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~ ---z~e:-* a única idéia válida: o homem, centro e apiêe de toda con-
cepção ou política desenvolvimentista. lltas,~omem na sua visão 
global, int~iriça: espírito e matéria. ~ ~ 

Fala-se em desenvolvimento dos povos, em regra, classifican
do-os por três estágios: povo desenvolvido, povo em vias de 
desenvolvimento, povo sub-desenvolvido. Sempre povo, expressão 
hutnana. 

Se, particularizando-o, aludimos a regiões, distinguindo-as 
em supranacionais e nacionais, regionais, interioranas ou não, ru
rais ou metropolitanas, demarcadas, ou não, pelas lindes. da divi
são política, e, se quizerdes, pelas condições geo-econômicas, ainda 
assim, o certo é que, consciente ou inconscientemente, se tem em 
conta, ntenos o espaço físico, do que, propriamente, os seres huma
nos que nele habitam, vivendo ou sobrevivendo. 

Sim. Populações há que sobrevivem, párias do processo de 
desenvolvimento, vítimas da desnutrição, da doença, do analfabe
tismo, destituídas de condições capazes de lhes assegurar um 
tnínimo de existência digna. 

Bem sabemos que se busca1n soluções adequadas às exigências 
regionais, através de providências parciais ou globais, para supe
rar tais disparidades ou desníveis. Urge, porém, a soma de esforços, 
a cooperação geral, a fim de que às populações marginalizadas 
se assegure participação efetiva na vida social e econômica de 
cada país. 

A só preocupação cotn esses problemas constitui seguro índice 
de progresso espiritual da humanidade. 
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Aceitamos do desenvolvimento a formulação obje ·:va, huma-

na, cristã, que extraio da Populorum progressio, e alcança, o desen
volvimento integral do homem e o desenvolvimento solidário da I 
humanidade- • .., 

Nesta idéia, ·concentra-se e resplende o seu valor humano. Dis
se-o Paulo VI magistralmente: "O verdadeiro desenvolvimento é, 
para cada utn e para todos, a passagem de condições menos huma- / 
nas a condições mais humanas~S~J....B,ui:t.., • 7 

Compreende-se que o Pe. IJftl: conhecido estudioso da 
Dinâmica concreta do . desenvolvimento_,. - por sinal, título de um 
dos seus livros - haja propugnado por definição "em termos que 
não sejam apenas estatísticos, dentro de coordenadas huma
nas" (in François Malley- Le Pe e Lebret - L'Économie au Ser
vice des Hommes- Paris, 1968). 







Marcado, o iamente, por objetivos imediatos de alterações 
inctodológicas, struturais ou institucionais sócio-econômicas, lato 
sensu, a rnud nça que impulsiona o desenvolvimento,- razão de 
par lida, sin de chegada,- é essencialmente esta, e não outra: "a 
passagem e condições menos humanas a condições mais huma
nas". . - , convenhamos, que extravasa da fórmula fria da "di
nâmica industrial" ou do "circuito econômico". 

Em última análise tal passagem, consubstanciada em "n1e
lhores condições, espirituais e materiais, para o homem e o con
junto da população", caracteriza e define o desenvolvimento. 

Perscruternos-lhe o significado, com a exegese do texto à luz 
do contexto, numa síntese da Populorum progressio, formulada 
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vitória sobt:e os flagelos sociais, a ampliação dos conhecimen
tos, a aquisição da cultura. Mais humanas também: a consi
deração crescente da dignidade alheia, a orientação para o 
espírito de pobreza, a cooperação no bem comum, a decisão 
da paz. Mais humanas: o reconhecimento, por parte do ho
mem, dos valores ~upremos e de Deus, que é a sua fonte e o 
seu termo". 
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