emoções, 
compartilhar, cuidar, 
cultivar, apreciar 

Privacidade, 
intimidade, lugar, 
espaços de encontro 

ENTENDIMENTO  Consciência crítica, 
receptividade, 
curiosidade, surpresa, 
disciplina, intuição, 
racionalidade  

Alfabetização, 
professores, método, 
políticas educacionais, 
políticas comunicativas  

Investigar, estudar, 
experimentar, 
educar, analisar, 
meditar, interpretar  

Ambientes de 
interação formativa, 
escolas, 
universidades, 
academias, colégios, 
grupos, comunidades, 
família  

PARTICIPAÇÃO Adaptabilidade, 
receptividade, 
solidariedade, 
disposição, convicção, 
entrega, respeito, 
paixão, humor  

Direitos, 
responsabilidades, 
obrigações, 
atribuições, trabalho  

Afiliar-se, cooperar, 
propor, 
compartilhar, acatar, 
dialogar, acordar, 
opinar  

Ambientes de 
interação 
participativa, 
cooperativas, 
associações, igrejas, 
comunidades, 
vizinhança, família  

ÓCIO  Curiosidade, 
receptividade, 
imaginação, 
despreocupação, 
humor, tranquilidade, 
sensualidade 

Jogos, espetáculos, 
festas, calma  

Divagar, abstrair-se, 
sonhar, sentir 
saudades, fantasiar, 
evocar, relaxar, 
divertir-se, jogar  

Privacidade, 
intimidade, espaços 
de encontro, tempo 
livre, ambientes, 
paisagens 

CRIAÇÃO Paixão, vontade, 
intuição, imaginação, 
audácia, 
racionalidade, 
autonomia, 
inventividade, 
curiosidade  

Habilidades, 
competências, 
destrezas, método, 
trabalho  

Trabalhar, inventar, 
construir, idealizar, 
compor, desenhar, 
interpretar  

Ambientes de 
produção y 
retroalimentação, 
oficinas, grupos, 
espaços de expressão, 
liberdade temporal  

IDENTIDADE Pertencimento, 
coerência, diferença, 
auto-estima, 
assertividade  

Símbolos, linguagem, 
hábitos, costumes, 
grupos de referência, 
sexualidade, valores, 
normas, regras, 
memória histórica, 
trabalho  

Comprometer-se, 
integrar-se, 
confundir-se, definir-
se, conhecer-se, 
reconhecer-se, 
atualizar-se, crescer  

Sócio-ritmos, 
entornos do cotidiano, 
ambientes de 
pertencimento, etapas 
de amadurecimento  

LIBERDADE Autonomia, auto-
estima, vontade, 
paixão, assertividade, 
abertura, 
determinação, 
audácia, rebeldia, 
tolerância  

Igualdade de direitos  Distinguir, optar, 
diferenciar-se, 
arriscar, conhecer-
se, assumir-se, 
desobedecer, 
meditar  

Plasticidade espaço-
temporal  

   
Fonte: MAX-NEFF et al., 1993:25. 
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Wilson (1967, apud DIENER et al., 1999) afirma, seguindo os 

preceitos dos filósofos gregos, que “a satisfação imediata das 

necessidades humanas gera felicidade, enquanto a persistência da 

não-satisfação destas necessidades causa infelicidade32”. Para o autor, 

a satisfação depende dos níveis de adaptação ou aspirações do 

indivíduo, que são influenciados pelas experiências anteriores, 

comparações com outros indivíduos, valores pessoais, entre outros 

fatores. 

Nos últimos 30 anos houve uma mudança quanto ao 

direcionamento do estudo do bem-estar humano: em vez de investigar 

as necessidades que devem ser satisfeitas para se alcançar a 

felicidade, busca-se identificar os fatores comparativos que influenciam 

o bem-estar. Ou, dito de outra forma, abandona-se a abordagem que 

considera as influências bottom-up (externas, situacionais) para 

adotar-se a que enfoca no processos top-down (endógenos, internos 

ao indivíduo) (DIENER et al., 1999). Esta alteração é resultado de 

pesquisas científicas, como a de Campbell, Converse & Rodgers (1976 

apud DIENER et al., 1999), que verificou que os fatores demográficos 

(idade, sexo, renda, educolaridade e estado civil) contribuem em 

menos de 20% na variação de bem-estar subjetivo, e a pesquisa de 

                                                 
32 Tradução livre do original em inglês: “The prompt satisfaction of needs causes 
happiness, while the persistence of unfulfilled needs causes unhappiness” (WILSON, 
1967 apud DIENER et al., 1999). 
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Argyle (1999), que sugere que as circunstâncias externas são 

responsáveis por apenas 15% na variação do bem-estar subjetivo 

reportado. 

Stiglitz et al. (2009) mencionam uma gama de aspectos que 

determinam a qualidade de vida de uma pessoa. A saúde é um 

aspecto básico, pois determina tanto a duração quanto a qualidade da 

vida de uma pessoa. A educação influencia a qualidade de vida de um 

indivíduo independentemente dos seus efeitos na renda e na 

produtividade. Pessoas com níveis maiores de escolaridade geralmente 

são mais saudáveis, registram menor índice de desemprego, possuem 

uma vida social mais ativa e um maior engajamento na vida civil e 

política. Existe um consenso de que a educação beneficia tanto a 

pessoa que investe na sua própria educação quanto a comunidade na 

qual ela vive. O modo como as pessoas ocupam seu tempo e a 

natureza das atividades que desempenham impactam sua qualidade 

de vida subjetiva. O trabalho remunerado tem efeito sobre a qualidade 

de vida porque fornece identidade ao indivíduo e oportunidades de 

socialização. O tempo dedicado ao lazer é fundamental na avaliação da 

qualidade de vida de uma pessoa. A participação política, manifestada 

pela cidadania, é uma liberdade essencial e, portanto, contribui para 

uma melhor qualidade de vida. Pessoas que possuem mais conexões 

sociais ou capital social tendem avaliar suas vidas de maneira mais 
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positiva, uma vez que a maioria das atividades que proporcionam 

prazer e satisfação envolvem a socialização. As condições ambientais 

têm impacto na qualidade de vida das pessoas porque a) afetam sua 

saúde; b) as pessoas beneficiam-se de serviços como o fornecimento 

de água potável e espaços para recreação; c) as escolhas das pessoas, 

como o local onde morar, dependem de fatores ambientais; d) 

circunstâncias ambientais podem levar a desastres naturais e destruir 

a vida das pessoas e suas propriedades. A insegurança pessoal, 

manifestada principalmente pela violência urbana, provoca 

decréscimos na qualidade de vida, assim como os riscos da 

insegurança econômica – desemprego, doença, aposentadoria, etc.  

Embora as questões externas devam ser levadas em conta, 

Diener et al. (1999) afirmam que a personalidade é a mais forte e a 

mais consistente influência de bem-estar subjetivo. Segundo os 

autores, bem-estar subjetivo é uma ampla categoria de fenômenos 

que incluem as respostas emocionais das pessoas às diferentes 

situações, o controle das satisfações individuais e o julgamento global 

da satifação com a vida. Constitui-se em uma abordagem muito mais 

voltada ao indivíduo e suas características particulares do que o bem-

estar propriamente dito, que não precisa necessariamente da opinião 

individual das pessoas para chegar-se a uma definição do que vem a 

ser o bem-estar ou para medir o nível de bem-estar de uma 
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população. Os componentes do bem-estar subjetivo, de acordo com a 

conceituação destes autores, estão detalhados abaixo:  

 

QUADRO 3 – COMPONENTES DO BEM-ESTAR SUBJETIVO 

 

Fonte: DIENER et al., 1999:277. 
 

Seligman (2004) evidencia que cada indivíduo tem uma cota fixa 

de felicidade. Para exemplificar a sua teoria, ele compara a felicidade 

ao peso corporal de uma pessoa. Assim como aqueles que fazem dieta 

geralmente recuperam o peso que perderam, as pessoas tristes não 

ficariam felizes por muito tempo e nem os alegres sentiram uma 

tristeza duradoura. Isso justifica tanto a posição de Seligman (2004) 

quanto a de Giannetti (2002) de que o recebimento de prêmios de 

loterias e outros estímulos externos alteram a percepção subjetiva do 

bem-estar de um indivíduo somente por um curto período de tempo – 

a euforia é passageira. 
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Os ganhadores de loteria no estudo (...) imaginavam  
que o dinheiro do prêmio lhes permitiria satisfazer os 
seus sonhos de consumo e que isso os tornaria mais 
felizes. Não foi o caso. Passado o pico inicial de euforia, 
eles se adaptaram ao seu novo padrão de vida e, apesar 
de estarem satisfazendo uma quantidade muito maior 
de preferências de consumo, a sua felicidade média 
voltou a ser o que era antes, ou seja, regrediu à norma 
estatística da população. (GIANNETTI, 2002:92) 

 

A posição de Seligman (2004) conflui com as evidências 

descritas em Diener et al. (1999), que informam que algumas pessoas 

têm uma predisposição genética para a felicidade (ou infelicidade). 

Tellegn et al. (1988 apud DIENER et al., 1999) estimam que os genes 

são responsáveis por 40% das variações nas emoções positivas e 55% 

das variações nas emoções negativas. Em uma pesquisa mais recente, 

Lykken & Tellegen (1996 apud DIENER et al., 1999) concluíram que 

80% do bem-estar a longo prazo é hereditário33 quando consideram-

se emoções que permaneceram estáveis durante uma década. Os 

efeitos genéticos no bem-estar subjetivo, no entanto, podem ser 

indiretos: há fatores genéticos influenciando o comportamento, o que 

aumenta a probabilidade de que determinadas situações sejam 
                                                 
33 Convém observar que a estimativa de que 80% do bem-estar a longo prazo é 
hereditário refere-se somente à emoção que se manteve estável no período de dez 
anos. No entanto, esta proporção estável de bem-estar subjetivo corresponde 
somente a um percentual moderado da variação nas respostas de bem-estar 
subjetivo em cada período (ano, mês, semestre etc.). Desta forma, pode-se 
considerar a felicidade de um indivíduo em um período específico e concluir que a 
hereditariedade tem uma influência moderada em sua felicidade, ou pode-se focar na 
felicidade média de uma pessoa no longo prazo (uma década, por exemplo) e chegar 
à conclusão de que a herança genética tem um efeito substancial no seu bem-estar. 
Os elementos da felicidade que permaneceram constantes ao longo de 10 anos estão 
mais propícios a sofrerem influências de um fator estável, como os genes, do que 
serem influenciados por variáveis e circunstâncias que impactam o bem-estar 
presente (DIENER et al., 1999). 
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experimentadas em favor de outras. Os genes determinam que certos 

comportamentos sejam mais frequentes em certos contextos: pessoas 

que são felizes no trabalho também devem ser felizes nos momentos 

de lazer (DIENER et al., 1999).  

Apesar disso, estes mesmos autores reconhecem que o grau de 

influência genética no bem-estar subjetivo varia entre diferentes 

pesquisas. Eles ainda acreditam que é provável que os coeficientes 

genéticos relacionados ao bem-estar subjetivo sejam influenciados 

pelo ambiente e também pelo componente de bem-estar subjetivo que 

esteja sendo considerado. 

Os estudos que estimam o componente genético do bem-estar 

subjetivo e acabam limitando a influência de fatores objetivos na 

felicidade dos indivíduos levaram alguns pesquisadores (COSTA, 

MCCRAE & ZONDERMAN, 1987 apud DIENER et al., 1999) a crer que a 

felicidade é um traço, uma característica peculiar ao indivíduo. Costa & 

McCrae (1980 apud DIENER et al., 1999) apontam que a extraversão 

influencia as emoções positivas e neurose exerce influência sobre as 

emoções negativas. Wilson (1967 apud DIENER et al., 1999) concluiu 

que a auto-estima, paticularmente nas sociedades ocidentais, e o 

otimismo correlacionam-se positivamente com o bem-estar subjetivo. 

Veenhoven (1994) critica estes argumentos. Estes autor afirma que a 
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felicidade muda com o passar do tempo e é influenciada por 

causalidades e adversidades. 

Quando alguém se declara feliz e satisfeito, este indivíduo pode 

estar feliz porque algo em particular aconteceu que o deixa mais 

satisfeito do que estava antes, ou porque se sente feliz em 

determinado momento, independentemente de ter motivos 

conscientes e definidos para a sensação de bem-estar que sente. O 

indivíduo ainda pode percebe-se feliz quando avalia sua vida em 

conjunto – oportunidades recebidas, escolhas realizadas, experiências 

vividas e trajetória de vida (GIANNETTI, 2002). 

 
A qualidade da felicidade experimentada por diferentes 
pessoas é influenciada por fatores como intensidade do humor 
(LARSEN & DIENER, 1987), emotividade (EISENBERG et al., 
1995) e variabilidade de humor (EID & DIENER, 1999). (...) 
Oishi, Schimmack & Diener (1998) constataram que as 
pessoas avaliam diferentemente as experiências emocionais de 
níveis variados de intensidade, dependendo dos seus valores e 
da sua personalidade34. (DIENER et al., 1999:282) 
 
 

Frey & Stutzer (2002) identificaram os seguintes determinantes 

da felicidade: a) personalidade (auto-estima, controle emocional, 

otimismo, extroversão, neurose); b) fatores sócio-demográficos 

(idade, sexo, estado civil, educação); c) fatores econômicos (renda 

individual e agregada, desemprego, inflação); d) fatores contextuais e 

                                                 
34 Tradução livre do texto original em inglês: “The quality of happiness that different 
people experience is influenced by factors such as mood intensity (LARSEN & DIENER, 
1987), emotionality (EISENBERG et al., 1995), and mood variability (EID & DIENER, in press-
a). (...) Oishi, Schimmack, and Diener (1998) found that people differentially value emotional 
experiences of varying levels of intensity, depending on their values and personality.” (DIENER 
et al., 1999:282) 
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situacionais (situação de trabalho e emprego, níveis de estresse no 

trabalho, relações interpessoais com colegas de trabalho, parentes, 

amigos e parceiro, condições de vida e de saúde); e) fatores 

institucionais (descentralização política, participação política dos 

cidadãos). Estes autores afirmam que o bem-estar é uma sensação 

que consiste em dois aspectos: cognição e afeto. Afeto, relacionado a 

humor e emoções, representa a avaliação instantânea das pessoas aos 

eventos que ocorrem diariamente em suas vidas. O aspecto cognitivo, 

que é racional e intelectual, envolve um componente de julgamento e 

comparação. Deste modo, a felicidade não é dada e imutável, mas 

construída pela pessoa e influenciada pelo contexto social. As pessoas 

produzem seu bem-estar, que está sujeito a restrições e estratégias 

adaptáveis, ao escolher uma determinada combinação que maximiza 

seu bem-estar individual. 

Dependendo da abordagem utilizada, a qualidade de vida pode 

ser avaliada em termos individuais, exprimindo o bem-estar de uma 

pessoa, ou de forma coletiva, visando descrever a percepção da 

qualidade de vida para a humanidade como um todo. Neste último 

caso, vale ressaltar que, devido ao seu caráter pessoal, não se avalia a 

qualidade de vida de uma região, mas a qualidade de vida em uma 

região (ROJAS, 2008). Desta forma, “qualidade de vida” refere-se 

algumas vezes à “felicidade do individuo” e em outras à “qualidade da 
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subjetividade”. A correlação entre as duas dimensões revela uma 

relação de coodependência entre oportunidades objetivas e percepções 

subjetivas.  

 A partir da consideração destas duas dimensões, Veenhoven 

(2000) propõe um esquema de caracterização da qualidade de vida 

que combina quatro dimensões analíticas. O autor defende que, devido 

a impossibilidade de forçar o uso de determinadas terminologias, é 

melhor tentar especificar seu uso através da distinção dos diferentes 

significados da palavra “qualidade de vida”. Por um lado, Veenhoven 

(2000) aponta dois grupos de “oportunidades”: a “‘habitabilidade’ da 

vida”, que diz respeito às condições físicas, materiais e sociais da vida, 

e a “habilidade de vida do indivíduo”, que se refere às habilidades ou 

capacidade (SEN, 1992 apud VEENHOVEN, 2000) do indivíduo para 

enfrentar os problemas e usufruir a vida. Por outro lado, o autor 

destaca dois grupos de “resultados”: a “utilidade da vida”, que indica a 

vida deve servir a propósitos maiores do que a si própria e apresenta o 

grau de contribuição da vida do indivíduo à sociedade, e a “apreciação 

da vida” em termos de bem-estar subjetivo, satisfação e felicidade, 

combinando intensidade e duração de uma vida boa. Isto permite ao 

autor configurar a seguinte matriz analítica: 
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QUADRO 4 – MATRIZ DAS QUATRO DIMENSÕES ANALÍTICAS DA QUALIDADE 
DE VIDA 

 

 

Fonte: VEENHOVEN, 2000:11. 
 

 A distinção entre “oportunidades de vida” e “resultados de vida” 

tem como objetivo apresentar uma diferenciação entre as chances de 

se ter uma vida boa e feliz e simples noção do que vem a ser uma vida 

boa e feliz. As oportunidades e os resultados estão relacionados, mas 

não têm o mesmo significado. As oportunidades podem ser perdidas, 
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por estupidez ou falta de sorte; a vida de uma pessoa pode ser 

maravilhosa, apesar da falta de boas oportunidades. Quanto às 

qualidades internas e externas, a primeira refere-se ao ambiente 

externo e a segunda ao próprio indivíduo. A distinção entre 

oportunidades e resultados apresenta-se verticalmente na matriz e a 

diferença entre qualidades externas e internas é projetada 

horizontalmente (VEENHOVEN, 2000).  

 Segundo o autor, a “habitabilidade da vida” refere-se às várias 

qualidades do ambiente externo que são relevantes para a satisfação 

das necessidades humanas. Os ecologistas, por exemplo, descrevem-

na em termos de poluição, aquecimento global e degradação da 

natureza. No planejamento das cidades, a “habitabilidade de vida” é 

relacionada aos sistemas de saneamento, ao tráfego de veículos e à 

favelização. Sociologicamente, a ênfase é na sociedade: bem-estar 

material, igualdade social, convívio social, validade das normas e 

voluntariado. 

 A “habilidade de vida do indivíduo” está diretamente associada à 

ausência de problemas funcionais no indivíduo. Uma boa qualidade de 

vida, neste sentido, resultaria do bom funcionamento do corpo e da 

mente. Energia, resiliência, autonomia, controle da realidade, 

criatividade, inteligência emocional, auto-atualização (aquisição de 

novas habilidades para viver melhor), e “arte de viver” – “art of living” 
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– (combinação de gostos refinados, habilidade para usufruir a vida e 

originalidade do estilo de vida) são características de indivíduos com 

alta “habilidade de vida”. 

 Saber que sua vida é útil normalmente aumenta a apreciação 

que o indivíduo tem pela sua vida. Mas esta afirmação não é 

constante: nem todos os indivíduos que percebem suas vidas como 

úteis estão satisfeitos com suas vidas. A “utilidade da vida” de um 

indivíduo é vista com relação à suas contribuição para seus pares, para 

a sociedade como um todo e para o ecossistema. 

 Uma das características comuns aos seres humanos e aos 

animais superiores é a capacidade de julgar uma situação 

afetivamente. Ambos sentem-se bem ou mal frente a determinadas 

circunstâncias. O humor sinaliza estas variações. Como nos outros 

animais, estes julgamentos são automáticos, mas somente os 

humanos podem refletir sobre esta experiência. Os seres humanos 

podem fazer uma análise temporal das suas próprias apreciações, 

através de lembranças de como se sentiram no ano anterior ou de 

comparações cognitivas da vida atual com noções de como a vida 

deveria ser. A “apreciação da vida” ocorre em diferentes perspectivas, 

com relação ao passado, presente e futuro. 

 Estruturas semelhantes são observadas na biologia, economia e 

teoria dos sistemas (VEENHOVEN, 2000). Considerando a 
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“habitabilidade da vida”, um “habitat” pode ser melhor ou pior para 

uma espécie, dependendo da disponibilidade de abrigo, comida e da 

competição, assim como um “mercado” para um negócio, ou um 

“input” em um sistema. A “habilidade de vida de um indivíduo” é 

semelhante à capacidade de sobrevivência de uma espécie, ao capital 

para um negócio e à capacidade do sistema de processar o input, que 

é denominada de throughput. A adaptação visando perpetuação das 

espécies, a contribuição de um negócio para a riqueza pública e o bem 

comum, e os efeitos externos do output (resultado) de um sistema 

comparam-se à “utilidade da vida” da matriz de Veenhoven. Assim 

como a adaptação que proporciona uma vida longa e prazerosa à 

espécie, a lucratividade de um negócio e os efeitos internos do output 

(resultado) que possibilitam feedback para aprimoramento de um 

sistema são similares à “apreciação da vida” localizada no quadrante 

inferior direito inferior do Quadro 4. 

 Quando as capacidades humanas ajustam-se às demandas do 

ambiente, a probabilidade de que as necessidades humanas sejam 

plenamente satisfeitas é grande. Somente a falta de sorte ou a 

privação intencional podem impedir este resultado. A satisfação das 

necessidades humanas manifesta-se através de um fluxo de 

experiências prazerosas, exteriorizadas pelo bom-humor de um 

indivíduo e pela satisfação com a vida (VEENHOVEN, 2000). 
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Além de tentar resolver o problema da dificuldade de definir o 

termo “qualidade de vida”, Veenhoven (2000) criou a matriz acima 

para facilitar a determinação do tipo de avaliação que deve ser 

utilizada para cada uma das suas dimensões. De acordo com as 

características de cada uma das dimensões da qualidade de vida 

propostas, verificou-se que a “habitabilidade da vida”, a “habilidade de 

vida do indivíduo” e a “utilidade da vida” são avaliadas através de 

indicadores objetivos, ao passo que a “apreciação da vida” requer 

subjetividade na sua avaliação, conforme esquematizado no Quadro 5.    

 

QUADRO 5 – CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE SUBJETIVA DE VIDA NA 
MATRIZ DAS QUATRO DIMENSÕES ANALÍTICAS DA QUALIDADE DE VIDA 

 

  
Fonte: VEENHOVEN, 2000. 
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Uma vez que os termos “qualidade de vida”, “bem-estar” e 

“felicidade” denotam mensurações para se avaliar o nível da vida de 

cada indivíduo, de cada comunidade, região, município ou país, a 

próxima parte do texto tratará deste assunto com mais detalhe. 

 

3.4 Avaliação da qualidade de vida 
 

A felicidade constitui-se no objetivo da vida e das ações da 

maioria das pessoas. Individualmente, a sensação de felicidade traz 

conforto para as pessoas. Pesquisadores comprovaram que pessoas 

felizes são mais bem sucedidas no mercado de trabalho, encontram 

emprego mais facilmente que pessoas infelizes e tendem a progredir 

mais rapidamente em suas carreiras. Além disso, pessoas felizes tem 

maior facilidade para encontrar um parceiro e são menos expostas à 

solidão. Pessoas felizes são mais cooperativas e estão mais dispostas a 

ajudar os outros (FREY & STUTZER, 2002). 

No entato, a qualidade de vida é um termo ambíguo: não é 

diretamente observável e nem facilmente mensurável. Seu objeto de 

avaliação é a vida. Na maioria das vezes, avalia-se a vida individual de 

uma pessoa, mas a mensuração da qualidade de vida pode também 

utilizar-se de agregados estatísticos, considerando, por exemplo, a 
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média da qualidade de vida individual ou da humanidade como um 

todo (VEENHOVEN, 2000). 

Existe uma distinção clássica entre dois tipos de avaliação da 

qualidade de vida: objetiva e subjetiva. A primeira avalia, através de 

um julgamento exterior, o atingimento de critérios explícitos tomados 

como referencial de qualidade de vida. O resultado de um exame 

médico é um exemplo de avaliação objetiva da qualidade de vida. A 

avaliação subjetiva da qualidade de vida baseia-se em critérios 

implícitos, de acordo com o julgamento do próprio indivíduo. Um 

exemplo seria a auto-avaliação de uma pessoa sobre sua própria 

saúde (VEENHOVEN, 2000).  

Os indicadores objetivos se referem a ocorrências 
concretas, construídas a partir das estatísticas públicas 
disponíveis. São exemplo de indicadores objetivos o 
percentual de domicílios com acesso à rede de água, à 
taxa de desemprego, taxa de evasão escolar ou o risco 
de acidentes de trabalho. Os indicadores subjetivos ou 
qualitativos correspondem a medidas construídas a 
partir da avaliação dos indivíduos levantadas em 
pesquisas de opinião pública ou grupos de discussão. 
Índice de confiança nas instituições, notas avaliativas 
sobre a performance dos governantes são alguns dos 
indicadores subjetivos mais periodicamente produzidos. 
(JANNUZZI, 2001:20-21) 
 
 

Giannetti (2002) faz outra distinção: 

Existe uma dimensão objetiva, passível de ser 
publicamente apurada, observada e medida de fora, e 
que se reflete nas condições de vida registradas por 
indicadores numéricos de nutrição, saúde, moradia, uso 
do tempo, renda per capita, desigualdade, 
criminalidade, poluição e assim por diante; e há uma 
dimensão subjetiva, que é a experiência interna do 
indivíduo, ou seja, tudo aquilo que se passa em sua 
mente de forma espontânea enquanto ele vai vivendo e 
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agindo no decorrer dos dias e que volta e meia ocupa a 
sua atenção consciente nos momentos em que ele se dá 
conta do que está sentido e pensando ou reflete sobre a 
vida que tem levado. (GIANNETTI, 2002:61) 
 
 

A palavra “objetivo” normalmente denota uma verdade 

incontestável, ao passo que o termo “subjetivo” é comumente 

interpretado de modo arbitrário. Mas, as avaliações de qualidade de 

vida objetiva e subjetiva não são necessariamente correspondentes: 

uma pessoa pode sentir-se mal apesar de apresentar um resultado 

favorável em um exame de saúde (VEENHOVEN, 2000). 

Stiglitz et al. (2009) enumeram três desafios encontrados na 

avaliação da qualidade de vida. O primeiro deles diz respeito às 

desigualdades nas condições individuais das várias dimensões da vida 

de uma pessoa. Enquanto estas desigualdades são relativamente 

observadas nos indicadores econômicos, são dificilmente reconhecidas 

quando mensuram-se aspectos não-monetários da qualidade de vida. 

As desigualdades podem ser mutuamente reforçadas como no caso da 

discriminação das mulheres e de grupos étnicos. Outro desafio deste 

tipo de avaliação refere-se às relações entre as diferentes dimensões 

da qualidade de vida – como desenvolvimentos em uma área 

(educação, por exemplo) afetam desenvolvimentos em outras (saúde, 

participação política, conexões sociais, etc.). As consequências 

negativas da falta de desenvolvimento de duas dimensões – 

econômica e de saúde, por exemplo – excedem a perda de qualidade 
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de vida causada pelo efeito de cada uma das dimensões analisadas de 

forma separada, de modo que o todo (resultado das políticas vigente) 

é maior do que a soma de cada um dos efeitos produzidos. Um 

terceiro desafio, que certamente não é o último, está relacionado ao 

fato de que as medidas de qualidade de vida consistirem em 

agregados e médias. Esta prática pode maquiar ou até mesmo 

esconder as desigualdades de qualidade de vida entre diferentes 

grupos da população e sua distribuição. 

Estes autores ainda argumentam que os indicadores 

convencionais de renda, riqueza e consumo são insuficientes para 

avaliar o bem-estar humano. Desde a década de 1950 tem-se 

verificado o estabelecimento de um número crescente de índices, 

indicadores e metodologias para medir e avaliar os processos de 

mudança social. Estes instrumentos são freqüentemente chamados de 

estudos de “nível de vida”, de “padrão de vida”, de “bem-estar social”, 

de “qualidade de vida”, de “qualidade física da vida”,  de “bem-estar 

humano”, de “felicidade”, etc., e tentam descrever as diferentes 

necessidades psico-sociais de grupos sociais de uma população 

(ESTÉS, 1994, p. 171). Os indicadores de qualidade de vida servem, 

ainda, para avaliar os níveis de desenvolvimento e medir os níveis de 

êxito das políticas públicas.  
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As avaliações de qualidade de vida devem estar focadas nas 

pessoas, no que elas valorizam diariamente e no ambiente onde qual 

elas se desenvolvem, com ênfase no presente (não deve-se enfatizar o 

passado ou a qualidade de vida das futuras gerações). As diversidades 

e desigualdades das condições humanas devem ser devidamente 

reconhecidas nestas avaliações. Como a qualidade de vida depende de 

vários fatores, nenhum deles pode ter prioridade absoluta sobre os 

demais (STIGLITZ et al., 2009).  

Do ponto de vista metodológico, os indicadores de qualidade de 

vida podem ser diferenciados em duas grandes categorias: Indicadores 

Objetivos de Qualidade de Vida e Indicadores Subjetivos de Qualidade 

de Vida. 

 

3.4.1 Indicadores Objetivos de Qualidade de Vida 
 

Os indicadores objetivos de qualidade de vida utilizam-se de 

informações provenientes de terceiros para avaliar a qualidade de vida 

de um indivíduo, uma comunidade, um país etc. Estas informações 

provêm de pesquisas conduzidas em âmbito nacional, como o censo 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no 

Brasil, de agregados estatísticos, como o PIB, de pesquisas isoladas, 

desenvolvidas por pesquisadores e instituições ligadas ou não ao 
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governo, entre outros. É importante notar que o indivíduo cuja 

qualidade de vida está sendo avaliada não participa diretamente da 

pesquisa, ou melhor, o indivíduo não manifesta a sua opinião, o seu 

julgamento e a sua apreciação sobre a sua qualidade de vida em 

avaliações objetivas. 

Desde os anos cinqüenta verifica-se um esforço crescente para 

avaliar a capacidade das diferentes nações para satisfazer às 

necessidades básicas de sua população. É ponto consensual que as 

necessidades básicas dos indivíduos devem ser satisfeitas, mas a 

maneira e a intensidade pelas quais esta satisfação ocorre geram 

oportunidades para que os indivíduos atinjam seus objetivos de vida, 

determinando, assim, o estágio de sua qualidade de vida (DIENER & 

SUH, 1997). A forma mais comum de avaliação da qualidade de vida é 

ainda a renda, justificada pela disponibilidade de dados e pela sua 

confiabilidade. O bem-estar é definido como função direta do 

consumo, particularmente em áreas mais pobres (MCGILLIVRAY & 

CLARKE, 2006).  

Um dos mais antigos e também mais conhecidos indicadores da 

qualidade de vida compreende o já mencionado Produto Interno Bruto, 

que exprime a renda total gerada pela produção de bens e serviços em 

um país. Este indicador foi concebido durante as décadas de 30 e 40, 

em um contexto materialista de progresso para enfrentar a recessão 
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mundial. Sua disseminação ocorre, principalmente, somente após a 

Segunda Guerra Mundial, através do economicismo estreito que 

vigorou nos círculos acadêmicos e políticos por ações patrocinadas 

pelo Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, entre outros. Neste contexto, o 

PIB e a renda per capita, sua derivação mais comum, foram 

empregados como instrumento de mensuração e avaliação do 

processo de mudança social, a fim de melhor adequar as políticas 

governamentais.  

Foram necessários aproximadamente vinte anos para que a 

opinião pública se apercebesse de que a consideração do simples 

crescimento econômico não significava melhor qualidade de vida e que 

o PIB avalia o bem-estar humano de forma insatisfatória. O próprio 

criador do PIB, o norte-americano Simon Kuznets, não o idealizou 

como medida de progresso (HENDERSON, 1997).  

Nos Estados Unidos, apesar do poder aquisitivo (personal 

income) ter quase triplicado de 1930 a 1995, o número das pessoas 

identificadas como muito felizes (percentage very happy) permaneceu 

quase invariável (MAX-NEFF, 2007), conforme o gráfico abaixo. 
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GRÁFICO 2 – COMPARATIVO ENTRE RENDA E FELICIDADE – EUA – 1930-
2001 

 

 

Fonte: MAX-NEFF, 2007. 
 

As pesquisas de Diener et al. (1999) observaram a mesma 

tendência nos Estados Unidos, de 1946 a 1987, e as investigações de 

Frey & Stutzer (2002) mostram que o mesmo é válido para o Japão, 

em uma análise de 1958 a 1988. 
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GRÁFICO 3 – RENDA PER CAPITA E FELICIDADE NOS ESTADOS UNIDOS 

 

Fonte: DIENER et al., 1999. 
 

 

GRÁFICO 4 – RENDA PER CAPITA E FELICIDADE NO JAPÃO 

 

Fonte: FREY & STUTZER, 2002. 
 
 

Layard (2005 apud COOMBS, 2006) comparou o PIB e a 

felicidade nos países da OECD com base no resultado do World Values 

Survey35 para dados coletados em 27 países da OECD, excluindo-se 

                                                 
35 A World Values Survey é um projeto acadêmico contínuo, desenvolvido por 
cientistas sociais para avaliar os valores sócio-culturais, morais, religiosos e políticos 
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Luxemburgo e República Tcheca, em 2000. A pesquisa consistia na 

resposta à seguinte questão: “Considerando todos os aspectos que 

contribuem para sua felicidade, você diria que está: 1) nada feliz; 2) 

não muito feliz; 3) um pouco feliz; 4) muito feliz”. O autor analisou os 

dados conforme apresentado no Gráfico 5, destacando a Austrália. 

Apesar de mostrar uma maior correlação entre PIB e felicidade do que 

os Gráficos 2, 3 e 4, a comparação ainda apresenta distorções para 

alguns países. 

                                                                                                                                                 
de diferentes culturas ao redor do mundo. O banco de dados da World Values Survey 
está disponível gratuitamente na Internet no domínio 
http://www.worldvaluessurvey.org. Sua metodologia consiste em entrevista pessoal 
com uso de questionários detalhados. (World Values Survey. Disponível em: 
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Values_Survey. Acesso em 24 de abril de 2010). 

http://www/
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Values_Survey
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GRÁFICO 5 – RELAÇÃO ENTRE PIB PER CAPITA E FELICIDADE EM PAÍSES DA 
OECD 

 

 

Fonte: LAYARD, 2005 apud COOMBS, 2006. 
 
 

Layard (2003) relata o seguinte desafio – e paradoxo – na 

relação entre renda e qualidade de vida. Nos Estados Unidos, em 

1975, as pessoas mais ricas (quartil superior – top quarter) eram mais 

felizes do que as mais pobres (quartil inferior – bottom quarter). Este 

fato repetiu-se em 1998, quando ambos os grupos possuíam renda 

mais elevada do que há 23 anos. Apesar disso, os dois grupos 

analisados não estavam mais felizes em 1998 do que estiveram em 

1975, conforme apresentado no Quadro 6. 
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QUADRO 6 – FELICIDADE NOS EUA POR FAIXA DE RENDA 

 

Fonte: LAYARD, 2003. 
 

O autor defende que este padrão é observável na maioria dos 

países. Considerando o aspecto da saúde, medido através da 

expectativa de vida, os indivíduos mais ricos em um determinado país 

são mais saudáveis do que os mais pobres, mas entre os países da 

OECD, o país mais pobre é tão saudável como o país mais rico. Isso 

leva a crer que um indivíduo em um dado país é mais feliz se ele é rico 

– esta é a razão pela qual a maioria das pessoas querem ser mais 

ricas. Mas, ao mesmo tempo, quando toda a sociedade torna-se mais 

rica, ninguém parece mais feliz (LAYARD, 2003). 

Layard (2003) afirma que as pessoas comparam sua renda com 

algum padrão, um nível de expectativa, que provém de duas fontes: 

hábito (as pessoas comparam o que elas têm com aquilo que elas 

estão acostumadas a ter) e rivalidade (as pessoas comparam o que 

elas têm com aquilo que as outras pessoas têm). O autor exemplifica 
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esta afirmação com os dados coletados pela Gallup Pool36 nos Estados 

Unidos, durante o período 1950 a 1986, em resposta à pergunta: 

“Qual o menor valor monetário que uma família de quatro pessoas 

precisa para viver bem na sua comunidade?”. O resultado desta 

pesquisa está computado no Gráfico 6, mostrando que a renda 

necessária (required income) acompanha a tendência da renda real 

(actual income). 

 

GRÁFICO 6 – RENDA NECESSÁRIA E RENDA REAL (1952=100) 

 

Fonte: LAYARD, 2003. 
                                                 
36 A Gallup Poll é uma divisão da Gallup, empresa americana da área de consultoria e 
estatística sediada em Washington , D.C., Estados Unidos, que regularmente conduz 
enquetes de opinião pública. Seus principais levantamentos estão nas áreas política, 
social e econômica. Em 2005, a Gallup iniciou os trabalhos da enquete mundial 
(World Poll), que continuamente realiza pesquisas em mais de 140 países, 
representando 95% da população adulta do mundo. (The Gallup Organization. 
Disponível em: http://www.gallup.com. Acesso em 24 de abril de 2010.) 

http://www.gallup.com/
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As pessoas subestimam o processo da criação de hábitos; se 

elas não percebem que estão acostumadas com certos bens materiais, 

investem mais tempo e dinheiro para adquiri-los às custas do seu 

lazer. Sua vida é guiada pelo trabalho ao invés de outras atividades 

que lhe dão prazer (LAYARD, 2003).  

Para um país obter taxas de crescimento elevadas, as pessoas 

também são estimuladas a trabalhar mais e ter menos tempo livre. 

Esse fenômeno é positivo para o cálculo do PIB, que não leva em conta 

que o trabalho em excesso e a diminuição do tempo livre podem 

reduzir o bem-estar percebido pelas pessoas (GADREY & JANY-

CATRICE, 2006). Este pressuposto é confirmado no trabalho de Cullen 

(2004), que correlaciona o crescimento econômico e a qualidade de 

vida da Irlanda no período 1985 a 2002. Como pode ser observado nos 

gráficos a seguir, enquanto o PNB per capita e o PIB per capita da 

Irlanda (GNP per capita e GDP per capita no Gráfico 7, 

respectivamente) aumentaram vertiginosamente no período 

pesquisado e a taxa de desemprego (unemployment rate no Gráfico 8) 

despencou para 5%, as horas de trabalho (working hours no Gráfico 9) 

aumentaram 3% no país, houve incremento no consumo de álcool 

(alcohol consumption no Gráfico 10) e a satisfação dos irlandeses com 

a vida (satisfaction with life no Gráfico 11) diminuiu pela metade. 
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GRÁFICO 7 – RENDA DOBRA NA IRLANDA DE 1985 A 2002 

 
 
Fonte: CULLEN, 2004. 

 

 

GRÁFICO 8 – TAXA DE DESEMPREGO NA IRLANDA DE 1985 A 2002 

 
 
Fonte: CULLEN, 2004. 
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GRÁFICO 9 – AUMENTO DE HORAS DE TRABALHO – VARIAÇÃO DE HORAS 
TRABALHADAS – 1995-2003 

 
Fonte: CULLEN, 2004. 

 

GRÁFICO 10 – VARIAÇÃO NO CONSUMO DE ÁLCOOL PER CAPITA – 1989-
1999 

 
Fonte: CULLEN, 2004. 
 



 174

 

GRÁFICO 11 – SATISFAÇÃO COM A VIDA CAI PELA METADE NA IRLANDA 

 

 
 
Fonte: CULLEN, 2004. 
 

Por outro lado, o trabalho voluntário, que produz riquezas e gera 

bem-estar, é excluído do PIB, assim como o trabalho doméstico 

(GADREY & JANY-CATRICE, 2006). 

Se o esforço que produz uma canção, seja ele pago ou 
não, é trabalho produtivo, por que é que o esforço que 
produz aquele resultado ainda mais precioso, a conversa 
instrutiva e agradável, deve ser excluído? Por que 
devemos excluir os esforços necessários para disciplinar 
nossas paixões, e tornar-nos obedientes às leis de Deus 
e do homem, a mais preciosa de todas as tarefas? Por 
que, na verdade, devemos exluir qualquer tipo de 
esforço, cujo objetivo seja obter felicidade ou evitar a 
dor, seja essa presente ou futura? E, no entanto, sob 
essa descrição estariam incluídos os esforços de todos 
os seres humanos durante todos os momentos de sua 
existência. (MALTHUS, 1820 apud LATOUCHE, 
2000:182) 
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O PIB leva em consideração tudo e nada ao mesmo tempo. É um 

índice vazio. Prova disto são as divergências entre a evolução do nível 

de vida (“muito-ter”) e a percepção do bem-estar (GADREY & JANY-

CATRICE, 2006). Estas divergências estão associadas ao fato de o PIB 

medir apenas os volumes de outputs (volume de bens, quantidade de 

serviços consumidos) e não os outcomes. A contribuição dos serviços 

de saúde para o desenvolvimento é mensurada pelo volume de 

consultas médicas e não pelos benefícios que proporciona na saúde e 

na condição de vida das pessoas. A prevenção de riscos sanitários 

reduziria o PIB, ao mesmo tempo em que possivelmente aumentaria o 

bem-estar da população (GADREY & JANY-CATRICE, 2006).  

De forma a enfrentar as críticas, procurou-se adicionar 

características demográficas e sociais ao PIB. Taxas de natalidade e 

mortalidade, nível de alfabetização, participação política, desemprego, 

e renda per capita passaram a constituir os novos indicadores de bem-

estar. No entanto, a preocupação geral destas medidas era com o 

sobrevivência: “tornou-se prioritário viver mais, e não bem ou melhor” 

(LATOUCHE, 2000:179). 

Nordhaus & Tobin (1972) foram pioneiros na dedução de 

elementos que não contribuem para o bem-estar econômico. Para 

tanto, eles calcularam dois índices de “consumo final corrigido”. O 
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primeiro índice, Medida de Bem-Estar Econômico (MBE)37, segue o 

padrão atual, baseado no consumo pessoal, mas adiciona e subtrai 

certos elementos que contribuem positiva ou negativamente para o 

bem-estar econômico presente. Sua fórmula é: 

 
Bem-estar econômico atual = consumo pessoal (no 
sentido das  contas nacionais) 
Menos: despesas privadas instrumentais: custos com 
deslocamento domicílio-trabalho; certos serviços 
financeiros (regrettable38); despesas com saúde e 
educação (...); aquisições de bens duráveis (substituídos 
por um valor estimativo dos serviços prestados pelo 
estoque de bens duráveis das casas); adicional de custo 
de moradia urbana (em relação à moradia em espaço 
rural). 
Mais: valor estimativo dos serviços prestados pelo 
estoque de bens duráveis das casas; valor estimativo do 
tempo de lazer; valor estimativo do trabalho doméstico 
e do trabalho voluntário; uma (pequena) parte das 
despesas públicas que contribuem para o bem-estar 
presente (sobretudo os correios); valor estimativo dos 
serviços às pessoas pelo estoque de capital público. 
(GADREY & JANY-CATRICE, 2006:83). 
 
 

O segundo índice de Nordhaus & Tobin é a Medida de Bem-Estar 

Econômico Sustentável (MBES)39 e baseia-se nas variações de 

patrimônio das riquezas públicas e privadas. Possui quatro 

componentes: a) capital produtivo “reproduzível” líquido 

(equipamentos, infra-estrutura, etc.); b) capital “não-reproduzível” 

(terra e ativos estrangeiros líquidos); c) capital de educação (valor 

                                                 
37 A Medida de Bem-Estar Econômico (MBE) de Nordhaus & Tobin é denominada 
“Measure of Economic Welfare (MEW)” no idioma original (NORDHAUS; TOBIN, 
1972). 
38 Termo em inglês que se refere aos elementos que não contribuem para o bem-
estar econômico, segundo Nordhaus & Tobin (1972). 
39 Originalmente, a Medida de Bem-Estar Econômico Sustentável (MBES) é conhecida 
como “Sustainable MEW” ou “MEW-S”, sendo MEW a sigla de Measure of Economic 
Welfare (NORDHAUS; TOBIN, 1972). 



 177

estimado a partir do tempo e custo dos estudos das pessoas ativas); 

d) capital de saúde (despesas públicas e privadas com saúde, 

descontada uma depreciação de 20% ao ano) (GADREY & JANY-

CATRICE, 2006). 

Nordhaus & Tobin (1972) deduzem todo ou parte do consumo 

coletivo (despesas públicas), pelo fato de que ele não é 

necessariamente útil ao bem-estar presente. Educação, saúde, 

transporte e moradia são encarados como investimentos. Defesa 

nacional e diplomacia não aumentam diretamente o bem-estar da 

população, apesar de alguns autores considerarem que as noções de 

paz e segurança geram satisfação pessoal. Serviços intermediários, 

como a administração pública, também não são tratados como 

consumo pelos autores. Despesas pessoais por razões profissionais, 

despesas médicas, com educação e imobiliárias são consideradas 

investimento e não consumo doméstico. As exterioridades negativas 

resultantes da urbanização também são deduzidas do índice de bem-

estar econômico de Nordhaus & Tobin (GADREY & JANY-CATRICE, 

2006). 

As críticas à inconsistência avaliadora do PIB, à falta de 

prioridade na pauta das agências internacionais e dos governos locais 

para o tema da qualidade de vida e à limitação e simplicidade de 

diversos índices de avaliação de qualidade de vida culminaram com o 
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desenvolvimento e institucionalização do Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), publicado pela ONU inicialmente em 1990 no Human 

Development Report. O IDH agrega a renda per capita entre as suas 

dimensões, medida pelo poder de compra per capita, além da 

longevidade e da escolaridade. A longevidade é medida a partir da 

expectativa de vida ao nascer, enquanto a escolaridade é avaliada pela 

taxa de analfabetismo (de adultos) e da escolarização média. Ao longo 

dos últimos anos, este índice vem sendo submetido a um contínuo 

processo de aperfeiçoamento, agregando também outras dimensões 

como, por exemplo, a saúde (PNUD, 1996:11-16), a igualdade de 

gênero, que propõem a análise das três dimensões do IDH – renda, 

longevidade e escolaridade – para homens e mulheres separadamente 

e comparativamente, e a pobreza, mensurada pelo número de mortes 

prematuras, pelo analfabetismo funcional e pela pobreza propriamente 

dita (VEENHOVEN, 2000). O objetivo da Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD), através da criação de índices como o 

IDH, seria entender como o desenvolvimento expande as escolhas das 

pessoas e consequentemente as oportunidades para usufruir uma vida 

mais longa, mais saudável e mais produtiva (PNUD, 1996). 

 O êxito instrumental e crítico do IDH acabou promovendo e 

estimulando a criação de mais índices. Um dos mais conhecidos é o 

índice de Gini, que mede a desigualdade social – diferença entre ricos 
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e pobres – permitindo avaliar o nível de distribuição de renda ou de 

concentração da renda. No entanto, o próprio idealizador do IDH, o 

paquistanês Mahbub ul Haq, afirmou que o índice é uma medida geral, 

sintética, de desenvolvimento humano; não mede o nível de bem estar 

das pessoas, simplesmente cumpre com maestria sua função: medir o 

nível de desenvolvimento dos países. 

Organismos internacionais, como a Organização das Nações 

Unidas (ONU) e suas agências (Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO, Organização Internacional 

do Trabalho - OIT e Organização Mundial da Saúde - OMS), o Banco 

Mundial e a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 

Econômicos (OECD) incentivaram diferentes estudos de avaliação dos 

níveis de vida ao longo do tempo e do espaço. A Sociedade para o 

Desenvolvimento Internacional apresentou o “Índice da Qualidade 

Física de Vida” (IQFV), que analisa as taxas de mortalidade infantil, de 

expectativa de vida e de alfabetização.  O IQFV, no entanto, é limitado 

na avaliação do desenvolvimento de uma região, pois não considera 

esferas de proteção dos direitos humanos e participação política nas 

suas análises (ESTES, 1994). 

 Estes (1994) criou um índice de avaliação do bem-estar da 

população em 1976, o “Índice de Vulnerabilidade Social Nacional”, 

tendo aprimorado-o na década de 1980, quando ele passou a ser 
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conhecido como “Índice de Progresso Social” - IPS. O objetivo do IPS é 

medir a adequação de prestação dos serviços sociais em diferentes 

países.  

Rojas (2008) menciona outros índices que foram criados nos 

últimos anos, entre os quais: “o Índice de Qualidade de Vida da 

Organização Mundial de Saúde (The WHOQOL Group, 1993), o Índice 

de Bem-Estar Econômico (Osberg & Sharpe, 1998), o Índice de Bem-

Estar American Demographics (Kacapyr, 1996), o Índice de Qualidade 

de Vida de Johnston (Johnston, 1988), o Índice de Vida Internacional 

(www.internationalliving.com), o Índice de Saúde Social de Miringoffs 

(Miringoff & Miringoff, 1999), o Índice Holandês das Condições de Vida 

(LCI) (Boelhouwer & Stoop, 1999), o Sistema Alemão de Indicadores 

Sociais (Noll e Zapf, 1994) e o Sistema ULF Sueco (Vogel, 1998)” 

(ROJAS, 2008:8-9), além dos Índices de Qualidade de Vida Básico e 

Avançado de Diener (DIENER, 1997), do Índice de Bem-Estar 

Econômico Sustentável (ISEW), de Daly e Cobb (STIGLITZ et al., 

2009), e do Índice de Progresso Real (GPI), de Daly e Cobb 

(MCGILLIVRAY & CLARKE, 2006). 

Conforme Stiglitz et al. (2009), em todos os países que utilizam 

o ISEW e o GPI, os valores são inicialmente similares ao PIB, mas a 

partir de certo ponto, passam a divergir. Isso levou alguns autores a 

criar uma hipótese que diz que o PIB e o bem-estar movem-se na 

http://www.internationalliving.com/
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mesma direção até certo ponto; além deste ponto, o crescimento 

adicional do PIB não leva necessariamente a melhorias no bem-estar. 

Segundo Osberg & Sharpe (2003), criadores do Índice de Bem-

Estar Econômico (IBE), o bem-estar econômico pode ser mensurado a 

partir destas quatro dimensões: fluxos de consumo efetivo por 

habitante; acumulação líquida de estoques de recursos disponíveis 

(materiais, naturais, capital humano e capital social); distribuição de 

renda, pobreza e desigualdade; grau de segurança ou insegurança 

econômica. Esta última dimensão está em consonância com o artigo 

25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, que diz: 

 
Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de 
assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, 
inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados 
médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à 
segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, 
viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de 
subsistência em circunstâncias fora do seu controle. 
(Artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, apud GADREY & JANY-CATRICE, 2006:122). 
 
 

 Osberg & Sharpe (2002) conduziram pesquisas sobre o bem-

estar econômico no Canadá e em países da OECD. Para todos estes 

países, as pesquisas indicaram que o Índice de Bem-Estar Econômico 

manteve-se estabilizado num dado período de tempo, enquanto que o 

PIB crescia espantosamente. Os autores ainda compararam seu IBE 

com o Indicador de Progresso Real (GPI), de Daly & Cobb, e a Medida 

de Bem-Estar Econômico Sustentável (MBES), de Nordhaus & Tobin, 
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para o Canadá no período 1971-1999. Observou-se uma semelhança 

bastante grande no perfil das curvas destes indicadores. 

 Conforme visto anteriormente, Veenhoven (2000) divide o termo 

“qualidade de vida” em quatro dimensões (vide Quadro 4), a fim de 

melhor caracterizar a terminologia de análise e consequentemente, 

facilitar a sua mensuração. A “habitabilidade da vida”, uma das 

dimensões propostas, pode ser mensurada objetivamente quanto às 

possibilidades incorporadas ao ambiente como um todo e quanto ao 

acesso relativo a estas oportunidades. As possibilidades (ou 

oportunidades) constam nos indicadores utilizados pelas políticas 

públicas de desenvolvimento. O acesso relativo a estas oportunidades, 

que pode traduzir-se em vantagens ou privações, é matéria das 

políticas de distribuição. O Índice de Progresso Social (IPS) de Estes é 

um exemplo de indicador que mensura a “habitabilidade da vida” 

porque envolve aspectos do ambiente externo ao indivíduo como 

riqueza, paz, estabilidade e democracia na sua avaliação. No entanto, 

o próprio Veenhoven (2000) afirma que os indicadores atuais não são 

suficientes para cobrir todos os componentes da qualidade de vida 

vista sob a dimensão da “habitabilidade da vida”. Segundo o autor, as 

condições ambientais, a solidariedade e a variedade cultural ainda não 

foram incluídas nos principais índices. Outros problemas dos 

indicadores atuais que medem a “habitabilidade da vida” são que os 
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parâmetros baseiam-se na preconcepção do pesquisador sobre o que é 

qualidade de vida, que pouco se sabe sobre o mínimo e o máximo de 

cada uma das necessidades humanas – nem sempre mais é melhor, e 

que o significado das oportunidades não é igual para todas as pessoas, 

mas depende das suas capacidades – a liberdade tende a proporcionar 

felicidade somente em pessoas com alto grau de escolaridade 

(VEENHOVEN, 2000). 

 As capacidades das pessoas para melhorar sua qualidade de 

vida, ou “habilidade de vida do indivíduo”, conforme a denominação de 

Veenhoven (2000), são medidas através de indicadores de saúde, de 

habilidades – relacionadas à escolaridade e ao trabalho – e de 

desempenho na escola e no trabalho. Exames médicos, testes de 

inteligência, anos de escolaridade, grau escolar e sucesso no trabalho 

e nos relacionamentos amorosos são medidas objetivas da qualidade 

de vida quando tratada sob a dimensão da “habilidade de vida do 

indivíduo”. Críticas a esta avaliação residem na dificuldade de 

identificar todas as capacidades humanas e no fato de que o sucesso 

na escola e no trabalho não é uma garantia de felicidade. As 

habilidades dos indivíduos para tornar suas vidas melhores dependem 

dos desafios ambientais que o indivíduo enfrenta em determinado 

momento. É a combinação certa de habilidades que garante uma boa 

qualidade de vida e esta combinação varia entre indivíduos e culturas, 
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o que torna a sua mensuração ainda mais complicada (VEENHOVEN, 

2000). 

 Outra dimensão da qualidade de vida proposta por Veenhoven 

(2000) é a “utilidade da vida”, que está associada à contribuição que a 

vida de um indivíduo faz à sociedade. O autor sugere a utilização de 

critérios como obediência das leis e voluntariado para medir a boa 

cidadania e, então, compor um indicador de “utilidade da vida”. Este 

indicador agregaria critérios ambientais e de consumo, uma vez que as 

atitudes de um indivíduo frente ao meio ambiente e as escolhas que 

este indivíduo faz ao consumir impactam a sociedade como um todo. A 

Pegada Ecológica, de Wackernagel, o número de patentes por país e a 

participação do país em organizações da ONU são exemplos de 

indicadores sugeridos por Veenhoven para medir o uso de recursos 

não-renováveis, a inventividade e o progresso humano, e a boa 

cidadania, que são aspectos da qualidade de vida vista sob a ótica da 

“utilidade da vida”. 

A economia propõe duas abordagens objetivas para avaliação da 

qualidade de vida: a economia do bem-estar e a teoria das “alocações 

justas” (fair allocations). Ambas procuram incluir as dimensões não-

monetárias da qualidade de vida (além dos bens e serviços negociados 

no mercado) em uma medida ampla de bem-estar, de modo a 

respeitar as preferências individuais. Baseiam-se na teoria do 
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consumidor, que avalia as preferências dos indivíduos por meio da 

indiferença deste indivíduos quanto a determinadas situações 

(STIGLITZ et al, 2009). 

A economia do bem-estar emprega a noção de “disponibilidade 

para pagar” (“willingness-to-pay”) para estender as medidas 

monetárias a aspectos não-monetários da vida das pessoas 

(BOADWAY & BRUCE, 1984 apud STIGLITZ et al., 2009). Esta 

abordagem defende que as pessoas realizam trocas constantes entre 

diferentes dimensões. Isso leva a mudanças na sua qualidade de vida 

relativas às mudanças na sua renda, como, por exemplo, na sua 

“disponibilidade para pagar” para ter determinado nível de saúde, 

educação ou exposição à poluição (STIGLITZ et al., 2009). 

A maioria dos teóricos da economia do bem-estar, no entanto, 

consideram esta abordagem inapropriada para avaliar a qualidade de 

vida, apesar de manter a sua influência na análise de custo-benefício, 

aplicada nas políticas industriais e na economia internacional. A 

presença de efeitos derivados da renda favorece os mais ricos de uma 

sociedade e existe grande relatividade nas mudanças de situação, 

devido à sua dependência das preferências individuais pelas dimensões 

não-monetárias (STIGLITZ et al., 2009). 

A teoria das “alocações justas” (fair allocations) supera algumas 

das deficiências da economia do bem-estar. Estuda a alocação de 
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recursos entre indivíduos de diferentes preferências e habilidades, e 

está sujeita a critérios justos: nenhum indivíduo deve preferir os 

recursos de outro, nem deve ser prejudicado pelo aumento de 

recursos disponíveis e não deve haver preferência por soluções que 

dividem igualmente os recursos (FLEURBAEY, 2008 apud STIGLITZ et 

al., 2009). 

A metodologia mais adequada para esta abordagem procura 

definir um ponto de referência para cada dimensão não-monetária, de 

modo que cada situação possa ser avaliada entre “melhor” e “pior”. As 

condições de cada pessoa são, então, avaliadas através da 

identificação de uma situação particular com o ponto de referência. As 

preferências das pessoas e a escolha de determinados pontos de 

referência vão impactar o resultado da avaliação (STIGLITZ et al., 

2009). 

Layard (2003) afirma que os sentimentos das pessoas flutuam 

de hora a hora, entre um dia e outro. A felicidade é uma variável 

cardinal, crescendo e decrescendo assim como a pressão arterial. A 

justificativa reside nas pesquisas neurológicas que utilizam eletrodos 

ou baseiam-se nos fluxos de oxigênio para mensurar as atividades 

elétricas do cérebro. Estes cientistas descobriram que os sentimentos 

positivos correspondem às atividades do lado esquerdo do cérebro, e 

os negativos, às atividades do lado direito. Isso pode ser medido 
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através da imagem da Ressonância Magnética Funcional, que pode ser 

usada para comparar a felicidade entre diferentes indivíduos. 

Estas mensurações de felicidade baseadas em pesquisas 

neurológicas tem grande correlação com a saúde física dos indivíduos, 

seja na resposta do sistema imunológico individual ou no nível de 

estresse de um indivíduo. Layard (2003) cita o exemplo da 

administração do vírus da gripe em um grupo de pessoas. Aquelas 

com forte atividade no lado esquerdo do cérebro apresentaram menor 

probabilidade de adoecer. 

A Psicologia ainda sugere que a qualidade de vida pode ser 

medida através das reações de indivíduos a estímulos emocionalmente 

ambíguos e dos níveis de cortisol no organismo do indivíduo (DIENER 

et al., 1999). 

 Embora exista uma gama diversificada de indicadores objetivos 

de qualidade de vida, que atendem aspectos econômicos e sociais da 

vida da população e que medem o grau de desenvolvimento sócio-

econômico de uma região, estes índices ainda são considerados 

insuficientes para tratar de questões complexas como qualidade de 

vida, bem-estar e satisfação de uma população (VEENHOVEN, 2000, 

2001, 2007; ROJAS, 2005, 2008; DIENER, 1997; EASTERLIN, 1974, 

1994; HEYLIGHEN & BERNHEIM, 2001). Veenhoven (2000) defende 

que os campos da política social não devem ser limitados meramente a 
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questões materiais, mas deve englobar questões intelectuais, 

culturais, emocionais, etc., que efetivamente indicam o nível de 

satisfação dos indivíduos. O autor afirma ainda que o progresso 

alcançado pelos objetivos materiais não pode ser sempre mensurado 

de forma objetiva, pois indicadores objetivos pouco informam os 

responsáveis pelas políticas públicas sobre as preferências individuais. 

 Diener & Suh (1997) recomendam que não se devem considerar 

apenas indicadores sociais em uma avaliação de qualidade de vida. As 

pessoas reagem diferentemente às mesmas circunstâncias e elas 

avaliam as condições de acordo com as suas próprias expectativas, 

valores e experiências anteriores. 

Os responsáveis pelas políticas públicas frequentemente têm 

uma idéia do que as pessoas querem, de modo que mobilizam 

recursos para apoiar estas manifestações do povo, mas eles deveriam 

saber o que as pessoas realmente precisam, a fim de definir objetivos 

mais significativos para melhorar a qualidade de vida da população 

(GRONEMEYER, 1988 apud ILLICH, 2000). Assim sendo, a avaliação 

subjetiva é sempre mais eficiente. Devido à sua natureza 

predominantemente subjetiva e pessoal, pesquisadores tanto da 

Sociologia (Veenhoven, Estes), quanto da Economia (Easterlin; Rojas; 

Fuentes; Giannetti; Oswald; Di Tella; MacCulloch; Frey; Stutzer; 

Ovalle; Martinez; van Praag; Sen; Layard) e da Psicologia (Diener; 
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Suh; Oishi; Kahneman), sugerem a utilização de indicadores 

subjetivos de qualidade de vida. 

 

3.4.2 Indicadores Subjetivos de Qualidade de Vida 
 

As avaliações subjetivas já fazem parte das pesquisas 

desenvolvidas por economistas e estatísticos há algum tempo, 

especialmente em temas como o desemprego, em que as perguntas 

diretas ao desempregado sobre seu último trabalho, a procura de 

empregos, a disponibilidade para trabalhar, etc. são apropriadas do 

que as informações objetivas (STIGLITZ et al., 2009). 

A preocupação recente com as dimensões subjetivas de 

qualidade de vida está associada tanto à intensificação da degradação 

ambiental, quanto ao reconhecimento da importância da diversidade 

cultural. Passa-se a questionar a idéia implícita em indicadores como 

PIB, IDH, Índice de Gini de que viver bem implique em consumir mais 

(ELSTER, 1992, p. 61-101).  

Elevados indicadores objetivos refletem a experiência subjetiva 

de bem-estar das pessoas? Altos índices de suicídio, aumento do 

consumo de drogas ilícitas, álcool e de anti-depressivos, afastamento 

de trabalhadores depressivos são fatos que geram dúvida quanto à 

eficácia dos indicadores objetivos de qualidade de vida (PERUZZOLO, 
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2006). A abordagem de avaliação subjetiva da qualidade de vida 

utiliza como apelo a presunção de que tornar as pessoas “felizes” e 

“satisfeitas” com suas vidas é um objetivo universal da existência 

humana desde a antiguidade até a cultura moderna atual (STIGLITZ et 

al., 2009). 

Durante a década de 1970, a qualidade de vida não estava 

ligada somente à produção e a distribuição da riqueza, mas também à 

preservação dos recursos e à sua capacidade de aproveitamento. Ao 

mesmo tempo, entra em cena a idéia da autonomia cultural na 

definição da qualidade de vida, pela valorização das experiências locais 

de desenvolvimento. Com isso começa-se a considerar questões como 

“a satisfação vivenciada com a vida”, “sensação de segurança social” 

ou ainda a questão da “felicidade”. A preocupação básica destas 

pesquisas era avaliar o grau de satisfação que os indivíduos 

apresentavam com relação ao contexto no qual viviam, ou, mais 

precisamente, a experiência subjetiva das pessoas em relação às 

condições materiais de vida. Isto é respaldado por uma tradição 

filosófica antiga, que possui uma ligação estreita com o utilitarismo e 

vê os indivíduos como os melhores juízes das suas próprias condições 

(STIGLITZ et al., 2009). Contudo, por um longo período, estes estudos 

foram negligenciados em função de seus resultados contextuais. 
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 Nos últimos anos, esta situação está se invertendo e um 

conjunto sistemático de dados vem sendo compilado por diferentes 

pesquisadores que defendem que o bem-estar deve ser declarado pela 

pessoa – enfoque de baixo para cima –, em vez de basear-se na 

presunção de um investigador – enfoque de cima para baixo – ou 

medir-se com relação às suas posses materiais, sua expressão facial 

ou seu comportamento (VEENHOVEN, 1984, 2000, 2007; ROJAS, 

2005, 2008; DIENER & SUH, 1997; EASTERLIN, 1974; HEYLIGHEN & 

BERNHEIM, 2001). Como o bem-estar dos indivíduos é inerentemente 

subjetivo, os indicadores subjetivos constituem uma avaliação mais 

completa e integral do que os indicadores objetivos, uma vez que 

avaliam todos os aspectos – vivências, aspirações, sucessos, fracassos 

e emoções – do ser humano e possibilitam que a diversidade das 

opiniões pessoais sobre o que é importante na vida seja devidamente 

mensurada. 

Frey & Stutzer (2002) mencionam que a avaliação subjetiva do 

bem-estar reside no aspecto individual e não precisa necessariamente 

ser objetiva e quantitativa. Ela considera tanto as influências positivas 

como as influências negativas com relação à felicidade do indivíduo, e 

avalia a felicidade do indivíduo como um todo, não se restringindo 

somente a temas particulares, como satisfação no trabalho ou saúde. 
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Para Diener (1984), a avaliação subjetiva de bem-estar engloba 

três aspectos: a) a satisfação com a vida, que é o julgamento geral de 

uma pessoa sobre sua vida em um determinado momento; b) a 

presença de emoções positivas, demonstrada pelo fluxo destas 

emoções – felicidade, alegria, vitalidade, energia etc. – de um 

momento para outro; c) a ausência de emoções negativas, indicada 

pelo fluxo destas emoções – raiva, tristeza, depressão etc. – de um 

momento para outro. 

 Stiglitz et al. (2009), por sua vez, determinam que a avaliação 

subjetiva de bem-estar abrange os seguintes aspectos: avaliação 

cognitiva da vida de uma pessoa; felicidade; satisfação; emoções 

positivas, como alegria e orgulho; e emoções negativas, como dor e 

preocupação. Cada um destes aspectos deve ser mensurado 

separadamente a fim de se obter uma visão mais ampla da vida das 

pessoas. A avaliação quantitativa destes aspectos subjetivos não se 

constitui somente uma boa medida de qualidade de vida como 

proporciona um melhor entendimento dos seus determinantes, indo 

além da renda e das condições materiais das pessoas (STIGLITZ et al. 

2009). 

 Neste sentido, poder-se-ia entender que a abordagem da 

avaliação subjetiva da qualidade de vida sugere uma pirâmide das 
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necessidades de Maslow40 (1954) invertida, uma vez que a auto-

realização – ou satisfação com a vida – é mais relevante neste tipo de 

avaliação do que as demais necessidades, que lhe são subjacentes. 

 

FIGURA 2 – PIRÂMIDE DAS NECESSIDADES DE MASLOW INVERTIDA 

 

 
 
 A satisfação com a vida – e com domínios particulares como 

trabalho, família etc. – requer uma avaliação de como a vida de um 

indivíduo se apresenta em determinado momento quando comparada 

                                                 
40 Este modelo teórico das necessidades humanas foi previamente apresentado na 
página 110 deste trabalho. 
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com as experiências anteriores deste indivíduo. As emoções positivas e 

negativas vivenciadas pelo indivíduo envolvem suas experiências 

hedônicas41 em tempo real, ou logo após o indivíduo tê-las 

experimentado (STIGLITZ et al., 2009). Como estes aspectos da 

qualidade de vida subjetiva são distintos, pessoas que enfrentam 

momentos de tristeza ou dor físíca ainda podem estar muito satisfeitas 

com suas vidas caso elas valorizem as contribuições que fazem à 

sociedade ou algum outro objetivo pessoal. Do mesmo modo, a 

presença de emoções positivas não significa ausência de emoções 

negativas. A renda e o estado civil dos indivíduos estão mais 

relacionados com a satisfação com a vida, enquanto que aspectos do 

dia-a-dia como a pressão para o cumprimento de prazos no trabalho 

está tende a afetar muito mais as emoções do que a satisfação com o 

trabalho ou com a vida (STIGLITZ et al., 2009). Krueger & Schkade 

(2008 apud STIGLITZ et al., 2009) informam que a correlação entre 

satisfação com a vida e as emoções positivas é aproximadamente 0,4. 

A correlação entre diferentes indicadores de emoções negativas, como 

raiva e tristeza, também é baixa no nível individual. 

                                                 
41 Experiência hedônica refere-se à sensação de prazer proporcionada por 
determinada situação ou circunstância na vida de um indivíduo. Hedonismo é uma 
Escola da Ética, que defende que o prazer é o único bem intrínseco. O hedonista visa 
maximizar o prazer, através de uma avaliação do prazer e da dor (ou sofrimento) 
gerados por uma dada ação. (Hedonism. Disponível em: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Hedonism. Acesso em 24 de abril de 2010) 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hedonism//
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Em sua teoria que define a qualidade de vida a partir de “quatro 

dimensões da qualidade de vida” (vide Quadro 4 exposto 

anteriormente), Veenhoven (2000) afirma que diferentemente das três 

primeiras dimensões – “habitabilidade da vida”, “habilidade de vida do 

indivíduo” e “utilidade da vida” –, é mais fácil medir a “apreciação da 

vida”. Como as pessoas têm a capacidade de julgar a sua qualidade de 

vida, basta perguntá-las sobre isso para realizar a avaliação subjetiva. 

O enfoque da entrevista está relacionado a quão feliz ou a quanto o 

indivíduo aprecia a sua vida, sem necessidade de explicar a sua 

resposta. O método quantitativo predomina sobre o qualitativo e a 

auto-avaliação é mais utilizada do que questões-padrão com opções de 

respostas fixas (VEENHOVEN, 2000). 

No entanto, Veenhoven (2000) menciona que existem dúvidas 

quanto à auto-avaliação, particularmente sobre a interpretação das 

questões, honestidade das respostas e comparações interpessoais. 

Mas seus estudos empíricos anteriores (1996; 1998 apud VEENHOVEN, 

2000) demonstram que estas avaliações são confiáveis e válidas. 

Deste modo, o autor defende a avaliação subjetiva da qualidade 

de vida, considerando os fatores que se encontram no eixo relativo aos 

resultados de vida e às qualidades internas do indivíduo no Quadro 7 

(área grifada). Dois pontos estão subentendidos em uma avaliação 

subjetiva positiva da qualidade de vida: as condições mínimas para o 
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desenvolvimento humano foram atingidas e a combinação entre 

oportunidades e capacidades mostrou-se suficientemente eficiente. 

Aliada às outras dimensões da qualidade de vida propostas por 

Veenhoven (2000), a avaliação subjetiva da “apreciação da vida” 

sugere o grau e a duração da felicidade de um indivíduo, da mesma 

forma como uma boa vida é caracterizada nos contos de fadas no seu 

idioma original: “they lived long and happily”, que traduziu-se para o 

português como “...e eles viveram felizes para sempre” (VEENHOVEN, 

2000). 
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QUADRO 7 – AVALIAÇÃO SUBJETIVA DA QUALIDADE DE VIDA SEGUNDO A 
MATRIZ DAS QUATRO DIMENSÕES ANALÍTICAS DA QUALIDADE DE VIDA  

 

 

Fonte: VEENHOVEN, 2000:11. 
 

 Layard (2009) segue a mesma orientação ao sugerir que a forma 

mais prática de se mensurar a qualidade de vida é através da 

satisfação que um indíviduo tem com relação à sua própria vida. O 

autor justifica que a maior vantagem desta abordagem é que a 

satisfação com a vida – ou apreciação subjetiva da vida, nos termos de 
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Veenhoven (2000) – depende da satisfação do indivíduo a cerca de 

diferentes domínios, como a família, o trabalho, a comunidade, a 

saúde, a educação, a renda etc., os quais dependem, por sua vez, das 

políticas públicas, da prestação de serviços públicos e da satisfação do 

indivíduo com estes serviços. Deste modo, o indicador que mede a 

satisfação com a vida da população pode propiciar o desenvolvimento 

de um modelo causal que possa auxiliar na definição e implementação 

de políticas públicas. 

A adaptação é um determinante fundamental da qualidade de 

vida. Stiglitz et al. (2009) afirmam que o indivíduo tem uma 

personalidade geneticamente desenvolvida com uma estrutura definida 

para os diferentes aspectos do bem-estar subjetivo. Nesta abordagem, 

mudanças nas circunstâncias externas podem causar alterações 

temporárias no bem-estar subjetivo, mas a adaptação subsequente 

deverá forçar o bem-estar subjetivo para sua posição original, de 

acordo com a estrutura individual pré-definida. É possível que uma 

pessoa esteja menos satisfeita com uma vida melhor caso esta pessoa 

seja mais ambiciosa. Do mesmo modo, quando os padrões evoluem na 

mesma proporção que as realizações, os níveis de satisfação da 

sociedade deverão permanecer estáveis, independentemente do que 

acontece com os aspectos objetivos que moldam a qualidade de vida 

(STIGLITZ et al., 2009). “Uma vida feliz e produtiva não é melhor 
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quando vivida em um ambiente perfeito por uma pessoa talentosa, do 

que quando vivida em circunstâncias difíceis por um deficiente físico 

ou mental42” (VEENHOVEN, 2000:24). 

 Os “peer effects” (efeitos dos pares) e as comparações relativas 

também ajudam a determinar o bem-estar subjetivo de uma pessoa. 

Se as pessoas mudam o seu grupo de referência, seu grau de 

felicidade e satisfação também irá mudar (LAYARD, 2003). Easterlin 

(1974; 1995) e Giannetti (2002) afirmam que aumentos de renda e de 

prosperidade material não resultaram em aumentos de mesma 

proporção no bem-estar das pessoas ao longo do tempo. Marx (1980) 

descreveu este efeito da seguinte forma: 

 
Uma casa pode ser grande ou pequena – desde que as 
casas vizinhas sejam igualmente pequenas, ela satisfaz 
às demandas sociais para uma residência. Porém, se for 
construído uma palácio ao lado da pequena casa, esta 
deixará de ser uma casa pequena e passará a ser uma 
cabana. (...) Por mais que ela possa aumentar no curso 
da civilização, se o palácio vizinho crescer em proporção 
igual ou maior, o ocupante da casa relativamente 
pequena se sentirá cada vez mais desconfortável, 
insatisfeito e apertado dentro de suas quatro paredes 
(MARX, 1980). 
 
 

Apesar das pessoas comparem sua renda com a renda das 

outras pessoas, Layard (2003) conclui que elas não comparam o seu 

lazer. Solnick & Hemenway (1998 apud LAYARD, 2003) fizeram duas 

perguntas aos estudantes de graduação em Saúde Pública de Harvard: 
                                                 
42 Tradução livre do original em inglês: “A happy and productive life is no better 
when lived in a perfect environment by a well-endowed person, than when realized 
in difficult circumstances by someone handicapped” (VEENHOVEN, 2000:24). 
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QUADRO 8 – ESTUDO COMPARATIVO ENTRE RENDA E FELICIDADE  

 

Fonte: LAYARD, 2003. 
 

A maioria dos estudantes optou pela alternativa “a” na primeira 

questão. Eles mostraram-se satisfeitos com menos dinheiro desde que 

sua posição relativa perante os outros fosse favorável. Entretanto, 

80% dos estudantes escolheram a opção “b” na segunda questão 

(LAYARD, 2003). 

Easterlin criou a hipótese conhecida como “Easterlin’s Paradox43” 

(Paradoxo de Easterlin) que implica que o aumento relativo de renda 

de um indivíduo dentro de uma comunidade influencia mais 

positivamente a avaliação de sua satisfação com a vida do que 

melhorias na renda absoluta do país como um todo. Pesquisas 
                                                 
43 O “Paradoxo de Easterlin” (“Easterlin’s Paradox”) é fruto dos estudos de Richard 
Easterlin, economista da University of Southern California. Easterlin concluiu que 
ganhos em qualidade de vida material tem pouco efeito na satisfação com a vida 
(felicidade) depois que certo nível de qualidade de vida é alcançado, porque as 
aspirações pessoais aumentam proporcionalmente ao acréscimo de renda. 

Questão 1 - Qual mundo você prefere? 

a) Você ganha US$ 50 mil por ano e os outros ganham a metade disto. 

b)  Você ganha US$ 100 mil por ano e os outros ganham o dobro disto. 

 

Questão 2 - Qual mundo você prefere?  

a) Você tem duas semanas de férias e os outros têm a metade disto. 

b) Você tem quatro semanas de férias e os outros tem o dobro disto. 
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recentes concluíram que o Paradoxo de Easterlin não se aplica a 

comparações de bem-estar subjetivo entre países (DEATON, 2008; e 

STEVENSON & WOLFERS, 2008 apud STIGLITZ et al. 2009). 

 Ao passo que diversos fatores, como características pessoais 

(idade, sexo, estado civil, percepções de corrupção e disponibilidade 

de seguridade social), macro-econômicas e contextuais (médias 

nacionais das variáveis já inclusas no nível individual) moldam a 

qualidade de vida subjetiva, a saúde dos respondentes parece não 

afetar sua satisfação com a vida (DEATON, 2008; e DEATON, 

FORTSON & TORTORA, 2008 apud STIGLITZ et al., 2009). Pessoas 

desempregadas tendem a reportar satisfação com a vida inferior às 

empregadas mesmo depois de estarem habituadas à sua renda 

inferior, o que sugere a existência de custos não-pecuniários 

associados ao desemprego, como perda de amizade, significado e 

status (STIGLITZ et al., 2009). 

 As avaliações subjetivas de bem-estar apresentam dois 

problemas principais quanto à sua natureza: a) a dificuldade da 

realização de comparações interpessoais, pois indivíduos distintos 

podem usar as escalas de forma diferente; b) a possibilidade de que 

eventos externos distorçam as avaliações subjetivas, o próprio humor 

da pessoa pode poluir a avaliação (STIGLITZ et al., 2009). Este 

problema também é considerado um desafio para a aplicação das 
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entrevistas referentes à avaliação subjetiva da qualidade de vida, 

como exposto mais adiante. 

Diener & Suh (1997) defendem que a maior vantagem das 

avaliações subjetivas de qualidade de vida é que elas capturam 

experiências importantes para o indivíduo que não são retratadas 

objetivamente. A grande maioria dos indicadores sociais constituem-se 

de avaliações indiretas de como as pessoas se sentem com suas 

condições de vida. Os indicadores subjetivos de qualidade de vida 

fornecem uma avaliação adicional, ao indicar as evidências implícitas 

nos indicadores objetivos (DIENER & SUH, 1997: 205). Estes índices 

não visam substituir os indicadores convencionais, mas proporcionar 

uma oportunidade para enriquecer as discussões e divulgar a visão das 

pessoas quanto às suas condições de vida (STIGLITZ et al., 2009). 

Cummins (1993 apud VEENHOVEN, 2000) utiliza-se desta interrelação 

e descreve a qualidade de vida como um agregado de variáveis 

objetivas e subjetivas. O método de avaliação de qualidade de vida por 

ele proposto considera os seguintes componentes: bem-estar material 

(renda e possessões), saúde (número de inválidos e consumo de 

medicamentos), produtividade (atividades no trabalho, educação e 

lazer), intimidade (contatos com amigos e disponibilidade de ajuda), 

segurança (segurança percebida, qualidade do sono, preocupações), 

participação na comunidade (envolvimento em atividades sociais e 
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responsabilidades) e bem-estar emocional (oportunidade de fazer e ter 

coisas desejadas e aproveitamento da vida). 

Além das interpretações dos conceitos de bem-estar, felicidade e 

satisfação variarem entre pessoas de uma mesma cultura, diferem de 

forma ainda mais acentuada entre pessoas que vivem em sociedades 

totalmente diferentes. Em geral, na maioria dos países desenvolvidos, 

jovens e idosos reportam níveis mais altos de satisfação com suas 

vidas do que adultos, um padrão que contrasta com os níveis de renda 

destes grupos (OSWALD, 1997; FREY & STUTZER, 2002; STIGLITZ et 

al. 2009).  

Para muitos a qualidade de vida está estreitamente relacionada 

apenas com o aspecto da saúde humana. Conforme Ware (1996 apud 

VEENHOVEN, 2000), a Pesquisa de Saúde SF-36 (SF-36 Health 

Survey) é a avaliação mais comum para medir a qualidade de vida 

neste sentido. Baseia-se em limitações físicas e emocionais do 

indivíduo para realizar atividades diárias e relacionadas ao trabalho, 

dores físicas, saúde percebida, vitalidade, limitações físicas e 

emocionais ao convívio social etc. No entanto, por se tratar de um 

fenômeno complexo, o estudo da qualidade de vida humana requer 

uma abordagem transdisciplinar. 

 Pesquisas transdisciplinares de avaliação da qualidade de vida 

subjetiva foram conduzidas por Veenhoven (1993), comparando-se 
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mais de 55 nações, Diener (1995, 1996), Easterlin (1974), Rojas 

(2008), entre outros. Conforme observação de Estes (1994, p. 186), 

“os pesquisadores não estavam tão preocupados com o grau de 

satisfação das necessidades materiais básicas dos pesquisados, mas 

com o valor atribuído à sua satisfação, evidenciada com a vida dentro 

do contexto social no qual se encontravam imersos”. Os resultados 

destas pesquisas indicam que a qualidade de vida dos indivíduos não é 

influenciada somente pela renda, mas por uma gama de variáveis, 

dentre as quais saúde, segurança, liberdade, justiça, etc. 

 Nas últimas décadas, a aplicação de uma bateria de 

questionamentos e entrevistas têm revelado que a relação das 

condições materiais e a percepção subjetiva não obedecem a um 

padrão bem definido. Pesquisas que vem sendo realizadas em diversos 

países têm mostrado que o impacto do aumento de renda pessoal em 

formas de bem-estar subjetivo tende a ser forte somente entre as 

faixas de menor renda, declinando sensivelmente a partir de certos 

patamares mais altos (USD$ 20 mil anuais per capita, segundo 

Giannetti (2002); e USD$ 15 mil anuais per capita, conforme Layard 

(2003)) em sintonia com o proposto por Easterlin (1974; 1997). 

Diener & Seligman (2004) apontam outra particularidade da 

associação de renda e felicidade. Para os autores, maiores rendas 

promovem maior felicidade, especialmente se o aumento na renda não 
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era esperado ou se este aumento faz com que o indivíduo migre para 

um patamar acima do nível de subsistência. Por outro lado, suas 

pesquisas comprovam que pessoas mais felizes tem maior 

probabilidade de auferir maior renda porque elas estão mais aptas a 

formar redes sociais que são importantes para elevar suas rendas. 

Qualidade de vida subjetiva é de difícil mensuração. Existem 

diversos indicadores que se propõem a este fim, mas é importante 

analisá-los antes de conferir seus resultados. Frey & Stutzer (2002) 

sugerem que os indicadores de bem-estar subjetivo podem ser 

avaliados segundo critérios de confiabilidade, validade, consistência e 

comparabilidade entre nações. Uma avaliação de bem-estar subjetivo 

é confiável quando duas ou mais questões forem aplicadas a uma 

mesma dimensão de bem-estar e seus resultados apresentarem-se 

similares. As respostas dos indivíduos devem permanecer as idênticas 

quando as mesmas perguntas forem aplicadas em momentos distintos. 

A avaliação é válida se as possíveis distorções de resultados são 

evitadas e é consistente se os resultados da avaliação correspondem a 

outras observações do mesmo fenômeno. Diferenças culturais devem 

ser devididamente consideradas a fim de que a avaliação possa ser 

comparada entre nações. 

Veenhoven (2000) afirma que é difícil agregar um valor 

numérico (ou quantitativo) a cada uma ou ao conjunto das distintas 
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dimensões de qualidade de vida descritas no Quadro 7. Ele propõe 

indicadores que avaliam por quanto tempo uma pessoa vive feliz 

durante a sua vida, como os índices de felicidade média, anos de vida 

feliz, desigualdade de felicidade (entre indivíduos felizes e infelizes) e 

desigualdade ajustada de felicidade, que combina os níveis de 

felicidade com a desigualdade de felicidade (VEENHOVEN, 2007). 

 Segundo Rojas (2008), é a própria pessoa que está vivendo a 

sua vida e experimentando determinada qualidade de vida, portanto 

ninguém está em melhor condição para julgar seu bem-estar. Assim, a 

melhor forma para compreender a qualidade de vida de uma pessoa 

consiste em perguntar a ela. Stiglitz et al. (2009) informa que em 

diversas pesquisas, como na World Values Survey, a avaliação 

subjetiva do bem-estar baseia-se em respostas qualitativas como, por 

exemplo, sentir-se “um pouco” ou “suficientemente” feliz com sua 

vida. No entanto, mesmo entrevistas bem-estruturadas podem induzir 

ao erro quando se propõem a avaliar a qualidade de vida subjetiva. O 

simples fato de se perguntar a alguém se está feliz ou satisfeito com a 

sua vida pode interferir na resposta. O entrevistador pode influenciar 

negativa ou positivamente uma resposta, fazendo com que o 

entrevistado tenha dúvidas sobre o que acredita ser verdade e o que 

considera socialmente desejável. O contexto e o ambiente nos quais a 

entrevista é conduzida também podem alterar o seu resultado. A 
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sequência das perguntas pode modificar a orientação do entrevistado 

(GIANNETTI, 2002). Em qualquer circunstância, as perguntas sobre a 

situação econômica da pessoa devem permanecer ao final da 

entrevista. Outra variável que pode causar falhas em uma pesquisa 

comparativa é a adoção de diferentes critérios nas respostas de 

questões fechadas (EASTERLIN, 1974), conforme o exemplo abaixo.  

 

QUADRO 9 – EXEMPLOS DA ADOÇÃO DE DIFERENTES CRITÉRIOS EM 
RESPOSTAS DE QUESTÕES FECHADAS 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: EASTERLIN, 1974. 
 

 Diferentes critérios adotados nas pesquisas que visam medir a 

qualidade de vida podem gerar respostas distintas a perguntas 

semelhantes dirigidas a uma pessoa (EASTERLIN, 1974). Como as 

pesquisas são voltadas a uma coletividade, o subjetivismo do tema 

qualidade de vida faz com que cada entrevistado interprete de forma 

diferente uma mesma pergunta ou um mesmo critério de resposta.  

Questão: Como você considera a sua vida? 

 

Pesquisa 1    Pesquisa 2 

a) Muito feliz    a) Muito feliz 

b) Suficientemente feliz  b) Feliz 

c) Não muito feliz   c) Não muito feliz 
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 Algumas vezes, as pesquisas que buscam avaliar o bem-estar 

subjetivo de indivíduos simplificam suas entrevistas com a adoção de 

perguntas genéricas como “considerando todos os aspectos, quão feliz 

você é?”. Além de generalizar demais a questão do bem-estar 

subjetivo numa única questão, emoções positivas e negativas não são 

levadas em consideração por estas pesquisas (DIENER & SELIGMAN, 

2004). 

O uso de escalas visuais, com pontos explícitos de referência (10 

para a melhor avaliação da própria vida e 0 para a pior avaliação) tem 

se mostrado mais eficiente nas avaliações cognitivas que são menos 

vulneráveis a comparações (STIGLITZ et al., 2009). No entanto, os 

valores de bem-estar podem ser diferentes, dependendo do tipo de 

escala utilizada, da ordem dos itens, da variação temporal das 

perguntas, do humor do indivíduo no momento da entrevista e outros 

fatores situacionais (DIENER et al., 1999). 

Kahneman (1999) recomenda a utilização de avaliações 

baseadas em amostras da experiência de vida dos indivíduos. Stiglitz 

et al. (2009) mencionam que as experiências hedônicas, 

diferentemente da satisfação com a vida, podem ser avaliadas 

mediante relatórios feitos por cada indivíduo no momento em que 

ocorreu determinado evento, através de um método chamado 
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Experience Sampling44 (Amostra da Experiência), ou logo depois do 

ocorrido, quando utiliza-se o Day Reconstruction Method45 (Método da 

Reconstrução do Dia). O primeiro método é mais indicado por 

Kahneman (1999) porque reduz as distorsões causadas pela memória, 

que afetam os relatórios retrospectivos de experiências. 

O Gallup World Poll46, uma pesquisa nacional realizada em 

aproximadamente 140 países, avalia a satisfação com da vida dos 

pesquisados por meio de respostas associadas a uma escala de 

“degraus da vida”. Esta pesquisa ainda inclui questões sobre as 

emoções negativas e positivas vivenciadas no dia anterior. 

Sen (1987; 1993 apud STIGLITZ et al., 2009) desenvolveu uma 

abordagem para mensurar a qualidade de vida baseada na noção de 

capacidades (capabilities, no texto original). Sua teoria descreve a vida 

de uma pessoa como uma combinação entre “fazer/ ter e ser/ estar47” 

(do and be, no texto original), que o autor denomina  
                                                 
44 “Experience Sampling” refere-se às técnicas utilizadas para gravar as experiências 
dos participantes durante sua vida cotidiana (STIGLITZ et al., 2008). 
45 O “Day Reconstruction Method” pede aos respondentes que reconstruam seu dia 
anterior com base em um questionário estruturado e auto-administrado (STIGLITZ et 
al., 2008). 
46 O Gallup World Poll é uma enquete mundial desenvolvida pela Gallup, empresa 
americana da área de consultoria e estatística sediada em Washington , D.C., 
Estados Unidos, a partir de 2005. Esta pesquisa é realizada continuamente em mais 
de 140 países, representando 95% da população adulta do mundo. (The Gallup 
Organization. Disponível em: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Gallup_Organization 
e http://www.gallup.com. Acesso em 24 de abril de 2010.) 
47 No texto original, a teoria de Sen (1987; 1993 apud STIGLITZ et al., 2008) trata 
da combinação dos verbos em inglês do (fazer) e be (ser e estar). Para manter a 
coerência com o texto original, a tradução para o português requer que o verbo em 
inglês do seja substituído pelos verbos em português fazer e ter, sendo o verbo em 
inglês be substituído pela sua tradução literal, pelos verbos em português ser e 
estar. 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Gallup_Organization
http://www.gallup.com/
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“funcionamentos48” (functionings, no texto original) da pessoa, e a sua 

liberdade para escolher os “funcionamentos”. Esta liberdade é descrita 

como uma das “capacidades” da pessoa, que podem ser simples como 

estar adequadamente nutrido e superar a mortalidade prematura e 

complexas como ter conhecimento suficiente para participar 

ativamente da vida política. A liberdade está relacionada às 

oportunidades oferecidas aos indivíduos, bem como à importância de 

conceder poder (empowerment) às pessoas para que elas se ajudem 

mutuamente e sejam atores do seu próprio desenvolvimento 

(STIGLITZ et al., 2009). 

A abordagem de Sen tem origem nas noções filosóficas de 

justiça social, focando nos fins, não nos meios, e no respeito pela 

habilidade individual de buscar e realizar os objetivos que o indivíduo 

valoriza. Consiste em uma rejeição ao modelo econômico no qual os 

indivíduos tentam maximizar seus interesses próprios, sem pesar os 

sentimentos e relacionamentos envolvidos. 

Nesta abordagem, a qualidade de vida de uma pessoa seria 

expressa como um resumo dos funcionamentos de uma pessoa. Mas 

                                                 
48 “Funcionamentos” é a tradução do termo inglês “functionings” para o idioma 
português. Este termo é usado por Sen (1987; 1993 apud STIGLITZ et al., 2008) em 
sua abordagem que trata da avaliação da qualidade de vida dos indivíduos. 
Functionings referem-se às atividades e situações que as pessoas reconhecem 
espontaneamente como importantes, que podem também ser descritas como suas 
conquistas pessoais. Exemplos de functioning: estar seguro, estar bem-nutrido, estar 
apto a se expressar em público; ter conhecimento, ter saúde, ter um emprego 
(STIGLITZ et al., 2008). 
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esta teoria não está limitada somente à avaliação da qualidade de 

vida. Ela extende-se à avaliação de políticas públicas. Políticas que 

valorizam o desenvolvimento humano deveriam criar oportunidades 

para as pessoas independentemente do efeito subjetivo que estas 

oportunidades provoquem na vida das pessoas. Isso porque apesar 

desta abordagem considerar o estado subjetivo de uma pessoa como 

parte do conjunto de suas capacidades, também reconhece que as 

pessoas devem se adaptar às circunstâncias da vida (STIGLITZ et al., 

2009). 

A implementação da abordagem das capacidades de Sen inicia-

se com a escolha das dimensões (ou capacidades). A grande maioria 

das metodologias em uso baseia-se no tipo de dados que estão 

atualmente disponíveis, suposição a priori do que as pessoas deveriam 

valorizar, listas de dimensões que foram politicamente legitimadas 

(Direitos Humanos Universais, Metas de Desenvolvimento do Milênio 

etc.), pesquisas que reconhecem o que as pessoas valorizam como 

importante, entre outros (ALKIRE, 2008 apud STIGLITZ et al., 2009).  

Nussbaum (2000 apud STIGLITZ et al., 2009) desenvolveu uma 

lista com as dez capacidades funcionais humanas centrais (central 

human functional capabilities): a) vida, estar apto a viver até o final de 

uma vida humana dentro de sua duração normal; b) saúde física, ter 

boa saúde, abrigo e estar bem nutrido; c) integridade física, ter 
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liberdade de movimento, estar seguro contra violência, ter 

oportunidade de satisfazer-se sexualmente e reproduzir-se; d) bom 

senso, imaginação e pensamento, habilidade de agir de acordo com 

maneiras pré-informadas, de usar a mente de modo protegido pela 

liberdade de expressão, de ter experiências prazerosas e de evitar dor 

e sofrimento; e) emoções, como amor, gratidão e raiva; f) razão, estar 

apto a formar uma concepção sobre o que é bom e uma reflexão 

crítica sobre a vida; g) afiliação, ter habilidade para conviver com os 

outros, baseando-se em respeito-mútuo e não-humilhação; h) outras 

espécies, viver levando em consideração as relações com a natureza; 

i) lazer, rir, brincar e apreciar atividades recreativas; j) controle sobre 

o seu ambiente, participar de escolhas políticas que governam sua 

vida e manter bens. 

O próximo passo da implementação refere-se ao levantamento 

dos dados e informações relativas às dimensões selecionadas, seguido 

da conversão de “funcionamentos” e capacidades em uma medida 

escalar de qualidade de vida. É neste processo que cada capacidade 

recebe um peso (score) específico comparável ao seu valor na vida das 

pessoas (STIGLITZ et al., 2009). 

A abordagem das capacidades de Sen (1987; 1993 apud 

STIGLITZ et al., 2009) trata do bem-estar subjetivo somente como um 

dos aspectos dentre as muitas capacidades que as pessoas possuem e 
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que as tornam felizes. A avaliação subjetiva da qualidade de vida, de 

forma mais completa, considera todas as capacidades da teoria de 

Sen, com enfoque no impacto que elas produzem no estado subjetivo 

das pessoas (STIGLITZ et al., 2009). 

A relatividade é inerente de qualquer avaliação de qualidade de 

vida. Entretanto, alguns autores buscaram maneiras de minimizar seus 

efeitos. A principal alternativa à relatividade é a auto-avaliação. Cantril 

(1965 apud EASTERLIN, 1974) desenvolveu a “Escala com Critérios 

Auto-Definidos” (Self-Anchoring Striving Scale), na qual o entrevistado 

define, com base em suas percepções, objetivos e valores, as duas 

extremidades da escala (o “fraco” e o “forte”, o “baixo” e o “alto”, o 

“ruim” e o “bom”, o “pior” e o “melhor”, etc) e informa, segundo esta 

escala auto-definida, em qual posição de uma “escada da vida” ele se 

encontra naquele momento (EASTERLIN, 1974). Bernheim & Buyse 

(1984) e Bernheim (1999) criaram outro método de auto-avaliação 

denominado ACSA (Anamnestic Comparative Self-Assessment). O 

ACSA procura eliminar a relatividade temporal, ao solicitar que o 

entrevistado avalie sua vida considerando o melhor e o pior momentos 

vividos (HEYLIGHEN & BERNHEIM, 2001). 

A auto-avaliação ainda vai além. A aplicação de pesos arbitrários 

para as diferentes variáveis da qualidade de vida (educação, saúde, 

comunidade, liberdade, segurança etc.) inevitavelmente refletirá nos 
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julgamentos e perspectivas da elite que definiu os pesos. O único 

sistema de pesos que seria justificável e minimizaria a relatividade da 

avaliação é aquele que considera a experiência de cada indivíduo com 

relação às dimensões da qualidade de vida (LAYARD, 2009). De acordo 

com este sistema, o próprio indivíduo, baseado na sua vivência, 

determina qual dimensão da qualidade de vida tem mais influência na 

sua vida através da utilização de pesos para as dimensões que lhe são 

relevantes. 

 Todavia, para uma abordagem adequada da questão subjetiva 

da qualidade de vida, é preciso considerar também que os estudos 

comparativos realizados em diversos países têm revelado que a 

experiência subjetiva do bem-estar não constitui uma resposta direta 

de mecanismos fisiológicos e neurológicos, mas é definida 

culturalmente. A avaliação e a percepção da qualidade de vida 

subjetiva é condicionada e situada num contexto cultural específico, o 

que significa que o bem-estar pode variar consideravelmente de uma 

cultura para outra. Estudos realizados na América do Norte e no Leste 

Asiático sobre a percepção do bem-estar subjetivo revelaram que na 

América do Norte a “felicidade” constitui  uma expressão da 

“realização pessoal”, enquanto que no Leste Asiático a “felicidade” é 

pensada a partir da “harmonia social” (UCHIDA, NORASAKKUNKIT & 

KITAYAMA, 2004: 227). Isto indica que, apesar do bem-estar subjetivo 
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constituir um estado emocional positivo ele é contingente a contextos 

e circunstâncias específicas. A qualidade de vida em geral e a 

avaliação subjetiva da qualidade de vida dependem do contexto 

cultural no qual a avaliação é estabelecida. 
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GRÁFICO 12 – COMPARATIVO ENTRE PIB PER CAPITA E PERCENTUAL MÉDIO 
DE FELICIDADE EM DIFERENTES PAÍSES  

 

 

Fonte: INGLEHART & KLINGEMANN, 2000. 
 

Um indivíduo é muito mais do que um simples consumidor, suas 

percepções são heterogênas e existe uma heterogeneidade em seus 

objetivos de vida. Estas proposições, segundo Rojas (2006), dificultam 

o estudo comparativo da qualidade de vida e da pobreza, ou seja, a 
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aplicação de políticas públicas que visem simultaneamente o aumento 

da qualidade de vida e a diminuição da pobreza.  

As pesquisas sobre felicidade mostram que a satisfação de certas 

necessidades básicas, como nutrição e moradia, tem forte impacto 

positivo no bem-estar subjetivo das pessoas nas mais diversas 

culturas. Acréscimos de renda são vitais para quem parte de um nível 

de renda absoluta muito baixo. Mas a partir de certo ponto, ou seja, 

quando as necessidades biológicas primárias foram satisfeitas, as 

pessoas passam a prestar mais atenção e a se preocupar com outras 

coisas. O que importa não é mais a renda absoluta, mas a renda 

relativa – a situação em que elas estão na comparação com os demais. 

Ao contrário da renda absoluta, a renda relativa jamais poderá 

melhorar para todos ao mesmo tempo (EASTERLIN, 1974; GIANNETTI, 

2002). 

 

Síntese 
 

 A constatação de que mais de um bilhão de pessoas vive hoje 

com menos de USD$1 por dia torna crucial a busca por melhorias na 

qualidade de vida da população mundial (MCGILLIVRAY & CLARKE, 

2006). “Devemos adotar um estilo de vida que tenha como objetivo o 

máximo de liberdade e felicidade para o indivíduo, não um máximo 
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Produto Nacional Bruto” (EHRLICH apud NORDHAUS & TOBIN, 

1972:1). 

 Quando trata-se de diferenciar os indicadores objetivos e 

subjetivos de qualidade de vida, é possível fazer uma analogia 

filosófica com os conceitos de juízo de fato e juízo de valor, 

respectivamente. Os indicadores objetivos estão presentes em nossa 

vida cotidiana, são fatos dados. Sua aceitação e seu entendimento são 

facilitados pela estrutura social vigente. Os indicadores subjetivos, por 

sua vez, constituem-se nas avaliações que o ser humano faz sobre as 

coisas, pessoas, situações, ações, experiências, acontecimentos, 

sentimentos, intenções e decisões, utilizando-se do seu juízo de valor 

para considerar estes aspectos como bons ou ruins, desejáveis ou 

indesejáveis (CHAUÍ, 1997). 

 Tanto critérios objetivos como subjetivos devem coexistir em 

uma avaliação integral da qualidade de vida humana, uma vez que 

ambos são complementares. Zaft (1998 apud VEENHOVEN, 2000) 

propõe as seguintes combinações destes critérios: a) quando as 

condições objetivas da vida de um indivíduo apresentam um nível 

elevado e a apreciação subjetiva da vida deste indivíduo é positiva, o 

indivíduo encontra-se em uma situação de bem-estar; b) quando 

ambas as avaliações são negativas, o indivíduo passa por um estágio 

de privação; c) quando a qualidade de vida objetiva é boa, mas o 
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julgamento subjetivo é negativo, há dissonância na vida deste 

indivíduo; d) e quando as condições objetivas são ruins e a apreciação 

da vida do indivíduo é positiva, o indivíduo enfrenta uma fase de 

adaptação. 

 Na próxima seção, os conceitos e métodos de avaliação 

subjetiva de bem-estar aqui detalhados serão considerados para a 

construção de um indicador de desenvolvimento regional. 
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4. Aplicabilidade do bem-estar subjetivo como 
indicador do desenvolvimento regional 
 

Introdução 
 
 

 O Estado do Bem-Estar (Welfare State) constitui-se em uma das 

mais conhecidas tentativas de conciliar o desenvolvimento de um país 

com o bem-estar da sua população. O crescimento econômico e o 

pleno emprego eram as máximas deste modelo, que, seguindo as 

políticas de orientação keynesiana49, alocava os excedentes fiscais 

para políticas sociais. Fracassou, tanto do ponto de vista político 

quanto do econômico. Durante a sua vigência, de 1950 ao início de 

1970 – período de grande prosperidade denominado “Era do Ouro”, 

até hoje, nota-se que o crescimento econômico e os desenvolvimentos 

tecnológicos sem precedentes deixaram de proporcionar aos indivíduos 

opções adicionais significativas para o seu bem-estar. 

 Será que as políticas de “bem-estar” adotadas na época tinham 

alguma relação com a satisfação das pessoas com suas vidas? As 

pessoas foram questionadas para que os governos soubessem como 

definir as políticas de modo que o seu bem-estar fosse maximizado? O 

                                                 
49 As políticas keynesianas previam que os salários dos trabalhadores eram 
responsáveis pela sustentação dos elevados níveis de produção e consumo que 
moviam a economia no período após a Segunda Guerra Mundial (PIQUET, Rosélia. 
Indústria e território no Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: Garamond, 
2007: 18-19). 
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fracasso do Estado do Bem-Estar e de outros fenômenos que 

indiretamente visavam contribuir para melhorar a qualidade de vida da 

população – crescimento econômico, flexibilização, globalização etc. – 

responde negativamente estas perguntas. 

 Esta terceira parte do trabalho inicia-se com a necessidade 

urgente de renovação dos indicadores de desenvolvimento. As 

medidas atuais não cobrem suficientemente todos os aspectos do 

desenvolvimento e ignoram a subjetividade inerente no bem-estar dos 

indivíduos. Esta questão é, então, territorializada. Apresentam-se os 

indicadores de desenvolvimento – e bem-estar – padrões para a região 

do Médio Vale do Itajaí. 

 A inconsistência dos atuais indicadores de desenvolvimento e 

bem-estar levou diversos teóricos a repensar a lógica da avaliação do 

desenvolvimento. Um indicador subjetivo de desenvolvimento, com 

abrangência nas áreas de saúde, educação, relacionamentos, 

segurança, participação política etc., pode resultar-se em uma solução 

para esse impasse e levar a um outro desenvolvimento que maximize 

o bem-estar subjetivo. 

 

4.1 Uma necessidade urgente 
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Stiglitz et al. (2009) reconhecem que o momento atual é um dos 

piores já vividos. A sociedade corrente enfrenta as piores crises 

financeira, econômica e social do pós-Segunda Guerra Mundial. Além 

disso, há a crescente crise ambiental, especialmente associada com o 

aquecimento global. “Melhores indicadores podem nos permitir guiar 

nossas economias de uma melhor maneira através e para fora das 

crises50” (STIGLITZ et al., 2009:9). 

Layard (2009) sugere que a medida de progresso de uma 

sociedade deve basear-se em algo que é realmente bom para aquela 

sociedade, ou seja, a felicidade de sua população e a equivalente 

ausência de sofrimento. Segundo o autor, a felicidade e a ausência de 

sofrimento podem ser medidas através dos indicadores de qualidade 

de vida, levando-se em consideração o momento presente e as 

condições deixadas para as gerações futuras – “se o que desfrutamos 

agora causa qualquer prejuízo ao futuro, a nossa situação não deve 

ser denominada progresso51” (LAYARD, 2009:3). 

O conceito de sustentabilidade está implícito nas idéias de 

qualidade de vida de Layard (2009), Stiglitz et al. (2009), Veiga 

(2010), entre outros e é prioritário na agenda internacional. Este 

termo, no entanto, encerra uma gama de interpretações, mas a faceta 

                                                 
50 Tradução livre do texto original em inglês: “(...) better measures may enable us to 
steer our economies better through and out of crises” (STIGLITZ et al., 2008:9). 
51 Tradução livre do texto original em inglês: “(...) it should not count as progress if 
what we now enjoy is at the expense of the future.” (LAYARD, 2009:3) 
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sócio-ambiental é a que tem se manifestado com maior intensidade, 

principalmente quando relacionada ao desenvolvimento sustentável. 

Veiga (2010) destaca a necessidade da criação de uma trinca de 

novos indicadores de sustentabilidade, que sejam capazes de avaliar 

simultaneamente a resiliência52 ecossistêmica, a qualidade de vida e o 

desempenho econômico. Para o autor, somente a combinação das três 

medidas é que pode avaliar a sustentabilidade. Ele afirma que os 

atuais indicadores de desempenho econômico são insuficientes e 

sugere a substituição do PIB por uma medida de renda domiciliar 

disponível. Mas só pode haver sustentabilidade com a minimização dos 

fluxos de energia e matéria que atravessam o sistema. É necessário 

desvincular os avanços sociais qualitativos dos aumentos quantitativos 

da produção e do consumo.  

Três afirmações de Max-Neff (2007) são um bom ponto de apoio 

para esta discussão: a) o desenvolvimento se refere às pessoas e não 

aos objetos; b) o crescimento não é o mesmo que desenvolvimento; c) 

o desenvolvimento não precisa necessariamente de crescimento. A 

motivação da primeira afirmação do autor é que a grande maioria dos 

indicadores macroeconômicos não se referem às pessoas. As pessoas 

servem à economia em vez da economia servir as pessoas (MAX-NEFF, 

                                                 
52 Resiliência é “a capacidade que tem um sistema de enfrentar distúrnios mantendo 
suas funções e estrutura. Isto é, sua habilidade de absorver choques, a eles se 
adequar, e mesmo deles tirar benefícios, por adaptação e reorganização.” (VEIGA, 
2010:1). 
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2007). Atualmente, uma economia tem sucesso quando há aumento 

de renda e consumo. Este sucesso, no entanto, é superficial e parcial, 

pois as pobrezas53 têm-se multiplicado.  

[Os indicadores] hoje predominantes são, na realidade, 
uma forma radical de imperialismo cultural. Não só a 
felicidade e a alegria de viver em países do Terceiro 
Mundo são reduzidas ao nível insignificante do PNB per 
capita pela carnificina estatística que é imposta 
universalmente, mas a própria existência de formas 
diferentes de vida, com todas as suas riquezas e 
potencialidades, é menosprezada, aviltada e 
incompreendida. (LATOUCHE, 2000:184)  

 

Mishan (1976) chama a atenção para a dificuldade de perceber e 

medir as mudanças de bem-estar no decorrer do tempo em uma 

economia dedicada a alterar os gostos e preferências das pessoas.  

Um processo de desenvolvimento é melhor quanto maior for a 

melhoria na qualidade de vida das pessoas. Max-Neff (2007) criou 

uma teoria que relaciona desenvolvimento e qualidade de vida: a 

“Hipótesis del Umbral”. Esta hipótese descreve que em toda sociedade 

há um período no qual o crescimento econômico gera uma melhoria na 

qualidade de vida das pessoas, mas isso ocorre somente até um ponto 

ótimo, a partir do qual o crescimento econômico excedente passa a 

deteriorar a qualidade de vida da população. Sua hipótese é 

confirmada pelas medidas do Índice de Bem-Estar Econômico 

Sustentável (ISEW), de Daly e Cobb. O ISEW per capita do Estados 

                                                 
53 Para Max-Neff (2007) “qualquer necessidade humana fundamental que não é 
adequadamente satisfeita revela uma pobreza humana”. 



 225

Unidos, que em 1950 era 71% do PNB per capita americano, caiu para 

42% em 1990, ou seja, enquanto o PNB per capita aumentou 121%, o 

ISEW per capita subiu apenas 30% (DALY & COBB, 1994 apud VEIGA, 

2010). Os gráficos abaixo ilustram a “Hipótesis del Umbral” de Max-

Neff ao comparar o PNB (GNP = Gross National Product) e o ISEW nos 

Estados Unidos (Gráfico 13), no Reino Unido (Gráfico 14), na Holanda 

(Gráfico 15) e no Chile (Gráfico 16). 

 

GRÁFICO 13 – GNP VERSUS ISEW NOS ESTADOS UNIDOS 

 

 
Fonte: MAX-NEFF, 2007. 
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GRÁFICO 14 – GNP VERSUS ISEW NO REINO UNIDO 

 

 
Fonte: MAX-NEFF, 2007. 
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GRÁFICO 15 – GNP VERSUS ISEW NA HOLANDA 

 

 
Fonte: MAX-NEFF, 2007. 
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GRÁFICO 16 – GNP VERSUS ISEW NO CHILE 

 

 
Fonte: MAX-NEFF, 2007. 
 
 
 

A grande maioria dos indicadores de desenvolvimento em uso 

nas mais diversas regiões do planeta constituem-se de indicadores 

objetivos, medindo o desenvolvimento com base em parâmetros 

quantitativos de ordem predominantemente macroeconômica e 

demográfica. Entretanto, o desenvolvimento é uma categoria de valor 

e o que constitui desenvolvimento para alguns pode não sê-lo para 

outros. Deste modo, os indicadores objetivos por si sós não são 

suficientes para traduzir as diferentes apreciações a cerca do 

desenvolvimento. A utilização de um indicador subjetivo, que leve em 
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consideração as diferenças individuais, culturais, entre classes e 

nações, faz-se necessária. 

 

4.2 Indicadores de qualidade de vida da região do Médio Vale do 
Itajaí 
 

Giannetti (2000) menciona uma pesquisa realizada no Brasil pelo 

Datafolha no final de 1996. A pesquisa mostra que, apesar de viver em 

condições precárias, a grande maioria dos brasileiros declara-se feliz e 

satisfeita com a sua vida, o que comprova que a felicidade, no país, é 

mais relacionada com a imaginação e o modo de encarar a vida do que 

com condições materiais e financeiras. Entretanto, seus resultados 

apresentaram uma discrepância: enquanto 65% dos brasileiros 

sentem-se felizes consigo mesmos, apenas 23% deles acreditam que 

os brasileiros em geral são felizes. O autor descreveu este fenômeno 

como “o todo é menor do que a soma das partes” (GIANNETTI, 

2000:61). 

Por que ocorreu tamanha contradição na pesquisa do Datafolha? 

Giannetti (2000) expõe algumas possibilidades: a) as pessoas tendem 

a alimentar uma imagem positiva a respeito de si mesmas – “ter fé na 

própria felicidade é uma crença da qual poucos podem se dar o luxo de 

abrir mão” (GIANNETTI, 2000:61); b) cada ser humano vê a felicidade 

de forma diferente, portanto é difícil julgar se os outros são felizes; c) 
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as pessoas podem usar critérios distintos nos juízos que emitem, ao 

falarem de si, privilegiam a perspectiva interna (bem-estar subjetivo), 

e ao opinarem sobre os outros, adotam evidências externas (critérios 

objetivos – renda, emprego, segurança, saúde, educação, moradia – 

da vida das pessoas). 

Ao avaliar a qualidade de vida de uma população, comunidade 

ou grupo social depara-se com duas dimensões: objetiva e subjetiva. 

A dimensão objetiva pode ser publicamente observada, apurada e 

medida por meio de indicadores quantitativos como, por exemplo, o 

nível de nutrição, saúde, moradia, renda, desigualdade, criminalidade, 

etc. A dimensão subjetiva compreende as disposições internas do 

indivíduo e dizem respeito a tudo aquilo que se passa em sua mente 

enquanto vive e age num contexto social. A composição entre dados 

subjetivos e objetivos tem revelado uma crescente discrepância entre 

as condições materiais de vida e a avaliação subjetiva no Médio Vale 

do Itajaí.  

Esta região é formada por quinze municípios – Apiúna, Ascurra, 

Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, 

Gaspar, Guabiruba, Indaial, Luiz Alves, Pomerode, Rio dos Cedros, 

Rodeio e Timbó – localizados na região central (ou média) da bacia 

hidrográfica do Rio Itajaí, no estado de Santa Catarina. O Médio Vale 

do Itajaí possuia mais de 547.000 habitantes em 2000 (PNUD), 
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10,22% da população de Santa Catarina, e foi responsável por 13% do 

PIB do estado em 2005 (IBGE).  

FIGURA 3 – MAPA DA REGIÃO DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ 

 

 

Fonte: FURB; IBGE. 
 

Do ponto de vista dos indicadores objetivos, a região apresenta 

tanto renda per capita quanto IDH semelhantes aos índices estaduais 

(Gráficos 17 e 18, respectivamente), tendo em vista que o estado de 

Santa Catarina ocupa posição de destaque no cenário nacional. 

Quando os índices regionais de renda per capita e IDH são 

comparados aos nacionais, apresentam-se bastante elevados, 

conforme demonstrado nos Gráficos 19 e 20.  
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GRÁFICO 17 – RENDA PER CAPITA DA REGIÃO DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ 
COMPARADA À RENDA PER CAPITA DE SANTA CATARINA NOS ANOS DE 
1991 E 2000 

 

 

Fonte: PNUD; IPEA. 
 

 

GRÁFICO 18 – IDH DA REGIÃO DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ COMPARADO AO 
IDH DE SANTA CATARINA NOS ANOS DE 1991 E 2000 

 

 

Fonte: PNUD; IPEA. 
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GRÁFICO 19 – RENDA PER CAPITA DA REGIÃO DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ 
COMPARADA À RENDA PER CAPITA DO BRASIL NOS ANOS DE 1991 E 2000 

 

 

Fonte: PNUD; IPEA. 
 

 

GRÁFICO 20 – IDH DA REGIÃO DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ COMPARADO AO 
IDH DO BRASIL NOS ANOS DE 1991 E 2000 

 

 

Fonte: PNUD; IPEA. 
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Contudo, transformações recentes na dinâmica de 

desenvolvimento regional e principalmente no processo de 

reestruturação produtiva que marcou a década de 1990 e o início do 

novo século acentuaram a desigualdade no Médio Vale do Itajaí. 

Apesar disso, os Índices de Gini da região, em sua maioria, 

apresentam-se em melhores condições que o Índice de Gini do estado 

de Santa Catarina (Gráfico 21) e o Índice de Gini do Brasil (Gráfico 

22). 

 
GRÁFICO 21 – ÍNDICE DE GINI DA REGIÃO DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ 
COMPARADO AO ÍNDICE DE GINI DE SANTA CATARINA NOS ANOS DE 1991 
E 2000 

 

 

Fonte: PNUD; IPEA. 
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GRÁFICO 22 – ÍNDICE DE GINI DA REGIÃO DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ 
COMPARADO AO ÍNDICE DE GINI DO BRASIL NOS ANOS DE 1991 E 2000 

 

 

Fonte: PNUD; IPEA. 
 

 No que se refere à importância social, é preciso destacar que 

muito embora os municípios do Médio Vale do Itajaí encontrem-se 

entre as regiões do Brasil que possuem os mais elevados índices de 

renda per capita e IDH, os problemas relacionados ao desenvolvimento 

sócio-econômico em geral e os efeitos do processo de reestruturação 

produtiva que marcaram a década de 1990 e o início do novo século 

vem sendo pouco considerados nas avaliações de qualidade de vida na 

região. Problemas sociais como, por exemplo, o aumento do índice de 

suicídios (Quadros 10 e 11), do consumo de medicamentos anti-

depressivos54, do alcoolismo, do tabagismo, da dependência de drogas 

                                                 
54 No primeiro semestre de 2005, cerca de 100 mil cápsulas de Fluoxetina foram 
consumidas mensalmente em Blumenau, 26 mil a mais que o usado no mesmo 
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são sintomas dispersos que podem indicar a diminuição do grau de 

satisfação com o padrão de desenvolvimento local. Santa Catarina, 

segundo dados de 2000 (IPEA), é o terceiro estado do Brasil com 

maior número de suicídios por habitante. Estas questões encontram 

pouco espaço de debate junto a opinião pública, bem como na agenda 

de atuação governamental, na medida em que ainda inexistem 

políticas específicas que considerem este fatores sociais.  

                                                                                                                                                 
período de 2004. Este número –  considerando que cada pessoa consome 30 
cápsulas por mês –  indica que 11,38% da população de Blumenau consumiu 
Fluoxetina no primeiro semestre de 2005. A Fluoxetina é um antidepressivo 
controlado que auxilia as áreas do cérebro responsáveis pelo bem-estar e prazer. 
(Fluoxetina para emagrecer é absurdo - 
Entrevista com Newton Motta, secretário Municipal de Saúde de Blumenau. Jornal 
de Santa Catarina, 22 de novembro de 2005. Disponível em http: 
//www.clicrbs.com.br/jsc/sc/impressa/4,186,1011566. Acesso em 20 de julho de 
2009.) 
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QUADRO 10 – NÚMERO DE SUICÍDIOS POR ANO NA REGIÃO DO MÉDIO VALE 
DO ITAJAÍ (1998-2002) 

 

 

Fonte: IPEA. 
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QUADRO 11 – SUICÍDIOS PER CAPITA NA REGIÃO DO MÉDIO VALE DO 
ITAJAÍ 

 

 

Fonte: IPEA. 
 
 

4.2.1 O caso de Blumenau 
 
 

Tomando-se isoladamente o caso de Blumenau, a administração 

do prefeito João Paulo Kleinübing tem como objetivo tornar Blumenau 

“a melhor cidade do Brasil para se viver”55. Conforme visto 

anteriormente, o município apresentou renda per capita de R$462,28 e 

IDH de 0,855 em 2000, ambos superiores às médias estaduais e 

nacionais. PERUZZOLO (2006) afirma que apesar do IDH de Blumenau 

                                                 
55 Jornal de Santa Catarina, 28 de novembro de 2005, Caderno Nosso Vale, vol. 1, 
p.7. 
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já ser considerado alto, a administração pública preocupa-se em 

elevá-lo ainda mais. Esta intenção manifesta-se nos projetos que o 

município vem desenvolvendo nos últimos anos: obras no Hospital 

Santo Antonio, construção da Policlínica de Blumenau, renovação da 

Vila Germânica. O IDH poderá sofrer impacto destes projetos, mas há 

vários indícios de que isso não necessariamente afetará a experiência 

subjetiva dos moradores de Blumenau. A elevação do IDH não mostra 

correlação com a redução dos quadros de afastamento de trabalho por 

motivos de saúde, de consumo de antidepressivos e do alto índice de 

suicídios (PERUZZOLO, 2006). 

4.2.1.1 Afastamento do trabalho 
 
 

Em março de 2005, Blumenau era a décima-sétima cidade do 

Brasil com maior número de benefícios requeridos à Previdência 

Social. O número de requerimentos é alto se considerarmos que 

Blumenau tem aproximadamente 293 mil habitantes e está à frente de 

grandes capitais do país. 
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QUADRO 12 – NÚMERO DE BENEFÍCIOS REQUERIDOS À PREVIDÊNCIA 
SOCIAL REFERENTES A AFASTAMENTO DO TRABALHO 

 

 

Fonte: PERUZZOLO, 2006. 
 

A Agência da Previdência Social (APS) de Blumenau é a quinta 

do Brasil em número de requerimentos de afastamento de 

trabalhadores pelo Sistema de Acompanhamento de Benefícios por 

Incapacidade (SABI). 
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QUADRO 13 – NÚMERO DE REQUERIMENTOS DE AFASTAMENTO DE 
TRABALHADORES PELO SABI 

 

 

Fonte: PERUZZOLO, 2006. 
(*) População: IBGE, 2000. 
(**) Não foi possível obter a população de São Paulo – Pinheiros. 
(***)  B/31 – Auxílio doença 

B/91 – Aposentadoria por invalidez 
B/32 – Auxílio doença – acidente 
 

 
 
 Conforme o Quadro 13, um em cada 141 blumenauenses 

solicitam os benefícios descritos acima. Além destes benefícios, outros 

requerimentos e perícias foram solicitados em Blumenau no ano de 

2005, separados pela doença a que se relaciona. Comparativamente, 

mostra-se um quadro similar de requerimentos e perícias solicitadas 

em todo o Brasil no mesmo ano. 
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QUADRO 14 – REQUERIMENTOS EFETUADOS NA APS DE BLUMENAU EM 2005 

 

 

Fonte: PERUZZOLO, 2006. 
 
 
 
 

QUADRO 15 - REQUERIMENTOS EFETUADOS EM TODAS AS APS 
BRASILEIRAS EM 2005 

 

 

Fonte: PERUZZOLO, 2006. 
 
 
 De modo geral, os benefícios requeridos em Blumenau superam 

os requeridos em nível nacional proporcionalmente ao número de 

habitantes56. Os afastamentos devido a transtornos mentais e 

comportamentais, nos quais se enquadram o estresse e a depressão, 

são os mais representativos. A única exceção refere-se às doenças do 

aparelho osteomuscular.  

                                                 
56 É importante lembrar que Blumenau apresenta um índice de empregos formais 
mais alto do que o verificado em outras regiões do país, o que pode explicar o 
excesso de benefícios requeridos pelos trabalhadores do município. 
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 Os bons índices de IDH e renda per capita de Blumenau não 

capturam estas discrepâncias. Jannuzzi (2001) sugere a criação de 

indicadores diferenciados para monitorar a situação de grupos sociais 

vulneráveis.  

4.2.1.2 Suicídio 
 

Segundo dados57 da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

aproximadamente 1 milhão de pessoas suicidaram-se no mundo no 

em 2000 – uma morte a cada 40 segundos. Naquele ano, o suicídio 

era uma das três principais causas de morte na faixa etária de 15 a 44 

anos, e nos últimos 45 anos as taxas de suicídios aumentaram 60% 

em todo o mundo. 

Pode-se observar no Quadro 16 que as taxas de suicídio no 

Brasil atingiram um patamar mais elevado de 1995 a 1998, tendo se 

estabilizado em 2000, quando 4 indivíduos em 100.000 habitantes 

cometiam suicídio. Enquanto as regiões Norte e Nordeste mantiveram 

taxas de suicídio constantes, a região Sudeste apresentou redução no 

número de suicídios e a região Centro-Oeste teve bastante oscilação, 

mas é a região Sul que merece destaque por apresentar as maiores 

taxas de suicídio em todos os anos analisados de 1994 a 2000, 

chegando a 8,8 suicídios a cada 100.000 habitantes. 

                                                 
57 Disponível em: http//:www.who.org. Acesso em 15 de janeiro de 2010. 
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QUADRO 16 – TAXAS DE SUICÍDIO POR REGIÃO DO BRASIL (1994-2000) 

 

Fonte: PERUZZOLO, 2006. 
 

 As taxas de suicídio em Blumenau aumentaram 

vertiginosamente de 2000 para 2005, conforme observado no quadro 

abaixo. 

 

QUADRO 17 – TAXAS DE SUICÍDIO EM BLUMENAU (2000-2005) 

 

Fonte: PERUZZOLO, 2006.  
(*) População: Almanaque Abril 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. 
(**) Média aproximada para o ano de 2002 com base nos dados levantados 
de janeiro a maio daquele ano. 
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 A média de suicídios em Blumenau entre os anos de 2000 a 

2005 foi de 22,66 indivíduos a cada 100.000 habitantes. Em 2005, o 

índice cresceu aproximadamente 50% em comparação ao ano 

anterior. 

 A Região do Vale do Itajaí como um todo apresenta altas taxas 

de suicídio, ultrapassando, inclusive, a média registrada na região Sul 

do Brasil no ano 2000 (10,69 suicídios a cada 100.000 habitantes no 

Vale do Itajaí, contra 8,1 na região Sul do Brasil e 4 no país). 

Entretanto, diferentemente de Blumenau, as taxas sofreram declínio 

em 2001 e 2003, quando houve queda de quase 100% nos índices de 

suicídio. Esta situação durou pouco, pois observa-se novo aumento em 

2004 e 2005, quando ocorreram 9,82 suicídios a cada 100.000 

habitantes da região. 
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QUADRO 18 – TAXAS DE SUICÍDIO NA REGIÃO DO VALE DO ITAJAÍ (2000-
2005) 

 

 

Fonte: PERUZZOLO, 2006.  
(*) População: IBGE 2001 e 2004; o valor foi estimado para os demais anos. 
O quadro refere-se à população e número de pessoas suicidadas da região 
do Médio Vale do Itajaí com exceção de Blumenau. 
(**) Média aproximada para o ano de 2002 com base nos dados levantados 
de janeiro a maio daquele ano. 
 
 

 Peruzzolo (2006) menciona que houve um suicídio a cada 11,7 

dias em Blumenau no ano de 2005. Segundo Cassorla (1991 apud 

PERUZZOLO, 2006) a cada suicídio consumado, existiram de 8 a 10 

tentativas. Se levarmos isso em conta, a taxa sobe para cerca de 297 

tentativas/ suicídios em Blumenau em 2005, ou seja, uma tentativa a 

cada 29 horas. 

 A maioria das vítimas de suicídios ocorridos no Vale do Itajaí, 

incluindo-se Blumenau, era homem (78%), apesar das mulheres 

tentarem cometer suicídio com mais frequência (PERUZZOLO, 2006).  

 Conclui-se, novamente, que os altos valores de IDH na Região 

do Médio Vale do Itajaí não captam esta questão social. Apesar do IDH 
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ter um componente que avalia a saúde da população em seus cálculos, 

pode-se afirmar que o suicídio, a depressão e o estresse não são 

devidamente considerados pelo indicador. 

4.2.1.3 O consumo de antidepressivos 
 

 Conforme Peruzzolo (2006), especialistas da área da saúde 

afirmam que o consumo de drogas antidepressivas em Blumenau é 

alarmante. Aproximadamente 80 mil drágeas de fluoxetina e 30 mil 

cápsulas de amitriptilina, conhecida por triptanol, são distribuídas 

mensalmente para usuários da rede pública. Estes medicamentos são 

utilizados para tratamento da depressão, transtorno obsessivo-

compulsivo (TOC) e bulimia nervosa. O Sistema Único de Saúde (SUS) 

estima que 40.000 blumenauenses dependem da fluoxetina para 

enfrentar suas tarefas diárias. A maioria é constituída por mulheres de 

30 a 60 anos58.  

 Estas estatísticas referem-se somente aos pacientes que 

recorrem à rede pública de saúde. Estima-se que o consumo privado 

corresponda ao triplo do consumo público. 

 
(…) a equipe do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS) [de 
Blumenau] (...) constatou que a maioria dos pacientes 
são donas-de-casa, operárias de facções pequenas de 
fundo de quintal. Na origem estariam as rotinas de 
muita cobrança e pressão em ambiente de trabalho e 
familiar. [Elas] São remuneradas pela produção e o 

                                                 
58 Fonte: Jornal de Santa Catarina, 12 e 13 de março de 2005. Caderno 2, p. 16 e 
17. 
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tempo é cronometrado até para ir ao banheiro. Quando 
estas mulheres chegam em casa, a pressão não alivia e 
precisam estar sempre sorrindo. (Jornal de Santa 
Catarina, 12 e 13 de março de 2005. Caderno 2, p. 16 
e 17) 

 
 

As mudanças sócio-econômicas ocorridas em Blumenau, em 

Santa Catarina, no Brasil e em nível mundial, face ao processo de 

globalização, podem apontar para uma degradação do grau de 

satisfação com a qualidade de vida. Os altos índices de afastamento do 

trabalho, de suicídio e de consumo de antidepressivos em Blumenau e 

na região do Médio Vale do Itajaí mostram que os indicadores 

convencionais de bem-estar não estão capturando todas as dimensões 

da qualidade de vida dos indivíduos. Nesse sentido, parece oportuno 

contrastar os indicadores objetivos e subjetivos para problematizar e, 

com isso, compreender os efeitos sobre a qualidade de vida das 

transformações recentes. 

 

4.3 Novidades no campo dos indicadores de desenvolvimento 
 

Gadrey & Jany-Catrice (2006) afirmam que dois fenômenos 

moldam o futuro dos indicadores de desenvolvimento. O primeiro 

fenômeno está relacionado à iniciativa local, regional e das redes 

organizacionais militantes (Organizações Não-Governamentais – 

ONGs, associações, fundações e comunidades). O segundo é a 
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crescente inserção e influência das mulheres na vida política, 

econômica e social, contribuindo para revalorizar os aspectos 

humanos, sociais e ambientais do desenvolvimento. 

Henderson (1991) sugere que tanto do ponto de vista científico 

como democrático, seria interessante definir um grupo de indicadores 

que tratem das diferentes dimensões do desenvolvimento e do bem-

estar. Depois seria necessário “treinar” os meios de comunicação para 

usar estes novos indicadores, mesmo que isso exija tempo. 

Indicadores transparentes e tangíveis, de fácil compreensão e 

visualização e que as pessoas consigam relacionar com a própria vida, 

poderão produzir uma base política para atingir as políticas 

governamentais necessárias e desejadas. 

Uma das hipóteses de Gadrey & Jany-Catrice (2006) é que os 

principais indicadores sócio-econômicos não são apenas reflexos 

passivos dos fenômenos que pretendem demonstrar. “Eles também 

fazem parte, com outros elementos de nosso ambiente informacional, 

daquilo que organiza nossa molduras cognitivas, nossa visão do 

mundo, nossos valores, nossos julgamentos” (GADREY & JANY-

CATRICE, 2006, p. 24). Estes indicadores dependem de conveções 

políticas e de sistemas de valores, ou, parafraseando Marx, da 

superestrutura vigente. Como estes indicadores estão arraigados no 

modo de vida atual, por serem os mais difundidos e os mais 



 250

midiatizados, o processo de substituição destes por indicadores que 

mensurem o bem-estar de forma mais efetiva pode levar anos. 

 
Para que uma convenção alternativa de bem-estar e de 
riqueza se imponha, com frequência englobando a 
precedente, devem-se reunir diversas condições, das 
quais depende a força das alianças e das redes de 
interesses que podem ser construídas em torno dela. 
Uma dessas condições diz respeito – pois trata-se aqui 
de convenções que devem se traduzir em procedimentos 
estatísticos (convencionais) – à viabilidade técnica e à 
redução das margens de incerteza das definições e dos 
resultados. (GADREY & JANY-CATRICE, 2006:77) 

 

A fim de garantir a eficácia para o uso político, os indicadores de 

bem-estar “devem ser integrados em dispositivos que garantam o 

objetivo triplo de competência, pluralismo e democracia” (GADREY & 

JANY-CATRICE, 2006:138). Os constantes desdobramentos e avanços 

dos indicadores de desenvolvimento não são imunes às tensões do 

mundo social nem o reflexo passivo de concepções políticas globais. 

Eles constituem-se em um misto entre o aperfeiçoamento das 

ferramentas de gestão e um empreendimento resultante das 

convenções políticas, que se modificam no decorrer do tempo 

(GADREY & JANY-CATRICE, 2006). 

 

A maior parte dos novos indicadores, concebidos depois de 

1990, repousa, de maneira significativa, nos dados das contas 

nacionais. Sua originalidade é que não repousam unicamente 

nelas. (GADREY & JANY-CATRICE, 2006, p. 30) 
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 O desenvolvimento de uma região não deve estar atrelado 

somente ao seu crescimento econômico, mas, sobretudo, ao aumento 

da qualidade de vida da população. Apesar de diversos estudos 

correlacionarem positivamente a renda e a felicidade, a conceituação 

de qualidade de vida é complexa demais para se limitar somente à 

dimensão econômica (VEENHOVEN, 2007; DIENER & SUH, 1997; 

DIENER et al, 1999; FREY & STUTZER, 2002; HEILIGHEN & 

BERNHEIM, 2001).  

 
Uma economia baseada em desejos – sejam estes 
desejos de auxílio médico, de educação e de transporte 
– na época atual só levariam a níveis de polarização 
socialmente intoleráveis. Por outro lado, uma economia 
baseada em necessidades – incluindo  a identificação 
destas necessidades por especialistas e uma 
administração eficiente dos meior de satisfazê-las – 
pode dar uma legitimidade sem precedentes ao uso 
dessa ciência a serviço do controle social do homem 
“necessitado”. (ILLICH, 2000:168). 

 

 Segundo Stiglitz et al. (2009), os indicadores não-monetários 

tem um papel importante nas avaliações do progresso social. Estas 

medidas não estão sendo criadas para substituir os indicadores 

econômicos convencionais, mas para enriquecer a discussão política e 

para mostrar a opinião das pessoas sobre as condições das regiões 

onde elas vivem. Existe grande potencial de que estas avaliações 

migrem da pesquisa para as práticas estatísticas padronizadas. Stiglitz 

et al. (2009) aconselha que as agências nacionais de estatística 

deveriam incorporar questões a cerca do bem-estar subjetivo nas suas 
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pesquisas para capturar dados sobre as avaliações sobre a vida das 

pessoas, suas experiências hedônicas e suas prioridades.  

  

4.4 Um indicador subjetivo de desenvolvimento 
 

Sabendo-se que o bem-estar subjetivo varia de acordo com o 

horário em que o indivíduo foi entrevistado ou com a estação do ano 

em que a entrevista foi conduzida (LAYARD, 2005 apud COOMBS, 

2006), com as fases do ciclo econômico, com a idade do entrevistado 

e de acordo com a diferença entre suas expectativas e os resultados 

atingidos, por que utilizar-se de indicadores subjetivos para avaliar o 

desenvolvimento de uma região? 

Giannetti (2002) cita estudos conduzidos em diferentes países 

que mostram que o impacto de aumentos de renda em termos de 

bem-estar subjetivo tende a apresentar alta correlação somente para 

as faixas de menor renda na sociedade, declinando sensivelmente a 

partir de determinados patamares (USD$ 20 mil por ano no caso dos 

Estados Unidos). A correlação positiva é verificada novamente na faixa 

dos USD$ 80 mil anuais. Desta forma, a dimensão objetiva 

proporciona bem-estar até um determinado limite; assim que este é 

atingido, a felicidade não se altera. Como melhorar o bem-estar das 

pessoas se existem estas limitações objetivas? Utilizando-se critérios 

subjetivos de avaliação de qualidade de vida, que valoriza a opinião e 
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a reflexão do indivíduo sobre sua própria vida, suas preferências e 

suas prioridades. 

O indicador subjetivo de desenvolvimento seria de fundamental 

importância para os governos que visam o bem-estar de seus 

cidadãos. A busca de uma medida escalar de qualidade de vida é 

percebida como o maior desafio das pesquisas em qualidade de vida 

(STIGLITZ et al., 2009). De acordo com Layard (2009), os dados 

coletados com uma certa frequência serviriam para monitorar 

tendências na vida da comunidade e identificar quais dimensões estão 

melhores e quais apresentam-se piores; e a distribuição do bem-estar 

entre a população também seria facilmente observável. 

Todas as avaliações de bem-estar compartilham a ênfase em 

uma gama de aspectos da vida das pessoas que são importantes tanto 

intrinsicamente, como expressões objetivas de uma vida boa, ou 

instrumentalmente, a fim de atingir estados subjetivos que são 

valorizados pelo indivíduo ou outros objetivos materiais. É necessário 

definir a importância de cada aspecto em um dado lugar e em um 

determinado momento, além de conhecer o propósito do projeto, para 

determinar quais elementos farão parte da avaliação de qualidade de 

vida (STIGLITZ et al., 2009). 

A saúde é provavelmente o componente mais fundamental da 

qualidade de vida. Sem vida, nenhum dos outros aspectos tem algum 
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valor para o indivíduo. A saúde tem efeito tanto sobre a longevidade 

quanto sobre a qualidade de vida das pessoas. Os indicadores 

objetivos mais populares e que tem maior base estatística são as taxas 

de mortalidade, que é consequência das condições sócio-econômicas 

de uma localidade na saúde das mães e recém-nascidos, a expectativa 

de vida ao nascer, que é a estimativa de tempo de vida para alguém 

nascido hoje que vai experimentar as taxas de mortalidade atuais 

durante a sua vida, e as taxas de morbidade ou condições de saúde da 

população (STIGLITZ et al., 1999). 

A economia tradicionalmente considera as habilidades e talentos 

da população como uma importante contribuição à produção 

econômica. O capital humano, que é a denominação apropriada às 

habilidades e talentos das pessoas, provém dos investimentos em 

educação, combinado com a instrução familiar e os recursos 

disponíveis para promover o conhecimento (museus, bibliotecas etc.). 

Educação, alfabetização, raciocínio e aprendizado também são de 

grande importância para a qualidade de vida das pessoas. O 

conhecimento expande as liberdades e as oportunidades individuais, 

independentemente de qualquer impacto que isso possa ter na renda 

das pessoas ou na economia de uma região ou país. Algumas 

evidências indicam que indivíduos que frequentaram a escola (e a 

universidade) por mais tempo, ou que atingiram um nível educacional 
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mais alto, têm maior probabilidade de relatar melhor qualidade de 

vida, de participar mais ativamente na sociedade e de apresentar 

melhores condições de saúde (STIGLITZ et al., 2009). Mackenbach 

(2006 apud STIGLITZ et al., 2009) demonstra que nos países 

europeus as taxas de mortalidade de homens com menor escolaridade 

são em geral 50% maiores que as de homens com maior escolaridade. 

As atividades que as pessoas exercem têm efeitos tanto em suas 

experiências hedônicas como nos seus julgamentos cognitivos. 

Pesquisas que analisam o tempo dispendido em cada atividade (time-

use surveys – TUS) fornecem um indicador quantitativo de como as 

pessoas ocupam seu tempo. O trabalho remunerado contribui para a 

qualidade de vida tanto positivamente – gera renda e identidade aos 

indivíduos, além de proporcionar interações sociais – como 

negativamente – pode causar experiências negativas e oferecer riscos 

aos indivíduos. O trabalho não remunerado – compras, trabalho 

doméstico, cuidar de crianças e de outros dependentes – é geralmente 

negligenciado das avaliações de qualidade de vida. Tanto o trabalho 

não remunerado como o tempo gasto no trânsito, levando-se em conta 

a acessibilidade dos meios de transporte, ocupam boa parte do tempo 

das pessoas e são atividades que impactam sua qualidade de vida, 

assim como o lazer.  
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A participação política tem valor tanto intrínseco como 

instrumental para a qualidade de vida. Intrinsecamente, a 

oportunidade de participar como cidadãos, de ter “poder de voz” frente 

às políticas públicas, de poder discordar e expor-se sem medo contra 

injustiças e atos incorretos reflete a liberdade e as capacidades (tais 

como conceituadas por Sen (1999 apud STIGLITZ et al., 2009)  dos 

indivíduos. E instrumentalmente, a participação dos cidadãos pode 

direcionar as políticas públicas, garantir as responsabilidades do 

governo e das instituições públicas, revelar as necessidades da 

população e as privações em situações de emergência (enchentes, 

terremotos) e no longo prazo (pobreza, mal-nutrição, fome). 

Os relacionamentos sociais, muitas vezes denominados “capital 

social”, assim como o aspecto material (capital físico) e o 

conhecimento (capital humano), também são fundamentais para o 

bem-estar de um indivíduo. Relacionamentos sociais, incluindo o 

casamento, mas não limitados ao estado civil, apresentam uma das 

mais fortes correlações com o bem-estar subjetivo. Segundo Helliwell 

& Putnam (2004 apud STIGLITZ et al., 2009) pessoas que têm muitos 

amigos, que são amistosas com vizinhos e demonstram 

companheirismo no trabalho têm menor probabilidade de vivenciar 

tristeza, solidão, baixa auto-estima, problemas alimentares e insônia. 

“A amplitude e profundidade das relações sociais de um indivíduo 
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dizem mais sobre o seu bem-estar subjetivo que outros aspectos de 

sua vida59” (HELLIWELL & PUTNAM, 2004 apud STIGLITZ et al., 2009). 

Bom relacionamento com a família, amigos leais, bons 

relacionamentos amorosos, participação em atividades voluntárias e/ 

ou religiosas, confiança mútua e engajamento no trabalho são pré-

requisitos para a felicidade, superando até mesmo o dinheiro e a fama 

(STIGLITZ et al., 2009). 

As condições ambientais afetam a vida das pessoas de diversas 

formas. Primeiramente, as condições ambientais impactam a saúde 

das pessoas diretamente, através da poluição do ar, da água e sonora, 

por exemplo, e indiretamente (alterações climáticas, mudanças no 

ciclos da água e do carbono, perda da biodiversidade). As pessoas 

beneficiam-se com o meio ambiente, seja com o acesso à água pura 

ou o contato com a natureza, e valorizam tanto o seu encanto como o 

desconforto que proporciona, o que impacta suas escolhas  (onde 

morar, por exemplo). As condições ambientais ainda podem levar a 

desastres naturais, como secas e inundações, que causam prejuízos 

tanto nas propriedades como nas vidas das pessoas afetadas. As 

doenças causadas por fatores ambientais correspondem a 24% do 

                                                 
59 Tradução livre do texto original em inglês: “Subjective wellbeing is best predicted 
by the breadth and depth of one’s social connections” (HELLIWELL & PUTNAM, 2004 
apud STIGLITZ et al., 2009). 
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total de doenças (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008 apud 

STIGLITZ et al., 2009). 

Segundo Stiglitz et al. (2009), a insegurança é relacionada ao 

medo e à ansiedade e também significa incerteza com relação ao 

futuro, afetando negativamente a qualidade de vida das pessoas, 

principalmente os indivíduos avessos a riscos. A insegurança pessoal 

corresponde aos fatores externos – violência, crimes e acidentes – que 

põem em risco a integridade física das pessoas. Variações na renda ao 

longo do tempo pode causar insegurança para as pessoas envolvidas, 

mesmo que isso seja bom para a sociedade, uma vez que promove a 

mobilidade social. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, da 

ONU, defende em seu artigo 25 que os indivíduos devem ter “direito à 

segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na 

velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência por 

circunstâncias independentes da sua vontade60”. 

O desemprego, para a maioria das pessoas, é uma desgraça, 

semelhante ao fim de um casamento, quando o indivíduo deixa de ser 

importante para outra pessoa (LAYARD, 2003). As pessoas são mais 

felizes quando seus empregos são estáveis. Layard (2003) menciona 

que a flexibilidade no trabalho é a estratégia empresarial deste 

momento, o que reduz o potencial de estabilidade dos empregos. 

                                                 
60 Disponível em: http://www.un.org/spanish/Depts/dpi/portugues/Universal.html. 
Acesso em 15 de maio de 2010. 
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Um indicador subjetivo de qualidade de vida envolve não 

somente desafios referentes à confiabilidade das avaliações de cada 

uma das dimensões relatadas acima como também desafios 

resultantes da interrelação entre estas dimensões. As avaliações que 

se baseiam em condições médias da população ocultam as diferenças 

nas experiências individuais. A análise das dimensões do bem-estar 

deve ocorrer em nível macro – abordagem holística –, verificando as 

interrelações existentes entre as diversas dimensões, a fim de que 

desvantagens e vantagens em duas ou mais dimensões (um indivíduo 

doente e pobre, e um indivíduo saudável e rico, por exemplo) sejam 

consideradas na avaliação. As consequências de ser doente e pobre 

para o bem-estar subjetivo de um indivíduo excedem enormemente a 

soma dos dois efeitos tomados separadamente (STIGLITZ et al., 

2009). 

Agregar todas as dimensões da qualidade de vida em um 

indicador é visto como uma boa solução frente aos indicadores 

econômicos convencionais, mas pode ser tanto limitante como 

decepcionante. Limitante devido ao grau de dificuldade de produzir 

informação de alta-qualidade em um único indicador e decepcionante 

porque o indicador agregado não pode ser desenvolvido sem juízos de 

valor que são necessariamente controversos (STIGLITZ et al., 2009). 
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Stiglitz et al. (2009) apresenta as questões abaixo para auxiliar 

na seleção de um método de agregação das dimensões de qualidade 

de vida para melhor avaliar o bem-estar subjetivo. As questões são 

independentes e sua relevância depende do contexto e da escolha 

ética entre as diferentes abordagens. 

a) A sociedade está bem? A resposta a esta questão exige 

informação quanto à pontuação média de vários indicadores 

relativos aos domínios da qualidade de vida. Suas principais 

vantagens são simplicidade e necessidade de poucos dados. A 

maioria das aplicações deste tipo de abordagem baseia-se em 

dados objetivos para as diferentes dimensões da qualidade de 

vida, mas pode também incorporar o bem-estar subjetivo.O IDH 

é um exemplo de indicador objetivo que pode incorporar o bem-

estar subjetivo para aprimorar sua eficácia. A escolha dos 

pesos61 para cada uma das dimensões analisadas e a 

interpretação das mudanças ambientais nestes indicadores 

podem limitar sua confiabilidade. 

b) As pessoas estão vivendo bem? A ênfase está nas condições de 

cada indivíduo na sociedade. Esta resposta exige a agregação de 

indicadores de qualidade de vida no nível individual para depois 

                                                 
61 Stiglitz et al. (2009) mencionam que a escolha dos pesos não segue um único 
padrão e pode resultar de convençõe utilizadas, de juízos de valor, da preferência 
típica (representativa) dos indíviduos com pior qualidade de vida (RAWLS, 1982) e 
do consenso quando as preferências são conflitivas (SEN, 1985, 1992). 
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resumir a informação ao nível nacional. Sua abordagem possui 

as mesmas vantagens da anterior: simplicidade e facilidade para 

reunir os dados. É utilizada para avaliar a pobreza 

multidimensional (medida que considera a deprivação individual 

em diversas dimensões). A escolha dos pesos para a construção 

de um indicador individual e o enfoque nas pessoas na base da 

escala de qualidade de vida, em vez de focar em toda a 

distribuição, são limitadores do seu uso. 

c) As pessoas estão vivendo felizes? Enfatiza-se as experiências 

hedônicas das pessoas. As experiências hedônicas de cada 

indivíduo são agregadas e então sumarizadas para a região ou 

país. Sua principal vantagem é que as diferentes experiências 

individuais são pontuadas através de um ponto comum: a 

intensidade das experiências hedônicas por elas geradas. A 

adoção do U-index62 auxilia na conjugação de medidas objetivas 

e subjetivas de como as pessoas gastam e experienciam seu 

tempo. O Day Reconstruction Method, no qual os indivíduos 

                                                 
62 Este indicador mede a proporção do tempo de uma pessoa em que o sentimento 
mais forte é uma emoção negativa, como frustração, depressão, raiva, preocupação, 
crítica etc. e deste modo enfoca as pessoas mais infelizes e miseráveis da sociedade. 
Se fosse baseado na proporção do tempo de uma pessoa em que o sentimento mais 
forte é uma emoção positiva, sua ênfase seria nos indivíduos mais felizes e 
prósperos. O U-index fornece uma medida ordinal dos sentimentos, podendo ser 
facilmente comparado entre diferentes indivíduos. (STIGLITZ et al., 2009). O U-
index está bem detalhado em KAHNEMANN, D.; KRUEGER, A. Developments in the 
Measurement of Subjective Well-Being. Journal of Economic Perspectives, 20, 
2006. 
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descrevem episódios particulares de sua experiências diária, 

também pode ser utilizado para responder a esta pergunta. 

d) As pessoas estão satisfeitas com suas vidas? O foco é nos 

julgamentos dos indivíduos sobre suas vidas como um todo. 

Exige-se a agregação das medidas de satisfação entre as 

pessoas.  

e) As pessoas têm a qualidade de vida que elas querem? O 

indivíduo é o foco da análise e esta questão requer informação 

sobre quanto cada pessoa está disposta a sacrificar uma 

dimensão da qualidade de vida para obter um determinado nível 

de outra dimensão. Uma abordagem utilizada para responder a 

questão baseia-se no conceito de renda equivalente – a renda 

que tornaria o indivíduo indiferente entre sua situação atual e 

uma situação baseada na sua renda atual e em alguns critérios 

de referência para as dimensões não-monetárias da qualidade de 

vida. Como este método conta com um ranking ordinal de 

situações definidas pelas preferências individuais, ele não 

considera que as pessoas são mais felizes quando obtêm alta 

satisfação pela redução das suas aspirações. As pessoas são 

declaradas felizes somente quando elas obtêm o que elas 

realmente querem. O aspecto financeiro não está acima dos 

demais domínios da vida de uma pessoa, mas reflete as 
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preferências individuais. O problema é que as pessoas nem 

sempre têm preferências claramente definidas. 

 

Hagerty et al. (2001) usaram a técnica Delphi para definir os 

critérios que são importantes em um indicador de qualidade de vida. 

Os critérios consensuais entre os autores são os seguintes: a) o 

indicador deve ter um claro propósito prático; b) o indicador deve 

ajudar no desenvolvimento e avaliação de programas públicos em 

todos os níveis de agregação; c) o indicador deve basear-se em séries 

temporais que permitam o monitoramente e o controle periódicos; d) 

o indicador deve estar fundamentado em uma teoria bem aceita; e) os 

componentes do indicador devem ser confiáveis, válidos e sensíveis à 

mudanças de opinião; f) o indicador deve ser reportado como um 

único número, que pode ser subdividido em sub-indicadores; g) os 

domínios agregados devem abranger a totalidade de uma experiência 

de vida; h) cada domínio deve abranger uma porção substancial da 

qualidade de vida como uma imagem mentalmente formada; i) deve 

haver possibilidade de medir cada domínio quanto aos seus aspectos 

objetivos e subjetivos; j) cada domínio genérico de avaliação da 

qualidade de vida deve ter relevância para a maioria das pessoas; k) 

se um domínio específico é proposto de forma não-genérica, ele deve 

comprovadamente afetar a variância da imagem da qualidade de vida 
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além dos domínios genéricos para o grupo-alvo; l) os domínios devem 

ser neutros, positivos ou negativos na sua contribuição para a 

qualidade de vida; m) os domínios devem diferir das dimensões da 

personalidade (como extraversão, auto-estima), dos processos 

cognitivos (dissonância cognitiva) e afetivos (alegria); n) a dimensão 

subjetiva de cada domínio deve ter tanto um componente cognitivo 

quanto afetivo. 

Layard (2009) prevê que a análise quantitativa da qualidade de 

vida se tornará uma prática rotineira em vários governos dentro dos 

próximos 20 ou 30 anos. 

 

4.5 Exemplos de indicadores de bem-estar para promover o 
desenvolvimento de uma região 

 

4.5.1 O pioneirismo do Butão 
 

O Butão, um pequeno país com 38.394 km2 e mais de 630 mil 

habitantes, encravado nos vales do Himalaia, foi pioneiro neste 

aspecto, ao adotar a Felicidade Interna Bruta (FIB) como medida 

alternativa do bem-estar do indivíduo e da sociedade e indicador 

complementar o PIB. Além da melhoria no bem-estar em geral da 

população do país, houve aumento da renda proporcionada pelo 

turismo (USD$ 50 milhões em 2007) e da expectativa de vida (de 43 
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anos em 1982 para 65 anos em 2008), e redução da taxa de 

mortalidade (de 163 por mil para 52 por mil habitantes no mesmo 

período) (CASTRO, 2008).  

Segundo Dasho Karma Ura, vice-presidente do Conselho 

Nacional do Butão, os indicadores estão embasados nos valores da 

sociedade. As políticas públicas geralmente baseiam-se na tendências 

de desenvolvimento internacionais, sem considerar os valores que 

estão por trás destas tendências. Para superar este problema, bastaria 

reconhecer que entre os valores e a implementação de políticas 

públicas estão os indicadores, que ajudam a guiar o país na direção 

dos seus objetivos. A visão das pessoas é melhor compreendida 

através da definição de indicadores que apontam as áreas fortes e 

fracas da sociedade. Os indicadores servem como mediadores, como 

pontes que unem os valores da sociedade e as políticas públicas, e 

como instrumentos eficientes de avaliação ao longo do tempo. Como 

os indicadores refletem os valores e ajudam a definir os programas 

governamentais, eles tornam-se vitais para fornecer feedback quanto 

à efetividade de políticas existentes. Se o relacionamento entre os 

valores da sociedade e as políticas públicas é bem sucedido, significa 

que os ambientes econômico, social, político, ecológico, cultural e 

tecnológico estão bem inseridos nos indicadores da FIB.   
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O quarto rei do Butão, Jigme Singye Wangchuck, responsável 

por cunhar a FIB em 1972, disse em abril de 1986 que a Felicidade 

Interna Bruta é mais importante do que Produto Interno Bruto. A FIB é 

desde então a meta última que norteia as mudanças sociais, 

econômicas e políticas no Butão. O quinto rei do Butão, Jigme Khesar 

Namgyel Wangchuck, declara que a felicidade e o bem estar de todas 

as pessoas e de todos os seres sencientes é o propósito último de um 

governo baseado na FIB.  

O PIB é parte integrante da FIB, uma vez que o crescimento 

econômico pode promover o bem-estar e a felicidade. Todavia, o 

Butão reconhece diversas deficiências no PIB: a) existem muitos 

modos de se atingir o mesmo nível de PIB, não importando se a 

riqueza foi gerada através de prostituição ou de meditação, ou mesmo 

se foi obtida se maneira estressante ou prazerosa; b) existe uma 

tremenda inclinação voltada ao consumo na adoção do PIB; c) o PIB 

mede muito bem o capital produzido, mas não mede outras formas de 

capital e serviços, tais como os ambientais, humanos e sociais; d)  o 

PIB não mede o tempo livre e nem tampouco o trabalho voluntário; e) 

o PIB é cego para a injustiça econômica; f)  fatores como família, 

amigos, segurança, redes sociais, liberdade, criatividade, significado 

para a vida e assim por diante não necessariamente aumentam com a 

renda. 
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No Butão, a felicidade não pode ser deixada exclusivamente a 

cargo de dispositivos e esforços privados. Se o planejamento 

governamental e, portanto, as condições macro-econômicas da nação, 

forem adversos à felicidade, esse planejamento fracassará enquanto 

uma meta coletiva. A mensagem deste pequeno país asiático é que os 

governos precisam criar condições conducentes à felicidade, para que 

os esforços individuais possam ser bem sucedidos. Dasho Karma Ura 

menciona que: 

A política pública é necessária para educar os cidadãos 
sobre a felicidade coletiva.  As pessoas podem fazer 
escolhas erradas, que por sua vez podem desviá-las da 
felicidade. Planejamentos de política pública corretos 
podem lidar com tais problemas, e reduzi-los, impedindo 
assim que ocorram em larga escala.63 

 

A noção de felicidade do governo do Butão reconhece a 

influência de estímulos externos, principalmente do forte apelo 

materialista nos países Ocidentais, mas  defende uma tradição que 

mostra que sensações prazerosas serão geradas ao bloquear-se a 

entrada dos estímulos sensoriais externos e ao aquietar-se a mente. 

Esta abordagem decorre da filosifia budista e requer a prática regular 

de técnicas de meditação, através das quais o indivíduo experiencia o 

                                                 
63 Tradução livre do texto de Dasho Karma Ura, vice-presidente do Conselho Nacional 
do Butão e Presidente do Centro para os Estudos do Butão fundado pelo Programa 
de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD), publicado em 
http://www.grossnationalhappiness.com/gnhIndex/intruductionGNH.aspx em inglês: 
“(...) public policies are needed to educate citizens about collective happiness. People 
can make wrong choices that lead them away from happiness. Right policy 
frameworks can address and reduce such problems from recurring on a large scale.” 
Acesso em 03 de junho de 2010.  

http://www.grossnationalhappiness.com/gnhIndex/intruductionGNH.aspx


 268

sujeito em si, em vez do sujeito experienciar os estímulos externos. 

Neste método não há nada externo que possa se constituir num 

insumo para felicidade.  

A percepção de felicidade que não leva em consideração 
a felicidade dos outros é irresponsável e egocêntrica, e 
esta busca pela felicidade é provavelmente anti-ética. A 
felicidade florece quando os relacionamentos são 
intensificados, tornando-se espontânea quando os 
relacionamentos aprimoram-se. Neste sentido, o 
desenvolvimento como um todo é resultado do 
progresso nos relacionamentos, não nos indivíduos.64 
 
 

Ao aplicar-se esta visão de felicidade do Butão, uma economia 

estacionária, estável e sustentável, pode ser considerada bem 

sucedida, enquanto que uma economia cujo PIB cresce continuamente 

a uma taxa ambientalmente insustentável pode ser vista como um 

fracasso. Uma economia estacionária pode sinalizar que a estabilidade 

psicológica quanto aos desejos foi alcançada entre os consumidores.  

Os quatro pilares da FIB são: a promoção do desenvolvimento 

sustentável, a preservação dos valores culturais, a conservação do 

ambiente natural e o estabelecimento de uma boa governança. O 

Centro de Estudos do Butão, uma instituição de pesquisa não-

partidária e sem fins lucrativos, desenvolveu um único índice para a 

Felicidade Interna Bruta que se subdivide em diferentes indicadores 

                                                 
64 Ibidem. “The perception of happiness that doesnt take into account the needs of 
others happiness is irresponsible and egocentric, and the pursuit of such happiness is 
likely to be unethical. Happiness blossoms through enhanced relationships, arising 
unbidden when relationships improve. In this sense, the whole of development is a 
progress in relationships, not of individuals.” 
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que avaliam, controlam e guiam que o planejamento e o 

desenvolvimento do Butão. Este índice incorpora indicadores de status, 

indicadores demográficos e indicadores causais e de correlação. 

Para que um indicador seja válido segundo a FIB, ele deve 

demonstrar influência positiva ou negativa na felicidade. Deste modo, 

um índice menor de criminalidade, um maior controle de doenças e 

menos poluição têm influência positiva na felicidade da população, ao 

contrário de índices maiores de criminalidade, surtos e epidemias e 

poluição, que influenciam negativamente o bem-estar. O indicador 

deve cobrir tanto as esferas objetivas quanto as subjetivas das 

dimensões da FIB, conferindo pesos idênticos tanto para os aspectos 

funcionais da sociedade humana como para o lado emocional da 

existência da mesma. Neste sentido, a percepção das pessoas sobre 

sua segurança é tão importante como as estatísticas objetivas de 

criminalidade na felicidade da população. 

A FIB combina os aspectos subjetivos e os objetivos da avaliação 

de felicidade porque, por exemplo, um aluno que frequenta a escola 

pode apresentar notas e frequencia altas nas estatísticas escolares 

convencionais, mas ele, subjetivamente, percebe a sua experiência 

educacional como completamente deficiente (os professores podem 

ser opressivos ou o clima da sala de aula pode ser tenso). Assim, o 

processo educacional não promove bem-estar para este aluno, apesar 
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do bom desempenho objetivo do aluno e da escola. As auto-

avaliações, combinadas com as estatísticas objetivas, promove uma 

visão mais efetiva do bem-estar do que as estatísticas objetivas  

analisadas isoladamente. 

O conjunto de indicadores da FIB pode ser expresso usando um 

ícone tradicional: a roda. No centro da roda se situa o bem-estar, a 

felicidade e a satisfação com a vida que a sociedade humana busca 

atingir. Os meios para se atingir este objetivo fundamental são os 

raios da roda, que representam os domínios, tais como o educação, 

saúde, uso do tempo, cultura, governança, vitalidade comunitária, 

resiliência e diversidade ecológica, bem-estar psicológico e o padrão 

de vida. 

A primeira parte do cálculo da FIB aplica um corte baseado em 

suficiência para cada indicador, semelhante à utilização de uma linha 

de pobreza. O valor de cada indicador no qual os indivíduos atingem o 

nível desejado de suficiência é igual a zero. Subsequentemente, todos 

os valores que são menores do que o suficiente consistem na distância 

destes valores com relação ao corte. Se o valor de corte de suficiência 

for 8, por exemplo, e o indicador informar um valor igual a 6, a 

resultado real será (8-6)/8, ou 0,25. Quando as pessoas não atingem 

o grau de suficiência em alguma dimensão da felicidade, a FIB é 

reduzida. Uma pessoas que adquire suficiência em todas as nove 
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dimensões é considerada feliz. De acordo com a FIB, os indivíduos não 

precisam acrescentar mecanicamente novas realizações além de um 

determinado ponto para melhorar sua qualidade de vida. A FIB dirige 

sua atenção para que um nível médio de realizações seja atingido a 

fim de contribuir para a qualidade de vida da maioria das pessoas.  

O segundo passo do cálculo da FIB consiste em agregar os dados 

da população em uma medida decomposta que é sensível tanto para a 

intensidade quando para a severidade das realizações. O número de 

indicadores em cada uma das nove dimensões da FIB é diferente, 

então, para evitar resultados tendenciosos, todas as dimensões têm 

pesos iguais. No entanto, a fim de destacar as realizações muito 

baixas e as igualdades, as distâncias entre o realizado e o corte de 

suficiência de cada indicador devem ser elevadas ao quadrado antes 

de agregá-las, para enfatizar a severidade da insuficiência. A dimensão 

“bem-estar psicológico”, por exemplo, corresponde a 11 indicadores 

(expostos no Quadro 19). Cada um destes 11 indicadores tem peso de 

1/11. O índice único de “bem-estar psicológico” seria 1 – distância 

quadrada do corte para os 11 indicadores. A FIB, por sua vez, 

corresponderá à média dos índices dos indicadores. 
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QUADRO 19 – INDICADORES DA DIMENSÃO “BEM-ESTAR PSICOLÓGICO” DA 
FIB 

 
Número Indicadores Índices Questões Variação Limite 

(Indica decréscimo 
de FIB se a variável 
está abaixo do 
limite)  

1 Saúde mental  Índice de Saúde 
Mental 

Questionário de 
saúde em geral 

1(pior) - 
37(melhor) 
Categorias: 
22-37 Bem-estar 
mental normal 
17-21 Alguma 
dificiência 
1-16 Deficiência 
severa  

22 (Bem-estar mental 
normal)  

2 Frequência de 
recitação de 
orações 

Índice de 
Espiritualidade 

Você diz ou recita 
orações? 

1(pior) - 
3(melhor) 
Categorias: 
1 (Nunca) 
2 
(Ocasionalmente) 
3 (Diariamente)  

3 (Diariamente)  

3 Frequência de 
meditação  

Índice de 
Espiritualidade 

Você pratica 
meditação? 

1(pior) - 
3(melhor) 
Categorias: 
1 (Nunca) 
2 
(Ocasionalmente) 
3 (Diariamente)  

2 (Ocasionalmente)  

4 Considerar o 
karma(*) na 
vida diária 

Índice de 
Espiritualidade 

Você considera o 
karma na sua vida 
diária? 

1(pior) - 
3(melhor) 
Categorias: 
1 (Nunca) 
2 
(Ocasionalmente) 
3 (Diariamente)  

3 (Diariamente)  

5 Frequência de 
experienciar o 
sentimento de 
egoísmo 

Índice de 
Equilíbrio 
Emocional 

Com que 
frequência você 
experiencia o 
egoísmo? 

1(pior) - 
3(melhor) 
Categorias: 
1 
(Frequentemente) 
2 (Às vezes) 
3 (Nunca)  

3 (Nunca)  

6 Frequência de 
experienciar o 
sentimento de 
inveja 

Índice de 
Equilíbrio 
Emocional 

Com que 
frequência você 
experiencia a 
inveja? 

1(pior) - 
3(melhor) 
Categorias: 
1 
(Frequentemente) 
2 (Às vezes) 
3 (Nunca) 

3 (Nunca) 

7 Frequência de 
experienciar o 
sentimento de 
calma 

Índice de 
Equilíbrio 
Emocional 

Com que 
frequência você 
experiencia a 
calma? 

1(pior) - 
3(melhor) 
Categorias: 
1 (Nunca) 
2 (Às vezes) 
3 
(Frequentemente) 

3 (Frequentemente)  

8 Frequência de Índice de Com que 1(pior) - 3 (Frequentemente) 
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experienciar o 
sentimento de 
compaixão 

Equilíbrio 
Emocional 

frequência você 
experiencia a 
compaixão? 

3(melhor) 
Categorias: 
1 (Nunca) 
2 (Às vezes) 
3 
(Frequentemente) 

9 Frequência de 
experienciar o 
sentimento de 
generosidade  

Índice de 
Equilíbrio 
Emocional 

Com que 
frequência você 
experiencia a 
generosidade? 

1(pior) - 
3(melhor) 
Categorias: 
1 (Nunca) 
2 (Às vezes) 
3 
(Frequentemente) 

3 (Frequentemente) 

10 Frequência de 
experienciar o 
sentimento de 
frustração 

Índice de 
Equilíbrio 
Emocional 

Com que 
frequência você 
experiencia a 
frustração? 

1(pior) - 
3(melhor) 
Categorias: 
1 
(Frequentemente) 
2 (Às vezes) 
3 (Nunca) 

3 (Nunca)  

11 Ocorrência de 
pensamento 
sobre suicídio  

Índice de 
Equilíbrio 
Emocional 

Você alguma vez 
já pensou 
seriamente em 
cometer suicídio?  

1(pior) - 2 
(melhor) 
Categorias: 
1 (Sim) 
2 (Não)  

2 (Não)  

 
Fonte: Disponível em http://www.grossnationalhappiness.com/gnhIndex/ 
intruductionGNH.aspx. Acesso em 03 de junho de 2010. 
(*) Na teoria filosófica do budismo, karma significa destino, segundo o 
Dicionário Michaelis – UOL. 
 
 

4.5.1.1 Projetos de implementação da Felicidade Interna Bruta no 
Brasil 
 

 O Instituto Visão Futuro, sediado em Porangaba, SP, tem 

divulgado o conceito da Felicidade Interna Bruta (FIB) no Brasil65. Este 

instituto pretende difundí-lo no Brasil não somente como um indicador, 

mas como um movimento para a mudança social em prol do bem-

estar coletivo e do desenvolvimento sustentável. Os projetos-piloto 

sobre a FIB no Brasil têm adotado uma abordagem sistemática 

                                                 
65 Disponível em http://www.felicidadeinternabruta.org.br. Acesso em 03 de junho 
de 2010. 
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baseada no questionário da FIB desenvolvido pelo Centro de Estudos 

do Butão. 

 A sistemática abordagem da FIB procura engajar, no Brasil, não 

apenas os membros da comunidade e seus entrevistadores, mas 

também o governo, as empresas e as universidades, para que unam 

suas forças em prol do desenvolvimento integral daquela comunidade. 

De acordo com o Dr. Roberto Ramalho Tavares, prefeito do município 

de Itapetininga, SP, que sedia um dos projetos-piloto da FIB no Brasil 

 
Hoje a legislação exige a participação popular, e o FIB 
incentiva essa participação. Não é só uma vontade dos 
governantes, não é só uma decisão legal - FIB 
desenvolve a capacidade de participação da 
comunidade, para transformar mais rapidamente a sua 
realidade.66 
 
 

 O modelo de implementação desenvolvido no Brasil tem dois 

anos e conta com três projetos-piloto que utilizam a abordagem em 

nível de uma comunidade local, em vez de um município, região ou 

país, seguindo os exemplos de implementação no Butão e no Canadá, 

visando criar condições para o envolvimento do cidadão e evitar a 

superficialidade. O sociólogo Juarez de Paula, gerente da Unidade de 

Desenvolvimento Territorial do SEBRAE Nacional defende a abordagem 

adotada: 

O desenvolvimento humano, social e sustentável, exige 
o protagonismo local. Sem o interesse, o envolvimento, 
o compromisso e a adesão da comunidade local, 

                                                 
66 Ibidem. 
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nenhuma política de indução ou promoção do 
desenvolvimento alcançará êxito.67 

 

A implementação da FIB no Brasil exige a mobilização da 

população local através de uma abordagem integrada e criativa para 

se evitar o risco da apatia e do desânimo. A primeira ação é conhecer 

os atores-chave na comunidade-alvo. Mapeia-se a área e define-se a 

população que será objeto do levantamento. Na sequência, um grupo 

de crianças será treinado com noções de teatro, palhaço etc. para 

serem “Agentes de Alegria”. Estas crianças serão “animadores 

culturais” durante os encontros, encorajando seus pais a participarem 

do processo de implementação do FIB. Na próxima fase do projeto, os 

jovens são selecionados em escolas locais e treinados para ministrar 

os questionários. Realizam-se palestras em universidades com o 

objetivo de inspirar alunos e professores para atuarem no projeto 

como Coordenadores de Campo, auxiliando e supervisionando as 

entrevistas, prestando assistência na atualização do banco de dados, 

provendo orientação técnica para a análise estatística e metodologia 

do levantamento. Após a conclusão de um pré-teste na área-alvo, os 

questionários são aplicados na população ao longo de um final de 

semana. Os resultados são tabulados e prepara-se uma apresentação 

                                                 
67 Ibidem. 
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destes para a comunidade, os líderes comunitários, os governantes 

etc.  

Apesar de concluída a pesquisa, o projeto ainda não está 

terminado. É necessário promover encontros de acompanhamento com 

a população local para estabelecer prioridades, desenvolver 

estratégias, analisar os recursos locais e estabelecer os prazos para 

realização de ações fundamentais ao desenvolvimento local. Para 

facilitar a coordenação destas ações e o contato com o governo e as 

empresas, pode-se criar um “Comitê FIB” naquela comunidade. É 

importante que as ações sejam implementadas em conjunto com o 

governo local e as empresas, como parte de seus programas de 

Responsabilidade Social.  

O questionário FIB deve ser aplicado em período anual ou bienal 

para rever as mudanças em cada uma das dimensões da FIB ao longo 

do tempo. O processo da FIB é sistêmico, envolvendo vários setores 

da sociedade (setor público, privado, cidadãos e universidades) e 

pessoas de diferentes faixas etárias (crianças, jovens e adultos), em 

ações voltadas para melhorar nove dimensões da qualidade de vida, 

em prol do bem-estar e da felicidade de todos. 

Um dos projetos-piloto conduzidos no Brasil ocorreu no bairro 

Jardim Campo Belo, na região de Viracopos em Campinas, SP. O 

projeto iniciou após a realização da Conferência FIB na Universidade 
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de Campinas (UNICAMP) em novembro de 2008. 439 pessoas foram 

entrevistadas, de um total de 50.000 habitantes, a fim de que 

houvesse 95% de confiabilidade na pesquisa e somente 5% de 

margem de erro. A pesquisa revelou um notável grau de bem-estar 

subjetivo da população do Campo Belo.  

 
Apesar das deficiências em assistência médica, educação 
e infra-estrutura básica, 64% da população se considera 
feliz e 31% mais ou menos feliz. Isso poderia ser 
atribuído a outros fatores, como o grau de solidariedade 
e o bom relacionamento humano entre as famílias 
(somente 8% estão insatisfeitos com o relacionamento 
com suas famílias) e o alto índice de fé e práticas 
religiosas entre as pessoas (77% dizem que a religião e 
a espiritualidade são muito importantes nas suas vidas).  

 
 

Paulo Cezar Nunes Junior, mestre pela Unicamp e um dos 

coordenadores do projeto afirma que “mesmo diante de circunstâncias 

desfavoráveis, existem valores que permitem um estado de bem-

estar. A felicidade e a qualidade de vida não estão apenas relacionadas 

à riqueza material”68. 

Por outro lado, a pesquisa no Campo Belo apontou urgências nas 

necessidades daquela população: falta de espaço para as crianças 

brincarem, falta de programa culturais (somente 20% se diz satisfeita 

com as oportunidades para atividades culturais) e há falta de espaços 

verdes (85% das pessoas estão preocupadas com a falta de 

arborização na área). A discussão destes resultados levou à primeira 

                                                 
68 Ibidem. 
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ação coletiva: a construção de uma praça de lazer para crianças, 

jovens e adultos no bairro, cujos planos de implantação iniciaram no 

início de 2010. 

Outro projeto-piloto da FIB foi realizado no bairro Vila Belo 

Horizonte, em Itapetininga, SP. Este bairro possui aproximadamente 

3.000 habitantes e as atividades começaram no segundo semestre de 

2009. O projeto iniciou-se com os programas “Educação para a 

Felicidade”, no qual 25 crianças de um escola municipal aprenderam a 

praticar diversas técnicas físicas e mentais para seu bem-estar, 

incluindo respiração diafragmática, ioga, auto-massagem e 

relaxamento profundo, “Círculo Mágico”, de contação de histórias 

sobre valores tais como bondade, generosidade, gratidão e 

cooperatividade, e com o ensinamento de técnicas de teatro e palhaço 

em aulas com um dos Doutores da Alegria, Angelo Brandini, e outros 

profissionais de teatro, para contagiar os adultos com ondas de 

felicidade e humor, mobilizando assim o entusiasmo de toda a 

comunidade. 

Trinta jovens de uma escola estadual foram capacitados com 

palestras sobre ciência hedônica (a ciência da felicidade); participaram 

de vivências que os sensibilizaram sobre aquilo que realmente faz o 

ser humano feliz ou infeliz; e aprenderam a falar em público. Estes 
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jovens aplicaram voluntariamente 400 questionários numa amostra 

randômica de moradores da Vila Belo Horizonte.  

Os resultados foram apresentados à população, que refletiu 

sobre as dimensões do FIB no bairro, e discutiu soluções e planos de 

ação para melhorar sua qualidade de vida. A partir deste processo, um 

grupo de moradores voluntariou-se para formar um Comitê FIB na Vila 

Belo Horizonte, o qual, em coordenação com a prefeitura, participará 

da equipe do Orçamento Participativo, planejando ações para 

satisfazer as necessidades do bairro e da cidade, especialmente 

quanto às questões de saúde, meio ambiente e lazer. Um dos 

coordenadores do projeto, o educador Fernando Rebelo, constatou: 

 
Percebemos como o FIB fortaleceu a vitalidade 
comunitária e ajudou a articular a comunidade para 
discutir e planejar estratégias de melhoria da sua 
qualidade de vida. Como resultado, percebemos o 
florescer de potencialidades locais e o semear de uma 
nova organização social, na qual o amor, a paz e ajuda 
mútua sejam os pilares.69 

 

4.5.2 Iniciativas australianas 
 

 A Austrália conta com duas iniciativas de avaliação de bem-

estar: o Índice de Bem-Estar do Australian Unity e os Indicadores 

Comunitários de Victoria. 

4.5.2.1 Índice de Bem-Estar Individual do Australian Unity 
  

                                                 
69 Ibidem. 
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 O Índice de Bem-Estar do Australian Unity (Australian Unity 

Wellbeing Index70) tem origem em um contexto dominado por noções 

de progresso, que nada mais é do que tornar a vida melhor, ou 

melhorar a qualidade de vida das pessoas. A criação de um indicador 

para medir o progresso neste sentido foi crucial, pois é difícil saber se 

a qualidade de vida está melhorando sem que se monitore e se avalie 

suas variações. As políticas públicas, por exemplo, são definidas com 

base no seu impacto nos indicadores. 

Este índice de bem-estar decorre de um acordo firmado no início 

de 2001, entre a Australian Unity, uma empresa de serviços 

financeiros e de saúde sediada em Melbourne, e o Centro Australiano 

de Qualidade de Vida (Australian Center on Quality of Life) da Deakin 

University, para o desenvolvimento de um indicador que pudesse 

demonstrar o bem-estar da população da Austrália. Segundo o 

contrato, são realizadas pesquisas com 2.000 entrevistados a cada 

seis meses. É conhecido internacionalmente como International 

Wellbeing Index e compreende dois índices: o Índice de Bem-Estar 

Individual (Personal Wellbeing Index), com sete itens, e o Índice de 

Bem-Estar Nacional (National Wellbeing Index), com seis itens. Ambos 

                                                 
70 Disponível em http://www.deakin.edu.au/research/acqol/auwbi/index.php. Acesso 
em 03 de junho de 2010. 
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utilizam uma escala de satisfação de 0 (completamente insatisfeito) a 

10 (completamente satisfeito). 

O Índice de Bem-Estar do Australian Unity considera a qualidade 

de vida tanto sob seu aspecto subjetivo – como as pessoas se sentem 

com relação às suas vidas – e objetivo – as condições materiais nas 

quais e com as quais as pessoas vivem. A Figura 4 ilustra que o bem-

estar é protegido por escudos de recursos. No escudo protetor mais 

externo (cinza claro) encontram-se os maiores recursos protetores 

externos, como dinheiro e relacionamentos. O escudo interno (cinza 

escuro) corresponde aos recursos internos que afetam o bem-estar, 

como encontrar significado para um acontecimento negativo. 

 

FIGURA 4 – ESCUDOS DE RECURSOS QUE PROTEGEM O BEM-ESTAR 

 

Fonte: http://www.deakin.edu.au/research/acqol/auwbi/index.php. 
 
 

Inclui sete domínios: padrão de vida, saúde, realizações, 

conexões com a comunidade, relacionamentos pessoais, segurança e 
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seguridade. A pontuação média de todos os sete domínios é 

combinada no Índice de Bem-Estar Individual, que é convertido para 

uma escala que varia de 0 a 100. Dados normativos do Índice de Bem-

Estar do Australian Unity indicam que a média do Índice de Bem-Estar 

Individual para os australianos é aproximadamente 75 pontos, 

conforme apresentado no Gráfico 23. 

 

GRÁFICO 23 – ÍNDICE DE BEM-ESTAR INDIVIDUAL – A FELICIDADE DA 
POPULAÇÃO AUSTRALIANA DE ABRIL/2001 A OUTUBRO/2007 

 

 

Fonte: http://www.deakin.edu.au/research/acqol/auwbi/index.php. 
 

Seguem abaixo alguns exemplos de questões: 
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QUADRO 20 – EXEMPLOS DE QUESTÕES DO ÍNDICE DE BEM-ESTAR DO 
AUSTRALIAN UNITY 

 

 
Fonte: http://www.deakin.edu.au/research/acqol/auwbi/index.php. 
 

 As respostas são somadas e divididas pelo número de questões 

respondidas (oito, caso o entrevistado responder todas as questões). 

O resultado deve ser multiplicado por 10 para obter o Índice de Bem-

Estar Individual71. 

O relatório “What makes us happy?” (“O que nos deixa feliz? ”) 

do Índice de Bem-Estar do Australian Unity, que condensa dados de 

pesquisas de 2001 a 2007, apresenta as seguintes conclusões: a) as 

                                                 
71 A versão online do Índice de Bem-Estar Individual está disponível em http:// 
www.australianunity.com.au/wellbeingindex. 

QA1a. Pense sobre sua própria vida e as suas circunstâncias pessoais, quão 

satisfeito você está com relação à sua vida como um todo? Por favor, use uma 

escala de 0-10, onde 0 corresponde a totalmente insatisfeito e 10 significa 

completamente satisfeito. 

QA1b. Passando agora para os vários aspectos da sua vida... Quão satisfeito você 

está com o seu padrão de vida? 

QA1c. ... com a sua saúde? 

QA1d. ... com as suas realizações atuais na vida? 

QA1e. ... com os seus relacionamentos pessoais? 

QA1f. ... com a sua segurança? 

QA1g. ... com o seu sentimento de pertencimento na comunidade? 

QA1h. ... com a sua seguridade no futuro? 
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pessoas tendem a ser mais felizes quando ficam mais velhas; b) as 

mulheres, em geral, são mais satisfeitas com a vida; c) pessoas com 

relacionamentos estáveis são mais felizes, especialmente as casadas; 

d) pessoas que realizam trabalhos voluntários geralmente reportam 

níveis mais altos de felicidade; e) a felicidade geralmente aumenta 

proporcionalmente com a renda, mas somente até o nível de $100.000 

a $150.000 dólares australianos, quando aumentos de renda não se 

traduzem em incrementos de bem-estar. Em comparação com o PIB 

per capita (GDP per capita) da Austrália, tanto o Índice de Bem-Estar 

Individual como o Índice de Bem-Estar Nacional mantiveram-se 

constantes enquanto o PIB per capita cresceu significativamente de 

2001 a 2006. 

 

GRÁFICO 24 – PIB PER CAPITA VERSUS BEM-ESTAR PESSOAL E NACIONAL 
NA AUSTRÁLIA – 2001-1006 

 

 

Fonte: http://www.deakin.edu.au/research/acqol/auwbi/index.php. 
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4.5.2.2 Indicadores Comunitários de Victoria 
 

 Os Indicadores Comunitários de Victoria (Community Indicators 

Victoria72) foram desenvolvidos na Austrália em um projeto 

coordenado pelo VicHealth e apoiado pelo McCaughey Centre e pela 

School of Population Health, da Universidade de Melbourne, de janeiro 

de 2005 a julho de 2006. Os objetivos destes indicadores são melhorar 

o engajamento político dos cidadãos, o planejamento comunitário e a 

definição e implementação de políticas públicas.  

 A estrutura dos Indicadores Comunitários de Victoria é baseada 

em um conjunto de aproximadamente 80 indicadores de bem-estar 

que cobrem toda a vida de uma comunidade local. Os indicadores são 

agrupados em cinco domínios que incluem: saúde, segurança e 

inclusão; economias locais resilientes e dinâmicas; sustentabilidade e 

ambiente natural; riqueza cultural; engajamento político e democracia. 

 

                                                 
72 Informações disponíveis em http://www.communityindicators.net.au/. Acesso em 
03 de junho de 2010. 
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QUADRO 21 – DOMÍNIOS DOS INDICADORES, SUB-DOMÍNIOS E ÁREAS DE 
PESQUISA DOS INDICADORES COMUNITÁRIOS DE VICTORIA 

 

 

Fonte: http://www.communityindicators.net.au/ 
 

 Para que um indicador seja incluído nos Indicadores 

Comunitários de Victoria, eles devem: a) ser relevantes e valorizados 

na comunidade; b) ter embasamento teórico e ser apoiados por 
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especialistas no assunto; c) medir o progresso considerando a 

sustentabilidade e a visão da comunidade; d) fornecer informações 

sobre o futuro e diagnosticar possíveis problemas; e) ser medidos no 

nível local; f) ser avaliados no decorrer do tempo para mostrar 

tendências e variações nos seus resultados; g) ter fontes de dados 

regulares e confiáveis; h) ser desagregados em grupos da população; 

i) ser comparados entre diferentes jurisdições; j) ter metodologia 

justificável; k) ter nenhuma ambiguidade; l) ser aplicáveis a todas as 

áreas dos governos locais de Victoria; m) ter suporte de feedback de 

consulta prévia; n) ser consistentes com outros indicadores do 

governo. 

 Os Indicadores Comunitários de Victoria visam proporcionar uma 

descrição da comunidade e de como ela desempenha suas áreas-

chave. Em alguns casos, a descrição apresentada pode desafiar o 

conhecimento existente com relação a determinados aspectos. Por 

esta razão, os Indicadores Comunitários de Victoria incluem um mix de 

medidas subjetivas e objetivas, permitindo que as percepções 

individuais sejam consideradas conjuntamente com as medidas 

objetivas. A qualidade de vida objetiva refere-se à satisfação das 

demandas sociais e culturais por riqueza material, status e bem-estar 

físico, enquanto a qualidade de vida subjetiva reflete a sensação de 

sentir-se bem e estar satisfeito com a vida em geral. A qualidade de 
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vida como um todo constitui a diferença, isto é, a variação entre as 

expectativas de um indivíduo e sua experiência momentânea. 

 A metodologia utilizada para avaliar o bem-estar subjetivo 

dentre os Indicadores Comunitários de Victoria é baseada na teoria da 

Homeostase de Bem-Estar Subjetivo. Esta teoria supõe que cada 

pessoa tem um padrão de bem-estar que é conservado por um 

sistema interno que faz com que as pessoas continuem sentindo 

emoções positiva, mesmo quando as circunstâncias são negativas. 

Este padrão é geneticamente determinado e, em média, mantém o 

bem-estar individual em 75 pontos em uma escala de 0 a 100. 

 Em 2007, por exemplo, foi conduzida uma grande pesquisa 

comunitária dos Indicadores Comunitários de Victoria porque nem 

todos os indicadores puderam ser identificados somente com dados 

objetivos existentes. Questões sobre saúde, satisfação com a vida, 

problemas relacionados ao transporte, participação artística, 

segurança pessoal, participação política, diversidade cultura, 

conservação da água, emprego, segurança alimentar, entre outras, 

foram dirigidas a uma amostra populacional. As entrevistas foram 

realizadas por telefone com aproximadamente 24.000 respondentes. 
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4.5.3 Índice Canadense de Bem-Estar 
 

 O objetivo do Índice Canadense de Bem-Estar (CIW) é medir o 

que realmente interessa.73 É uma nova maneira de medir o bem-estar, 

que vai além das medidas econômicas e restritas como o PIB; é o 

único índice canadense que avalia o bem-estar sob vários domínios da 

vida. Como ferramenta de informação, visa auxiliar a criação e 

implementação de políticas, as tomadas de decisão, a imprensa, as 

comunidades e as organizações. 

 O CIW fornece informações em quatro relatórios detalhados em 

diferentes, mas interconectadas, categorias de qualidade de vida: 

padrão de vida, saúde, vitalidade da comunidade e engajamento 

político. A partir de 2010, serão realizados, paralelamente, relatórios 

sobre educação, lazer e cultura, uso do tempo e meio ambiente, 

conforme ilustrado na Figura 5. 

 

                                                 
73 Seu slogan é “The Canadian Index of Well-Being – Measuring what matters”. 
Disponível em http://www.ciw.ca. Acesso em 03 de junho de 2010. 



 290

FIGURA 5 – DIMENSÕES DO ÍNDICE CANADENSE DE BEM-ESTAR 

 

 
 
Fonte: http://www.ciw.ca 
 

Assim que a estrutura do CIW estiver completamente 

desenvolvida, no final de 2010, será criado um indicador único, que se 

move para cima ou para baixo, como os índices das Bolsas de Valores, 

para fornecer uma visão da qualidade de vida dos canadenses. Para 

calcular e testas este índice, cada domínio será avaliado com base no 

ano de 1994, que foi o primeiro ano da Pesquisa Nacional de Saúde da 

População (National Population Health Survey), ao qual será atribuído 

o valor 100. A variação superior a 100 nos últimos anos significa 

melhoria na qualidade de vida, enquanto que movimentos inferiores a 

100 indicam declínio na qualidade de vida dos canadenses. O gráfico 

abaixo indica as variações no PIB (GDP) e no CIW, considerando os 

quatro domínios da qualidade de vida atualmente pesquisados: padrão 

de vida (living standards indicators), saúde (healthy populations 

indicators), vitalidade da comunidade (community vitality indicators) e 

engajamento político (democratic engagement indicators). 

http://2.bp.blogspot.com/_rprhW4bST3k/SRjskbl-d2I/AAAAAAAAAD0/_vBethjXTKg/s1600-h/Índice+Canadense+de+Bem-Estar.jpg
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GRÁFICO 25 – TENDÊNCIAS DOS QUATRO DOMÍNIOS DO CIW E 
COMPARAÇÃO ENTRE O CIW E O PIB – 1994-2008 

 

 

Fonte: www.ciw.ca 
 
 
 Em junho de 2009, a rede do CIW publicou seu primeiro relatório 

“How are Canadians really doing?” (“Como os canadenses realmente 

estão?”). Este relatório resume as tendências, aponta os pontos 

principais e interconecta os seguintes domínios da qualidade de vida: 

padrão de vida, saúde e vitalidade da comunidade. O relatório 

identificou alguns grupos nos quais o bem-estar é significativamente 

pior do que para a maioria dos canadenses: pessoas com baixa renda, 
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indígenas, grupos raciais e jovens. A prevalência de baixos salários 

nestes grupos tem causado impactos negativos na sua saúde, 

educação e inclusão social (senso de pertencimento). Sua análise 

aponta uma correlação positiva entre renda e bem-estar, apesar de ter 

indicado que um número crescente de canadenses recebe somente um 

salário-mínimo, houve 42% de aumento na solicitação de crédito e 

20% de incremento no número de canadenses que recorrem ao auxílio 

alimentação todo mês. 

 O canadense médio possui renda maior do que no passado, mas 

trabalha mais horas para isso. Ambas as desigualdades de renda e de 

riqueza aumentaram – os ricos estão tornando-se mais ricos. Os 

canadenses estão vivem mais, mas não melhor. Enquanto a 

expectativa de vida aumentou, o número de anos vividos com boa 

saúde tiveram um pico em 1996 e desde então declinaram. Por outro 

lado, os canadenses sentem que pertencem e que são conectados com 

sua comunidade. 

Para cada um dos domínios avaliados, a rede do CIW faz uma 

revisão da literatura disponível e dos dados disponíveis ao longo do 

tempo, recomenda um conjunto de indicadores. O processo de 

validação e legitimação destes indicadores é longo. O CIW foi discutido 

tanto no workshop realizado em 2005 com especialistas do Centro de 

Pesquisa da Comissão Européia, como em um workshop de novembro 
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de 2006, com líderes de organizações não-governamentais e membros 

do governo, e no Segundo Fórum Mundial de Mensuração e Promoção 

do Progresso das Sociedades da OECD, realizado em Istambul em 

2007. Atualmente, mais de 40 revisões conduzidas por grupos 

formados de especialistas com experiências diversas garantem que o 

trabalho seja validado frente ao senso comum e à opinião dos 

canadenses. As mudanças globais trazem novos assuntos em pauta e 

disponibilizam novos conhecimentos e tecnologias, fazendo com que o 

processo de validação dos indicadores seja uma atividade contínua. 

 

4.5.4 Outras iniciativas 
 

Um movimento global de iniciativas para mensuração do 

desenvolvimento e do progresso que visem a qualidade de vida tem 

aflorado em diversos países, em diferentes áreas da sociedade. A 

maioria destas iniciativas está sendo aplicada em comunidades locais, 

o que faz com que este campo ainda não tenha grande destaque 

internacional. Os profissionais que atuam no desenvolvimento e na 

implementação de indicadores que combinam progresso e qualidade 

de vida têm pouco espaço para discussão destas experiências. E 

quando tenta-se comparar as diferentes ações, percebe-se que tanto 

as abordagens como a própria terminologia são distintas. 
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A Declaração do Milênio das Nações Unidas, realizada em 2000, 

e suas subsequentes Metas do Milênio, têm por objetivo melhorar a 

vida das pessoas nos países em desenvolvimento até 2015. 

Indicadores globais foram desenvolvidos para monitorar este processo, 

mas percebe-se que ainda falta um sistema global de monitoramento 

para avaliar se os países realmente estão progredindo.  

Em junho de 2007, três anos depois do primeiro Fórum Mundial 

sobre Estatística, Conhecimento e Políticas Públicas (Statistics, 

Knowledge and Policy), realizado na Itália, a Organização para a 

Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos (OECD), em colaboração 

com outras entidades internacionais, organizou o segundo Fórum 

Mundial em Istambul, sobre o tema “Medindo e Promovendo o 

Progresso das Sociedades” (Measuring and Fostering the Progress of 

Societies). Mais de 1.200 pessoas, de 130 países, compareceram. A 

conferência resultou na Declaração de Istambul, assinada por diversas 

entidades internacionais, como Comissão Européia, Organização dos 

Países Islâmicos, OECD, ONU, PNUD, UNICEF, UNESCO, Banco Mundial 

etc. A declaração encoraja os países a definir “progresso” no contexto 

do século XXI e estimula o debate internacional referente aos 

problemas globais relacionados ao progresso e a comparações, 

baseadas em dados estatísticos e indicadores confiáveis, entre 

sociedades. 
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Os participantes do Fórum Mundial de Istambul compartilharam 

da opinião de que é necessário uma liderança nesta área. O projeto 

global “Measuring the Progress of Societies” (Medindo o Progresso das 

Sociedades) da OECD serve a este propósito. A OECD já vinha 

dedicando seus esforços nas avaliações de bem-estar e progresso há 

algum tempo e o projeto global, lançado em 2007, visa atingir as 

metas propostas pela Declaração de Istambul: 

 
(...) fomentar o desenvolvimento de conjuntos de 
indicadores econômicos, sociais e ambientais que 
promovam uma visão compreensiva da evolução do 
bem-estar na sociedade. Também visa encorajar o uso 
de um conjunto de indicadores para informar e 
evidenciar o processo de decisão entre os setores 
público e privado e os cidadãos.74 
 
 

 O ponto inicial deste projeto é entender o conceito de 

“progresso” para que todos os países estejam alinhados no 

desenvolvimento de indicadores para medi-lo. Segundo a OECD, o 

termo foi primeiramente usado pelo gregos e tem sido estudado por 

filósofos de diferentes culturas desde então. Progresso refere-se à 

melhoria do bem-estar geral da humanidade desde a época do 

                                                 

74 Tradução livre do texto original em inglês: “(…) to foster the development of sets 
of key economic, social and environmental indicators to provide a comprehensive 
picture of how the well-being of a society is evolving. It also seeks to encourage the 
use of indicator sets to inform and promote evidence-based decision-making, within 
and across the public, private and citizen sectors.” Disponível em 
http://www.oecd.org/pages /0,3417,en_40033426_40033828_1_1_1_1_1,00.html. 
Acesso em 03 de junho de 2010. 
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Iluminismo e durante o século XX foi considerado sinônimo de 

crescimento econômico (PIB crescente). Mas agora, em virtude da 

falta de segurança e de confiança, do aumento de horas de trabalho e 

da complexidade das vidas humanas, do fato de que, apesar do 

incremento de renda e crescimento econômico, as pessoas não são 

mais felizes do que eram há 50 anos atrás, e dos problemas 

ambientais, reconhece-se que a idéia de progresso não é tão simples. 

 Para elucidar esta questão, o projeto procura incentivar a criação 

de indicadores que representem as dimensões do progresso. A fim de 

auxiliar os países nesta tarefa, a OECD disponibiliza em seu web site 

(http://www.oecd.org) as melhores práticas (best practices) nesta 

área para servirem de exemplo na criação, adaptação e 

implementação de indicadores de progresso, e diversos artigos que 

respaldam teoricamente este propósito. O projeto irá preparar um guia 

sobre indicadores de progresso, ministra treinamentos e oferece 

outras atividades de suporte referente as avaliações de progresso. A 

OECD organizará um Forum Mundial a cada dois ou três anos para 

discutir o tema – “Statistics, Knowledge and Policy” (“Estatística, 

Conhecimento e Políticas Públicas”).  

O último Fórum Mundial foi realizado em Busan, na Coréia, entre 

os dias 27 e 30 de outubro de 2009. O evento enfatizou a definição de 

progresso, a construção de visões e novos paradigmas, e a melhoria 
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da vida humana. Teve a participação de aproximadamente 2.000 

pessoas, dentre eles, políticos, líderes de opinião, prêmios-Nobel, 

estatísticos, acadêmicos, jornalistas e representantes da sociedade 

civil de mais de 100 países75. Neste terceiro Fórum Mundial, realizado 

na Coréia, a OECD comprometeu-se a definir prioridades na agenda 

estatística, desenvolver medidas, métodos e ferramentas e melhorar 

os processos políticos. O próximo Fórum Mundial acontecerá na Índia, 

em 2012. 

Esta iniciativa da OECD contribuiu para que diversas 

organizações governamentais e não-governamentais também 

desenvolvessem seus sistemas de indicadores para monitorar a 

qualidade de vida e o progresso. A maioria dos indicadores propostos 

baseiam-se em: a) correções do PIB, incluindo as dimensões social e 

ambiental nos seu cálculo, como o ISEW e o GPI; b) uso de uma gama 

de indicadores que se referem às dimensões econômica, social e 

ambiental e resultam em um único indicador que resume a condição 

daquele país; c) utilização de avaliações subjetivas de bem-estar. 

 A OECD desenvolveu um panorama sobre a evolução cronológica 

dos indicadores de progresso. Veja o Gráfico 26. 

  

                                                 
75 Veja em http://www.oecd.org/progress/korea. 
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4.6 Outro desenvolvimento é possível 
 

 Segundo Mishan (1976), é melhor que um homem aja 

insensatamente por sua própria e livre vontade, desde que sua ação 

não prejudique outras pessoas, do que ele ser coagido a uma linha de 

ação mais sensata. No entanto, certas medidas de coerção podem 

aumentar o bem-estar de um indivíduo. O autor exemplifica esta 

afirmativa com a estória do benefício adicional proporcionado a um 

homem que decide fumar dois maços de cigarro por dia durante toda a 

sua vida. Qualquer medida governamental ou qualquer outro 

impedimento (aumento de preço, por exemplo) que reduzisse seu 

consumo abaixo de dois maços deveria parecer uma redução de seu 

bem-estar. No entanto, se houvesse escassez do fumo ou se ele fosse 

impedido de fumar por força-maior – coerção – o desejo pelo cigarro 

poderia desaparecer com o tempo e o homem continuaria sua vida 

com mais saúde e mais dinheiro, afirmando que as circunstâncias da 

vida aumentaram o seu bem-estar.  

 
Nossa satisfação com muitos objetos depende de sua 
escassez publicamente reconhecida independentemente 
de sua utilidade para nós. Não é difícil imaginar a 
satisfação experimentada por uma pessoa vivendo em 
um país onde todos os habitantes soubessem ser ela a 
única possuidora de um aparelho de rádio, um gravador 
de alta fidelidade, uma máquina de lavar roupas e 
outros bens duráveis. Nem é difícil imaginar como sua 
grande satisfação, resultante do conhecimento de ser 
ela a única possuidora dessas coisas, se dissiparia à 
medida que tais objetos se tornassem artigos 
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domésticos comuns; de fato, sua grande insatisfação 
com eles ao saber que seus vizinhos agora possuem 
modelos muito mais avançados que os seus. (MISHAN, 
1976:157) 
 
 

 Isso comprova, mais uma vez, que o bem-estar adapta-se às 

circunstâncias da vida humana. O ambiente influencia a qualidade de 

vida individual, assim como o estilo de desenvolvimento adotado. 

Quanto mais verdade houver nesta hipótese de renda relativa – ou 

status relativo –  “mais fútil como meio de aumentar bem-estar social 

será a política oficial de crescimento econômico” (MISHAN, 1976:157). 

 Ramos (1989) afirma que o bem-estar resulta da emancipação 

ou atualização humana a partir de uma abordagem substantiva da 

racionalidade. Para maximizá-lo, o autor sugere uma intervenção de 

longo alcance e de vasta abrangência nos setores da sociedade: a 

construção de uma sociedade multicêntrica. Esta sociedade prevê que 

o mercado seja politicamente regulado e delimitado, tendo como 

interesse primordial o bem-estar social. O sistema educacional visa o 

crescimento dos indivíduos como pessoas e não como detentoras de 

emprego, o desenvolvimento de organizações e instituições contribui 

para o fortalecimento do senso de comunidade dos indivíduos e os 

avanços tecnológicos, em vez do aumento da riqueza, abreviam o 

trabalho humano. A sociedade multicêntrica seria uma possibilidade de 

proporcionar o desenvolvimento de uma região de maneira integral, 
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igualitária, justa, a fim de que os indivíduos tenham, acima de tudo, 

uma melhor qualidade de vida substantiva.  

 Este autor ainda propõe um “paradigma paraeconômico”, 

através de uma equilibrada alocação de recursos, que promova 

sistemas sociais isonômicos, superando as desigualdades e dando 

oportunidades iguais às pessoas, e fenonômicos, nos quais os 

indivíduos possam realizar-se como pessoas livres. 

 Bentham (1830 apud LAYARD, 2003) deixa um conselho para 

um desenvolvimento integral, onde o bem-estar e a felicidade de todos 

possam ser maximizados: 

 
Promova toda a felicidade que você possa promover; 
remova toda a tristeza que você possa remover. Todos 
os dias vão permitir que você faça algo que dê prazer 
aos outros, ou que diminua o sofrimentos de outrem. E 
para cada grão de felicidade que você semear no seio de 
outra pessoa, você colherá frutos no seu próprio seio; 
ao passo que cada mágoa que você eliminar dos 
pensamentos e sentimentos do outro trará paz e alegria 
à sua alma.76 

 

Síntese 
 

A questão da qualidade de vida aliada ao desenvolvimento 

regional já está inclusa na agenda internacional. Os indicadores 

convencionais de desenvolvimento estão sendo postos em cheque em 

virtude de sua confusão entre meios (crescimento econômico) e fins 

                                                 
76 Este texto foi escrito por Jeremy Bentham, pouco antes de sua morte, em um 
cartão de aniversário que ele deu para a filha de um amigo (LAYARD, 2003). 
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(qualidade de vida, desenvolvimento humano) e novos indicadores 

estão surgindo gradativamente para avaliar o bem-estar das 

sociedades. 

Países como o Butão, a Austrália e o Canadá já adotaram novos 

indicadores para mensurar a felicidade da sua população juntamente 

com o progresso social e econômico da sociedade. O governo da 

França também dirigiu esforços neste sentido, com a criação de uma 

Comissão para Avaliação do Desempenho Econômico e do Progresso 

Social, cujos membros, dentre outros, são Joseph Stiglitz e Amartya 

Sen, nomes conhecidos na discussão sobre sustentabilidade, qualidade 

de vida e desenvolvimento. 

A região do Médio Vale do Itajaí e a cidade de Blumenau, 

destacadas neste trabalho, necessitam de indicadores complementares 

para mensurar seu desenvolvimento. Apesar de seus indicadores 

objetivos – renda per capita e IDH – estarem listados entre os mais 

altos do Brasil,  são altas as incidências de afastamento do trabalho, 

tentativas de suicídio e consumo de álcool, drogas ilícitas e anti-

depressivos. Um indicador subjetivo de qualidade de vida poderia 

explicar melhor estas contradições. 

O desenvolvimento é integral quando o meio ambiente é 

respeitado e as pessoas sentem-se felizes no local onde vivem. A 

racionalidade instrumental e o utilitarismo puramente econômico 
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levam ao individualismo e ao materialismo. Mas o ser humano é um 

ser social. O desenvolvimento integral é um processo sistêmico que 

busca a emancipação dos indivíduos como pessoas. E não há ninguém 

melhor para fornecer os inputs e os feedbacks deste sistema do que os 

próprios indivíduos, através de avaliações subjetivas de qualidade de 

vida.  
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5. Considerações Finais 
 
 
 

O presente trabalho tratou do desenvolvimento, do seu 

significado, das suas características e das suas ramificações. O 

desenvolvimento é visto como um processo de transformações em 

uma região, que lhe proporciona melhorias tanto nas dimensões 

econômicas e sociais, como nas dimensões espaciais, ambientais, 

culturais, políticas e humanas. Deste modo, é um processo distinto do 

crescimento e do progresso, que se fixam demasiadamente nas 

variáveis puramente econômicas. 

Este estudo funda-se mais especificamente no desenvolvimento 

regional por entender-se que cada região possui características 

históricas, geográficas, culturais, econômicas, políticas, ambientais 

etc. diferentes, que se traduzem em uma forma de desenvolvimento 

única para cada região. Demonstra-se, por conseguinte, que não seria 

viável aplicar o mesmo padrão de desenvolvimento a diferentes 

regiões do mundo. 

O desenvolvimento é, então, contextualizado segundo os modos 

de vida e a organização social que surgiram na Europa a partir do 

século XVII, denominados modernidade. A modernidade adquiriu 

influência mundial e teve a industrialização, a urbanização e o 

capitalismo como suportes principais. O individualismo, o êxodo rural, 
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a busca incessante do lucro, o desenvolvimento das ciências e da 

tecnologia, a apatia e as desigualdades sociais são algumas de suas 

características. 

Algumas teorias do desenvolvimento foram abordadas neste 

trabalho. As teorias econômicas clássicas, marxistas, neo-clássicas e 

contemporâneas tratam do desenvolvimento sob a ótica econômica, 

buscando utilizar conceitos como a “Lei da Oferta e da Demanda77”, 

acumulação de capital ou a força produtiva para explicar o 

desenvolvimento. A Teoria da Dependência caracteriza o 

desenvolvimento de uma região como um processo mimético, de modo 

que esta região dificilmente alcançará autonomia e provavelmente 

continuará a depender da região imitada ou de outra para inserir-se na 

economia mundial. As Teorias da Modernização e da Convergência 

sugerem que as sociedades menos desenvolvidas deveriam seguir o 

caminho trilhado pelas sociedades avançadas de forma homogênea, 

sendo o desenvolvimento econômico e o progresso as metas 

prioritárias de toda sociedade em processo de modernização. Teorias 

mais recentes defendem um desenvolvimento global, endógeno e 

integrado. 

                                                 
77 Segundo a qual a quantidade ofertada de um bem (ou serviço) varia na relação 
direta com o preço do próprio bem e a quantidade procurada de um bem (ou 
serviço) varia na razão inversa da variação de seus preços, coeteris paribus. Quanto 
maior o preço, maior será o excesso de oferta; quanto menor o preço, maior será o 
excesso de demanda. (PINHO, Diva Benevides; VASCONCELLOS, Marco Antonio 
Sandoval de [org.] Manual de Economia. São Paulo: Saraiva, 1998.) 
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Como o desenvolvimento das sociedades ao longo dos anos não 

trouxe necessariamente uma melhor qualidade de vida para todas as 

pessoas, surgiram inúmeras críticas quanto aos seus objetivos e 

efeitos. A pobreza não acabou, a fome continua matando pessoas, há 

uma crise de valores na sociedade mundial. O estudo da ciência 

regional e suas proposições de desenvolvimento local e endógeno, 

assim como a importância dada ao desenvolvimento sustentável e ao 

ecodesenvolvimento mostram-se como alternativas de superação às 

tentativas fracassadas de desenvolvimento integral. 

No entanto, enfatizam-se neste trabalho os indicadores de 

desenvolvimento, ou seja, os métodos e ferramentas utilizadas para 

medir o grau de desenvolvimento de uma comunidade, região ou país. 

Existem inúmeros indicadores para se avaliar o desenvolvimento, 

alguns mais antigos, como o PIB, e outros mais recentes, incluindo 

aqueles que se referem ao desenvolvimento humano e de 

sustentabilidade. Apesar dos indicadores de desenvolvimento terem se 

deslocado da área estritamente econômica e adotado uma postura 

interdisciplinar, observa-se que seu objetivo primordial – o aumento 

da qualidade de vida dos indivíduos – ainda não foi atingido com 

sucesso. Acredita-se que a razão deste insucesso pode estar 

relacionada às formas de avaliação do desenvolvimento, ou, mais 

precisamente, aos indicadores utilizados para este fim.  
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Por este motivo, buscou-se estudar o tema da qualidade de vida, 

seus elementos, sua importância e suas mensurações. A qualidade de 

vida está frequentemente relacionada às oportunidades disponíveis 

para as pessoas, ao significado e propósito que elas dão para suas 

vidas e à forma como elas tiram proveito das possibilidades em suas 

vidas. O enfoque subjetivo ganha força graças a algumas tendências 

sociais, como a preocupação com a valorização do indivíduo, a 

importância do aspecto subjetivo na avaliação da vida dos indivíduos e 

o reconhecimento de que o bem-estar necessariamente inclui outros 

elementos que transcendem a prosperidade econômica. 

A qualidade de vida é tema constante de discussões filosóficas e 

políticas desde Aristóteles, passando por Bentham, John Stuart Mill, 

Adam Smith e Dalai Lama. O principal propósito da vida das pessoas é 

alcançar a felicidade, tratada neste trabalho como sinônimo de 

qualidade de vida e de bem-estar. A ênfase neste propósito é dada 

com mais intensidade a partir do período da História denominada 

Iluminismo, quando a felicidade era considerada consequência do 

progresso da sociedade. Realmente a sociedade prosperou muito 

naquele período, tanto em termos científicos, artísticos e tecnológicos, 

como econômicos, mas as pessoas continuavam infelizes. 

A felicidade das pessoas é um assunto complexo. Pode ser 

entendida como dependente das oportunidades do ambiente, assim 
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como dos resultados que proporciona. Desta forma, é influenciada 

tanto pelo ambiente externo, família, amigos, trabalho, condições 

macro-econômicas, sociedade, como pelas características próprias da 

pessoa, conhecimentos, habilidades, estilos de vida, personalidade etc. 

A felicidade ainda depende da satisfação das necessidades pessoas, 

sejam elas de subsistência, ou de participação e identidade, por 

exemplo. Para satisfazer as necessidades das pessoas e aumentar sua 

qualidade de vida, diversos aspectos estão em jogo: saúde, educação, 

renda, relacionamentos, lazer, trabalho, participação na comunidade, 

personalidade, e alguns autores referem-se, até mesmo, à carga 

genética individual. 

A fim de identificar se as pessoas estão ou não felizes com suas 

vidas, é necessário avaliar a qualidade de vida dos indivíduos ou de 

uma determinada região ou país. O problema é que a qualidade de 

vida não é diretamente observável e nem facilmente mensurável. 

Mesmo assim, vários autores buscaram aproveitar ferramentas 

existentes para avaliar a qualidade de vida, como o PIB e o IDH, e 

outros criaram indicadores específicos para compreender este assunto. 

As avaliações da qualidade de vida podem ser objetivas ou 

subjetivas. As primeiras avaliam o bem-estar através de referencial 

baseado em um julgamento exterior ou em pressupostos existentes, 

originados de outros tipos de avaliação. Os exemplos mais conhecidos 
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de indicadores objetivos de qualidade de vida são PIB, IDH, MBE, 

MBES, IPS, IQFV, ISEW, IBE, GPI, entre outros. 

No entanto, afirma-se que os indicadores objetivos são limitados 

para avaliar a qualidade de vida, que é um conceito extremamente 

subjetivo, pois trata da vida individual de uma pessoa. Como o objeto 

da avaliação da qualidade de vida é a própria vida, acredita-se que o 

próprio indivíduo pode melhor avaliar sua condição do que um terceiro. 

Portanto é dada ênfase às avaliações subjetivas da qualidade de vida. 

Estas avaliações baseiam-se em critérios implícitos, de acordo com o 

julgamento do próprio indivíduo. Como as pessoas têm a capacidade 

de julgar a sua qualidade de vida, basta perguntá-las sobre isso para 

realizar a avaliação subjetiva. 

A avaliação subjetiva da qualidade de vida abrange os seguintes 

aspectos: a avaliação cognitiva da vida de uma pessoa; a satisfação 

com a vida, que é o julgamento geral de uma pessoa sobre sua vida 

em um determinado momento; a presença de emoções positivas, 

como alegria e vitalidade; e a ausência de emoções negativas, como 

dor, preocupação, raiva, tristeza e depressão.  

A auto-avaliação é mais recomendada para avaliações subjetivas 

da qualidade de vida do que questões-padrão com respostas fixas. No 

entanto, estas avaliações mostram uma certa dificuldade da realização 

de comparações interpessoais, pois indivíduos distintos podem usar as 
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escalas de forma diferente, e há possibilidade de que eventos externos 

(o próprio entrevistador, o contexto no qual a avaliação ocorre, a 

sequência das questões abordadas etc.) e o próprio humor do 

entrevistado distorçam as avaliações subjetivas. 

Alguns métodos visam superar estes problemas, como o 

Experience Sampling (Amostra da Experiência), o Day Reconstruction 

Method (Método de Reconstrução do Dia), a abordagem das 

capabilities and functionings (capacidades e funcionamentos) de Sen, 

a “Escala com Critérios Auto-Definidos” (Self-Anchoring Striving Scale) 

de Cantril, e o ACSA (Anamnestic Comparative Self-Assessment) de 

Bernheim & Buyse. Os dois últimos, principalmente, visam diminuir a 

relatividade inerente das avaliações subjetivas de qualidade de vida. 

O momento atual é de crise, não só ambiental, mas também 

humana. Embora muitas pessoas continuem associando o aumento da 

renda com o aumento da felicidade, e estarem buscando esta 

felicidade no consumo de bens materiais, a correlação entre renda e 

felicidade não se verifica. Enquanto o PIB dos Estados Unidos, do 

Reino Unido, da Holanda e do Chile aumenta vertiginosamente, a 

felicidade declina nestes países. 

Como o objetivo de um processo de desenvolvimento seria 

melhorar a qualidade de vida das pessoas, procurou-se adaptar as 

metodologias de avaliação da qualidade de vida à avaliação do 
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desenvolvimento regional. Além disso, o desenvolvimento é uma 

categoria de valor – o que constitui desenvolvimento para alguns pode 

não sê-lo para outros –, sendo portanto difícil avaliá-lo sob um ponto 

de vista externo.  

A Figura 6 ilustra a abrangência deste trabalho com relação à 

discussão sobre o desenvolvimento e seus indicadores, incluindo aí um 

indicador subjetivo de qualidade de vida. 

 

FIGURA 7 – DESENVOLVIMENTO REGIONAL E SEUS INDICADORES 
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Percebe-se, na figura acima, que a grande maioria dos 

indicadores de desenvolvimento são objetivos. Observa-se, no 

decorrer do trabalho exposto, que estas avaliações objetivas não são 

suficientes para medir a qualidade de vida das pessoas, pois um 

indicador é eficiente quando consegue diagnosticar a situação e propor 

meios de maximizar os objetivos das políticas públicas e melhorar a 

vida da população. Uma vez que a qualidade de vida da população 

diminui, é necessário buscar outros indicadores que possam orientar 

melhor os formuladores de políticas públicas. 

Tanto as avaliações de qualidade de vida como as avaliações de 

desenvolvimento devem se pautar em critérios objetivos, mas também 

em aspectos subjetivos, pois ambos são complementares. A utilização 

de um indicador subjetivo, que leve em consideração as diferenças 

individuais, culturais, entre classes e nações, é primordial. Apesar da 

importância dada por este trabalho à avaliação subjetiva, esta não 

ignora os aspectos objetivos que influenciam a vida dos indivíduos, 

mas agrega critérios subjetivos para que o resultado da avaliação seja 

mais consistente e efetivo. 

A discussão foi, então, territorializada para a região do Médio 

Vale do Itajaí, em Santa Catarina. A região apresenta altos índices de 

renda per capita e IDH, especialmente quando estes índices são 
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comparados com a renda per capita e o IDH médios do Brasil. O Índice 

de Gini da região estudada piorou, mas ainda está melhor do que os 

Índices de Gini do Estado de Santa Catarina e do Brasil. No entanto, 

apesar de apresentar bons resultados nos indicadores objetivos de 

desenvolvimento, observa-se um aumento nas taxas de suicídio, 

depressão, afastamento do trabalho, consumo de álcool e drogas no 

Médio Vale do Itajaí e mais precisamente no município de Blumenau. A 

adoção de indicadores subjetivos, combinados com os indicadores 

objetivos existentes, poderia explicar esta discrepância no Médio Vale 

do Itajaí, uma vez que os indicadores objetivos não relatam a 

realidade integral da região. 

Mas como combinar os aspectos objetivos e subjetivos em uma 

avaliação de desenvolvimento que vise a melhoria da qualidade de 

vida da população? Este trabalho expôs algumas sugestões prescritas 

por diferentes autores, assim como fornece exemplos de iniciativas 

bem-sucedidas neste campo, como a criação e adoção da Felicidade 

Interna Bruta, indicador que procura substituir o PIB como critério 

único de desenvolvimento78, pelo Butão. Existem projetos-piloto de 

implementação da FIB no Brasil. Outros indicadores que procuram 

conciliar as avaliações de desenvolvimento e de qualidade de vida são 

                                                 
78 A Felicidade Interna Bruta não só substitui o PIB como indicador de 
desenvolvimento, mas agrega o cálculo do PIB como um de seus critérios para 
definir o grau de felicidade do país. 
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o Índice de Bem-Estar Individual do Australian Unity e os Indicadores 

Comunitários de Victoria, na Austrália, e o Índice Canadense de Bem-

Estar, no Canadá. Organizações internacionais como a OECD, a ONU, a 

Comissão Européia e o Banco Mundial também estão dirigindo esforços 

para este fim. 

A retórica contemporânea do desenvolvimento reforça a 

competitividade e a inveja nas pessoas. O individualismo é a ideologia 

dominante na cultura ocidental desde os anos 1970. Enquanto os 

indivíduos confiam na ciência, a influência da religião, da ética e da 

moral declinam. Assalto, assassinato, sequestro, crimes de exploração 

sexual e do trabalhador, consumo de drogas ilícitas e álcool, divórcio e 

suicídio têm origem em problemas éticos. Eles refletem as escolhas 

das pessoas quanto ao que é correto e ao que é errado, ao que é 

positivo e ao que é negativo, ao que é apropriado e ao que não é 

apropriado. Isso resulta de um vácuo moral, de uma negligência da 

subjetividade. Não há consenso sobre quão altruísta uma pessoa deve 

ser ou sobre o que constitui uma boa sociedade. 

A ênfase exagerada no aspecto material assume que aquilo que 

se pode comprar oferece toda a satisfação que as pessoas desejam. 

Entretanto, algumas pessoas têm afirmado que os bens materiais 

realmente trazem satisfação imediata, mas esta satisfação dura pouco, 
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muito pouco. Estas pessoas apreenderam que a satisfação é duradoura 

somente quando os valores e as experiências individuais e coletivas 

são levadas em consideração. Aparentemente, pode-se constatar que 

os membros de uma sociedade tradicional gozam de maior harmonia e 

tranquilidade que os habitantes de uma cidade moderna. Isso decorre 

do alto grau de cooperação existente nas sociedades tradicionais, mas 

convém questionar se a cooperação deriva da bondade ou de simples 

necessidade. Independentemente do tipo de comunidade, sua 

qualidade de vida é superior quando aquilo que as pessoas valorizam, 

o que elas vivenciam e as suas opiniões a respeito do ambiente em 

que vivem são levados em conta nas políticas do governo. 

O bem-estar, a despeito de ser uma máxima na sociedade 

humana desde a época de Aristóteles, tem sido medido de forma 

inconsistente em quase todas as partes do mundo. Alguns admitem 

que um PIB alto em um país indica que as pessoas que nele vivem 

desfrutam uma qualidade de vida superior. Isso não passa de uma 

falácia. Carecem medidas confiáveis e facilmente aplicáveis de 

avaliação de bem-estar. No Brasil, a discussão acerca da qualidade de 

vida subjetiva é ainda muito incipiente, apresentando problemas como 

a falta de dados, dados incompletos ou não disponíveis e a escassez 

de pesquisadores treinados para desenvolver este tipo de pesquisa.  

No entanto, os estudos internacionais nesta área têm avançado 
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bastante nos últimos anos, de acordo com as discussões apresentadas 

sobre avaliação de bem-estar. 

A maioria das pesquisas internacionais ainda tratam dos 

indicadores de desenvolvimento e de bem-estar separadamente, como 

se pertencessem a áreas totalmente distintas do conhecimento e não 

tivessem nenhuma relação prática. Este trabalho procurou exatamente 

o contrário: a partir da constatação de que o desenvolvimento está 

sendo mal avaliado pelos atuais indicadores de desenvolvimento, 

recomendou-se a aplicação de indicadores subjetivos de bem-estar 

para medir o grau de desenvolvimento de uma região. Isso porque o 

desenvolvimento não é tratado aqui como sinônimo de progresso e 

crescimento econômico, mas é visto de uma forma mais geral, 

integrando aspectos sociais, ambientais, culturais, espaciais e a 

satisfação humana. Assim, pode-se até sustentar a inauguração de 

uma nova área de estudo do desenvolvimento: Desenvolvimento 

Subjetivo. 

O gráfico a seguir foi criado de modo a sumarizar o surgimento e 

a abordagem dos principais indicadores de desenvolvimento e de 

qualidade de vida: 
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GRÁFICO 26 – INDICADORES DE QUALIDADE DE VIDA E DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

É interessante observar que não existe uma escala evolutiva 

entre os principais indicadores de desenvolvimento, na qual o mais 

recente supere o mais antigo. O que ocorre é uma justaposição de 

indicadores, no sentido de complexificar a análise do desenvolvimento 



 318

e do bem-estar proporcionado, valorizando simultaneamente duas ou 

mais abordagens diferentes, podendo uma e outra enriquecerem o 

debate público e fortalecerem-se mutuamente para melhor avaliar o 

grau de desenvolvimento de determinada região. 

O desenvolvimento de pesquisas nesta área e a consequente 

produção e divulgação sistemática de dados poderão despertar a 

atenção das comunidades regionais e, desta forma, fortalecer o debate 

sobre a qualidade de vida no Médio Vale do Itajaí e outras regiões, 

mas sobretudo subsidiar formulações e implementações de políticas 

públicas.  

Os estudos de desenvolvimento e qualidade de vida ainda são 

tratados de forma separada não somente pela Economia, Psicologia e 

Sociologia, mas também pela ciência da Administração ou, mais 

especificamente, da Administração Pública. A subjetividade é pouco 

discutida por esta ciência, que toma a produtividade e a lucratividade 

como parâmetros de avaliação e controle. 

Este trabalho não termina aqui. Ele é apenas o ponto de partida 

para inúmeras possibilidades de estudos e da promoção da qualidade 

de vida através do desenvolvimento regional. 
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