
 

 

 

Qual tecnologia, qual sociedade, qual desenvolvimento? 

Jairo Dias Carvalho† 

Resumen 

O objetivo do texto é discutir a noção de desenvolvimento em Álvaro Vieira Pinto como tema que deve ser 

acrescentado à tradição de pesquisa em Filosofia da Tecnologia no Cone Sul. Correlato a ele, Vieira Pinto elaborou 

também um conceito filosófico de Nação a partir do pensamento de Friedrich List. A originalidade do pensamento do 

autor está na proposição de uma inseparabilidade entre “a questão da técnica” e “a questão nacional”. Esta última se 

refere à construção da Nação a partir da elaboração de um projeto de desenvolvimento de caráter nacionalista onde a 

técnica e a tecnologia têm papel destacado. Não podemos pensar as questões relacionadas às tecnologias sem pensar 

as questões relacionadas a e aos problemas nacionais. Se for preciso um quadro conceitual que interligue e dê sentido 

às várias formulações do que se chama “Estudos de Tecnologia e Sociedade”, então o fio condutor deste deveria ser 

o conceito de Projeto de Nação. É em relação a ele que se deve pensar a Técnica e a Tecnologia. As tecnologias são 

“instrumentos” de capacitação das forças produtivas e sua construção deve ser o foco de um projeto de construção 

nacional. Estes temas, atualmente, são de extrema importância para nossa região. 

Introdução 

Parece-nos que quando se fala em desenvolvimento, muitos, logo se colocam na defensiva para 

em seguida “culpar” os “desenvolvimentistas” dos piores crimes contra os trabalhadores e contra 

o meio ambiente. Isto bloqueia a discussão e gera incompreensão. Pretendemos mostrar uma 

abordagem do que foi chamado de desenvolvimento nacional à luz de concepções da Filosofia da 

Tecnologia que talvez permita uma nova visão do tema. 

Nosso objetivo é apresentar uma formulação da noção de desenvolvimento feita pelo filósofo 

brasileiro Álvaro Vieira Pinto. A originalidade de sua concepção está na proposição de uma 

inseparabilidade entre “a questão da técnica” e a questão da construção da Nação a partir da 

elaboração de um projeto de desenvolvimento de caráter nacionalista no qual tecnologia é 

fundamental. Não podemos pensar as questões relacionadas às tecnologias sem relacioná-las a e 

aos problemas nacionais. Será que a Filosofia da Tecnologia de Vieira Pinto tem algo a dizer sobre 

o desenvolvimento tecnológico nacional? 

Vieira Pinto é defensor de uma espécie de nacionalismo econômico e como consequência de 

certo nacionalismo tecnológico. Isto implica a construção de um projeto de desenvolvimento 

tecnológico autônomo e autóctone. Em época de globalização tecnológica, a defesa de construção 

de tal projeto pode parecer anacrônico. Mas, talvez, seja a ainda, a única maneira de podermos 

falar em soberania nacional se ainda não abandonamos a ideia. 

O “nacionalismo” de Vieira Pinto nada tem a ver com sentimento patriótico, nem tem 

conotação cultural ou linguística, mas se refere a um projeto político de destino de uma 

comunidade que deseja entrar no plano da história e afirmar sua singularidade enquanto ente 

político no concerto das nações. A maneira como concebe a relação entre nacionalismo econômico, 

tecnologia e Filosofia, o leva a defender o desenvolvimento de tecnologias avançadas e a criação 
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de polos endógenos de inovação tecnológica com o objetivo de tornar a nação uma comunidade 

que trabalha para si mesma e produza significações culturais universalizantes. Sua abordagem está 

ancorada em um conjunto de formulações filosóficas referentes à técnica e à tecnologia. 

Vieira Pinto constrói uma ideia ou conceito de Tecnologia para integrar em uma unidade de 

sentido diversas formulações de diferentes disciplinas. Sua Ideia de Tecnologia se relaciona a uma 

interpretação mais ampla da cultura humana que procura responder à pergunta pela necessidade e 

função da Tecnologia ou da Técnica: por que o homem faz Tecnologia e o que a Tecnologia faz. 

1. A atividade técnica 

Vieira Pinto diz que “Toda possibilidade de avanço tecnológico está ligada ao processo de 

desenvolvimento das forças produtivas da sociedade, a principal sendo o trabalho humano” (Vieira 

Pinto, 2005, p. 49). Afirma que: 

Ao falar do trabalho, estamos significando a prática social em sentido amplo, entendendo como tal tanto 

a ação modificadora direta sobre a natureza material [...] quanto as ações transfiguradoras que alguns 

homens exercem no sistema das relações socias, pela produção de ideias, pela atuação administrativa, 

pelo cuidado com a segurança coletiva, as quais, sem serem propriamente produtoras de objetos, são 

contudo, formas de operação sobre a realidade, no plano social. (Vieira Pinto, 1960a, pp. 62-63). 

Para Vieira Pinto, o trabalho tem origem na relação do homem com a natureza quando busca o 

provimento das condições indispensáveis à sustentação de sua vida e isto gera a técnica, que é um 

modo de trabalho. Não se pode pensar as técnicas e as tecnologias sem relacioná-las a processos 

produtivos. São estes que determinam aquelas. São as perguntas sobre o que é produzido, por que, 

para que e para quem, que determinam a “natureza” das tecnologias e das técnicas. O homem é o 

animal que tem de produzir a própria existência e por isso tem que trabalhar. O trabalho tem origem 

em uma relação problemática do homem com a natureza. Ele é a atividade que procura vencer uma 

série de contradições: oposições, dificuldades, obstáculos, impedimentos que constituem 

polaridades ao homem ao produzir sua existência.  

Vieira Pinto interpreta os impedimentos e dificuldades, na produção de bens, feita pelo homem 

como oposições. E para vencê-las, ele (o homem) desenvolve atividades técnicas. A atividade 

técnica é a mediação entre as oposições homem/natureza. Para Viera Pinto, a natureza se opõe e 

dificulta a realização das necessidades do homem e por isso este desenvolve um “comportamento” 

técnico que lhe permite vencer as dificuldades. Toda técnica é um índice que mede o grau e 

extensão da capacidade de resolver as contradições que afrontam o homem (Vieira Pinto, 2005, p. 

156). A técnica é um meio de vencer as dificuldades opostas à produção da vida. Toda técnica é 

um meio de resolução de uma contradição do homem com o mundo físico. Para o autor, devemos 

partir do caráter contraditório da ação do homem sobre a natureza para entender a necessidade de 

trabalho e consequentemente de invenção da técnica: “O ponto de partida para desenvolver 

qualquer análise correta da técnica tem de consistir no reconhecimento do papel que os 

conhecimentos tecnológicos e os objetos, ferramentas e máquinas, desempenham na produção da 

existência pelo homem. A técnica se relaciona imediatamente a um processo produtivo” (Vieira 

Pinto, 2005, p. 155). 

Conclusão, para Vieira Pinto, a origem da técnica está na relação produtiva do homem com o 

mundo: “Os homens nada criam, nada inventam nem fabricam que não seja expressão das suas 
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necessidades, tendo de resolver as contradições com a realidade” (Vieira Pinto, 2005, p. 49). As 

necessidades impostas à sobrevivência dão origem ao trabalho. Uma de suas modalidades é 

atividade técnica. 

A técnica é uma forma de trabalho, uma mediação, uma maneira de superar as resistências 

opostas pela realidade física à satisfação das necessidades humanas. Para o autor, devemos sempre 

referir a técnica a um contexto social, a um momento histórico e a um dado regime de produção: 

“A pergunta pela técnica tem de ser respondida de acordo com a forma correta e que se impõe 

enunciá-la: que papel desempenha a técnica no processo de produção material da existência do 

homem por ele mesmo?” (Idem). Para ele, a ferramenta e a máquina em qualquer estágio de 

desenvolvimento destinam-se a realizar atos produtivos de bens para a produção da vida. Segundo 

ele, “o homem sempre progride na luta contra a natureza [...] a forma específica da vitória 

continuamente conquistada é a técnica”. (Vieira Pinto, 2015, p. 161). A solução da contradição 

entre o homem e a natureza se efetua em um regime de relações sociais através da produção 

técnica. 

Para Vieira Pinto “A única definição possível da técnica consistirá em dizer que ela é o grau 

de consciência com que o homem representa para si a relação entre os meios materiais ou ideias 

de que dispõe e emprega numa operação e as finalidades que deseja satisfazer pela aplicação desses 

meios”. (Vieira Pinto, 2005, pp. 199-200). Outra definição: “A técnica é a própria ação do homem, 

utilizando nas formas históricas relativamente avançadas, instrumentos e métodos [...] para 

corporificarem a indispensável mediação entre agente e finalidade [...]”. (Vieira Pinto, 2005, p. 

206). Assim, os objetos técnicos são corporificações de causalidades operatórias distinguidas na 

realidade e consubstanciadas em artefatos para resolverem oposições homem/natureza em relação 

à produção da vida. 

A técnica enquanto modo de solução das contradições objetivas relacionadas à produção da 

vida adquire com a “marcha da evolução do sistema nervoso a qualidade de feitura de objetos” 

(Vieira Pinto, 2005, p. 62). Os objetos técnicos são constituídos pela transferência feita pelo 

homem das conexões lógicas operacionais, distinguidas na natureza, para outros corpos, graças 

aos quais vai alterá-la com uma capacidade de ação imensamente superior à que caberia aos seus 

órgãos. Toda produção de artefatos é a transferência da ideia de uma ação, concebida e dirigida 

pelo sistema nervoso, para um dispositivo material exterior que deve imitar ou realizar com maior 

rendimento alguma de suas funções. No dispositivo são aproveitadas as forças naturais a fim de 

realizar mais rápida e perfeitamente que o homem as operações que precisa executar. Assim, o 

homem outorga às máquinas a função de realizar operações de modo a melhor produzir sua vida 

em termos físicos de velocidade e precisão. 

A técnica representa o esforço do homem em descobrir meios de superar as resistências opostas 

pela realidade física a seus projetos. Ela é um ato intencional de uma transformação a impor ao 

mundo ambiente fazendo-o se adequar ao homem. Para Vieira Pinto é a “imperiosa necessidade 

de solucionar uma situação vital por formas mais satisfatórias e rendosas que os comportamentos 

instintivos anteriores” (Vieira Pinto, 2005, p.59) que faz surgir a técnica. Ela é um modo de 

resolução de contradições e oposições, a descoberta das soluções dos conflitos do homem com a 

realidade do ponto de vista da produção da vida. 
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Vieira Pinto faz uma distinção entre duas dimensões da técnica: uma conservadora e outra 

inventiva. A técnica enquanto modo de resolução de contradições entre homem e natureza para a 

produção da vida é vista como acumulação qualitativa de trabalho. É a esta visão que se reporta 

seu conceito de desenvolvimento. Veremos que este se define a partir da dimensão do trabalho. O 

desenvolvimento tem a ver com o tipo de trabalho realizado pelo povo de uma nação. É pelo 

trabalho de seu povo que uma nação se desenvolve. E o trabalho que desenvolve um país tem a 

ver com a técnica produzida e utilizada por ele. 

A noção de acumulação qualitativa de trabalho, que define a técnica, tem a ver com uma 

maneira mais fácil e mais potente do homem se relacionar à realidade no sentido de produção de 

sua existência e do enfrentamento das oposições a esta. A técnica é uma maneira mais qualificada 

e elaborada do homem trabalhar e de manusear o mundo para produzir materialmente sua 

existência, uma maneira de operar e de ter mais facilmente o mundo às mãos no sentido da 

produção dos bens dos quais necessita. A técnica é um modo mais poderoso e qualificado de 

trabalho, de operar mais facilmente e mais potentemente o mundo que permite a resolução de uma 

contradição vista como polaridade que impede a conservação da vida. 

Toda técnica é uma acumulação de trabalho no sentido de produzir operações mais eficazes 

sobre o real, de potencializar a ação sobre ele. Os objetos técnicos operam na realidade com uma 

capacidade de ação superior (e melhorada) aos “instrumentos” inatos do homem. Para Vieira Pinto, 

a técnica como modo de fazer bem uma coisa, enquanto execução de atos adequados à consecução 

de um resultado com economia de meios e de tempo é a repetição cuidadosa de atos aprovados e 

aprendidos como os mais eficientes para a produção de um efeito útil. Ela implica uma 

“amestragem” humana para o “fazer bem”. Esta face da técnica permite estabilizar por algum 

tempo o conjunto de relações de produção e dar consistência à estrutura social: “É em razão deste 

aspecto que se constitui como instrumento de aumento quantitativo da produção” (Vieira Pinto, 

1960a, p. 76). Mas, trata-se do aspecto conservador da técnica, considerada enquanto manutenção 

dos modos de fazer que se mostraram os mais adequados. Trata-se da técnica entendida enquanto 

memória social do fazer bem. Há, assim, uma inércia da técnica, no sentido de que os métodos e 

procedimentos de realização, aprovados pelo consenso como vantajosos e produtivos, tendem a 

implantar-se e a oferecer resistência às modificações que visam melhorar seus resultados. É o lado 

reacionário, retrógrado da técnica, que se obstina em não ceder lugar às inovações. 

O lado inovador da técnica é seu aspecto qualitativo que permite fazer o novo, que permite “o 

abandono de todo um arsenal de maquinaria, de um mundo de objetos usuais e habituais, de ideias 

e manipulações já aprendidas em favor de novos instrumentos e processos cuja aquisição traz 

perturbações econômicas e exige esforço mental” (Idem). Para Vieira Pinto, neste caso, a essência 

da técnica não está no “fazer bem” e sim no “fazer novo”. Neste segundo significado, a técnica é 

essencialmente criação de novo modo de fazer, é por natureza invenção. “É inventiva ao procurar 

realizar algo melhor por meio melhor” (Ibidem). Será este “meio melhor” que desvelará o íntimo 

da técnica. E é isto que significa a dimensão qualitativa da técnica, o fazer novo e melhor. Mas, 

como não há em caráter absoluto e definitivo “o meio melhor”, sempre haverá a possibilidade de 

descobrir “nova forma do produzir”. É isto que significa o desenvolvimento técnico. 

A técnica é um modo mais poderoso e qualificado de trabalho (no sentido de operar mais 

facilmente o mundo) que permite a resolução de uma contradição vista como polaridade que 
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impede a produção da vida. Para produzir os bens dos quais necessita, o homem sempre emprega 

meios operatórios cada vez mais adequados, rendosos e fáceis e técnicas mais perfeitas. 

A técnica consubstanciada em artefatos permite ao homem eximir-se da prestação de esforço 

e o liberta do cumprimento de tarefas que requerem penoso dispêndio de energia permitindo-lhe 

vencer e destruir um obstáculo. Ela permite a libertação das situações desumanas de trabalho pela 

poupança do gasto de energia física ou mental. Para Vieira Pinto, o homem sobrevive graças a 

mecanismos e técnicas que são como que uma expansão de sua biologia: “A finalidade existencial 

de resolver uma contradição, com fim produtivo, engendra o ato técnico” (Vieira Pinto, 2005, p. 

181). Assim, o processo histórico de construção de tecnologias é a expressão da ação organizada 

do homem para resolver suas contradições com o mundo. Por isso, o homem não pode renunciar 

ao poder e à eficácia da técnica. A técnica não é um fenômeno, mas atividade intrínseca, natural e 

biológica do homem, o aspecto visível de realização operatória da essência do ser humano. 

É a partir dessa visão da técnica que abordamos o tema do desenvolvimento em Vieira Pinto. 

2. O desenvolvimento 

O conceito de desenvolvimento em Vieira Pinto tem a ver com o trabalho e de acordo com o 

conceito de técnica que esboçamos acima, com o desenvolvimento tecnológico. Primeiramente, 

devemos dizer que Vieira Pinto reconhece que o “desenvolvimento” tem um caráter problemático: 

O desenvolvimento acarreta problemas em maior número e de tipo mais complexo do que a estagnação. 

Problemas graves, conflitos profundos, choques de forças sociais, desentendimentos ideológicos, por 

vezes destruições lamentáveis e até injustiças eventuais. Mas é o resgate que se impõe à comunidade, 

se quiser superar o nível onde se encontra. Contudo é inteiramente errônea a ideia de que é preciso pagar 

um preço humano pelo desenvolvimento material, preço que se julga demasiado caro e por isso 

inaceitável. Tal ideia não tem qualquer justificação, porque o desenvolvimento é sempre vantajoso para 

as populações subdesenvolvidas, e se provoca problemas e conflitos, jamais acarreta a destruição de 

vidas, mas ao contrário, a salvação de incontáveis existências, condenadas ao prematuro 

desaparecimento pela taxa elevada de mortalidade precoce...(Vieira Pinto, 1960a, pp. 39-40). 

O desequilíbrio é a lei normal do desenvolvimento. Desenvolver-se é desequilibrar uma estrutura de 

relações objetivas, porque é pedir aquilo que espontaneamente não poderá acontecer. A todo o momento 

há no real um conjunto de fatores causais que, abandonados a si mesmos, levam à reprodução do 

presente. Ora, desenvolver-se é introduzir nesse real em repetição contínua, novos fatores causais, a fim 

de gerar o mais ser do futuro em relação ao ser do presente. (Vieira Pinto, 1960a, p. 99). 

Para Vieira Pinto, o desenvolvimento é uma modificação em uma totalidade, fruto de um projeto 

comunitário: 

O desenvolvimento é antes de tudo um projeto total da comunidade, é um cometimento deliberado do 

grupo que decide mudar as condições de existência em que se encontra e ascender a forma mais alta. 

[...] É sempre um propósito da sociedade inteira, e por isso implica que esta se tenha convencido da 

necessidade de empreender esse esforço coletivo [...] É, portanto, um ato livre e consciente, impelindo 

a nação a empreender de modo ordenado, o seu desenvolvimento, quando reconhece que esse é o 

caminho, que se lhe depara na resolução de seus problemas. (Vieira Pinto, 1960a, p. 32).  

O desenvolvimento é uma mudança qualitativa de uma comunidade que a partir disso torna-se uma 

totalidade doadora de sentido, uma Nação. 
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É pelo seu projeto de destino que a nação se converte em um todo envolvente. Este não é o mero espaço 

preenchido por coisas e ocorrências, mas a universal conexão de sentido que afeta tudo quanto aí existe. 

Descobrimos agora a fonte de tal sentido: é o projeto de ser, a decisão de autodeterminar-se, de tirar de 

si a forma de que se quer revestir. É por seu projeto que a comunidade nacional se alça à condição de 

totalidade. [...] Só as nações que conquistam papel histórico significativo são totalidades. As outras, as 

que vegetam na inconsciência de seu destino, as que não se sentiram convocadas à livre atividade, as 

que não emergiram da minoridade política, essas não são totalidades por si, mas partes de outras 

totalidades. (Vieira Pinto, 1960b, pp. 160-161). 

Segundo o autor quando o movimento das forças criadoras, materiais e culturais, leva uma 

comunidade a instaurar em seu espaço nacional um aparelho de produção fundado e sustentado 

em recursos próprios e dirigido por interesses nascidos nessa mesma comunidade ocorre nela uma 

mudança qualitativa de suas bases materiais. É isto que chama de “desenvolvimento”. Trata-se de 

um processo sistêmico de transformação e configuração qualitativa de uma determinada 

comunidade que decide ser uma Nação e para isso instaura um aparelho de produção endógeno, 

integrado e diversificado cujas cadeias produtivas se induzem reciprocamente. Trata-se da criação 

de forças produtivas nacionais a partir do trabalho de suas massas. Para Vieira Pinto, a superação 

do subdesenvolvimento se dá pela acumulação do trabalho, o desenvolvimento nacional é 

justamente o desenvolvimento do trabalho e não do capital. Segundo o autor: “A reflexão sobre a 

evolução histórica universal, em busca de esclarecimento que permita compreender o estado mais 

avançado do desenvolvimento de algumas comunidades nacionais, indicará que tal 

desenvolvimento é resultado do processo de acumulação de trabalho” (Vieira Pinto, 1960a, p. 74). 

Deste modo “está encontrada a resposta à pergunta sobre o modo de obter ativamente a substituição 

da etapa inferior pela superior: é imperioso que os países em fase de subdesenvolvimento 

desencadeiem no seu interior um movimento de acumulação de trabalho, único modo de elevá-los 

aos planos mais altos da existência cultural e do bem estar humano” (Idem). Mas em que consiste 

a acumulação do trabalho? Segundo Vieira Pinto: 

É preciso uma distinção de natureza entre formas de acumulação de trabalho, já que nem toda soma 

pura e simples do esforço laborioso é capaz de produzir o desenvolvimento [...]. A mera reiteração do 

trabalho gera somente acumulação quantitativa [...] A repetição milenar de idêntico modo de lavrar o 

solo, de moldar e cozer o barro para fabricar utensílios domésticos, de tecer os panos de uso 

imprescindível, de fundir os metais e deles fazer armas e ferramentas não constitui a modalidade útil da 

acumulação do trabalho, porque se limita a repetir os mesmos atos formadores sobre as mesmas matérias 

primas, produzindo como resultado apenas a multiplicação quantitativa dos produtos, mas não sua 

ascensão qualitativa. A importância da distinção entre tipos de acumulação de trabalho está em fazer 

discernir que o primeiro regime, criador de acréscimo apenas numérico dos bens fabricados pela 

comunidade, não exibe as características de processo, o que somente ocorre quando a atividade social 

se aplica conscientemente não a produzir “um mais”, porém a produzir “um novo”. Neste segundo 

sentido, a acumulação consiste no aproveitamento de determinado resultado de trabalho como meio 

para a obtenção, graças ao esforço inventivo e à execução de labor de outra espécie, de um resultado 

novo, de efeito material inédito, de algo que é qualitativamente distinto do produto anterior. [...] A 

realização da forma de trabalho qualitativamente original significa uma etapa superior, e a comunidade 

que é agora capaz de praticá-la está em relação à outra, que persiste na rotina dos procedimentos 

tradicionais, em situação de maior desenvolvimento (Vieira Pinto, 1960a, pp. 74-75). 

A acumulação ou aumento qualitativo de trabalho tem a ver com a criação do novo e do fazer 

melhor e é isto que significa desenvolvimento técnico. Para Vieira Pinto, não é possível promover 

a modificação das condições inferiores de um país, mediante a simples intensificação do trabalho, 

como solução para o desenvolvimento nacional. O aumento da produtividade, segundo ele, seria 

uma “solução conveniente aos exploradores do trabalho das massas” (Vieira Pinto, 1960a, p. 75) 
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que ingenuamente acreditariam que no caso brasileiro, por exemplo, o atraso seria devido à 

preguiça e indolência congênitas do povo. Para o autor trata-se de “Uma noção inadequada, 

ingênua, porque não é apenas a acumulação quantitativa de trabalho que gera o desenvolvimento, 

e sim a qualitativa, aquela que se serve dos resultados do modo comum de produzir, vigentes no 

contexto social, para conquistar outros, diferentes. Este novo do trabalho é que produz o 

desenvolvimento. É graças a ele que a comunidade salta para outro plano histórico” (Idem). O 

desenvolvimento preconizado por Vieira tem a ver com o modo de se proceder à obtenção de 

produtos materiais. Trata-se, por isso, da natureza da alteração qualitativa do trabalho: “Ora, o que 

define em qualidade um modo de fazer é o que se chama a técnica” (Ibidem). Desenvolver o país 

é, então, melhorar o modo de trabalho do povo e para isso é preciso alterar suas técnicas de 

produção já que a técnica é definida como uma qualidade do ato material produtivo (Vieira Pinto, 

2005, p. 176). 

3. A técnica e o desenvolvimento do trabalho  

Para Vieira Pinto, o desenvolvimento técnico significa a substituição qualitativa do trabalho. Trata-

se buscar inovações técnicas relacionadas ao modo de produzir de uma sociedade. A técnica nova 

é uma acumulação qualitativa de trabalho. Para ele, é preciso que uma comunidade empreenda um 

esforço a fim de melhorar o modo de fabricação dos bens necessários, mediante a alteração dos 

procedimentos que tem por hábito empregar. Trata-se da criação do novo a partir do antigo. É isto 

que chama de “desenvolvimento”: “Constatamos este fato da teoria do desenvolvimento: o 

processo histórico do desenvolvimento nacional consiste no desenvolvimento de processos 

técnicos de produção. Eis a razão pela qual o desenvolvimento nacional está forçosamente na 

dependência do avanço técnico” (Vieira Pinto, 1960a, p. 79). Segundo o autor: 

A instauração do processo de desenvolvimento nacional está intimamente ligada à possibilidade de 

enveredar o país pelo rumo da revolução tecnológica. Não serão outras as bases da política educacional 

conveniente às nações desejosas de abreviar a sua emancipação econômica. É preciso que se esforcem 

por apoderar-se o mais depressa possível das técnicas fecundas, tendo a consciência de que assim 

deverão proceder porque a aquisição desse saber é o instrumento mais eficaz do seu desenvolvimento. 

Tais países não poderão vencer o atraso econômico senão pela ação política lúcida e decidida, que 

determine a comunidade a realizar enorme esforço de acumulação de capital para financiar o progresso 

técnico. O aumento puro e simples da produtividade de baixa qualidade não a tirará do estado de 

subdesenvolvimento, se não for acompanhado da substituição dos modos de produzir. O aumento 

volumétrico da produção poderá minorar momentaneamente uma premência social, mas não lhe alterará 

o padrão de vida, fazendo apenas o povo consumir mais o mau produto que já consome. É necessário 

alterar o modo de produzir, proporcionando assim ao país outro nível de existência econômica. É, 

portanto, de natureza qualitativa, e não apenas quantitativa, a alteração indispensável. (Vieira Pinto, 

1960a, p. 80). 

Para Vieira Pinto, a principal riqueza de uma nação está na capacidade de fornecer trabalho para 

si mesma: “O homem só trabalha para si quando o faz para sociedade inteira, e a forma de realizar 

tal atuação consiste em inventar instrumentos produtivos que o beneficiem por beneficiar a todos” 

(Vieira Pinto, 2005, p. 107). Para ele, “Nada vale a posse de imenso potencial econômico, 

representado por matérias-primas, espaço cultivável, fontes de energia se não se atualizar a riqueza 

primordial, o labor do povo, sem a qual nenhuma das outras é riqueza” (Vieira Pinto, 1960b, p. 

438). 
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O conceito de desenvolvimento em Vieira Pinto está ligado ao trabalho, tem a ver com o que 

podemos chamar de trabalho elaborado, que é o aspecto inovador da técnica, o fazer melhor, que 

vimos acima. Para ele, uma nação desenvolvida é aquela que trabalha para si mesma cada vez mais 

sofisticadamente. Como vimos, toda técnica é uma acumulação intensiva e qualitativa (no sentido 

de facilitação) de trabalho para a produção da vida em sociedade e o seu desenvolvimento deve 

ser um objetivo político. 

A técnica é uma forma de manuseio da realidade, de ter o mundo às mãos, que Vieira Pinto 

chama de amanualidade. Assim, o desenvolvimento é a mudança do grau de “amanualidade”, de 

um país, da relação entre homem e natureza. O desenvolvimento é uma maneira mais sofisticada 

e qualificada de uma sociedade ter o mundo às mãos, de manuseá-lo operacionalmente e de 

trabalhar em proveito de si mesma. Desenvolver é manusear a realidade com recursos mais 

elaborados, com mais qualidade. Qualidade significa novidade enquanto desdobramento e 

desenvolvimento do antigo. O desenvolvido significa o novo do ponto de vista da operação e 

manuseio mais fáceis do mundo quando são feitos em proveito de quem os utiliza. Para se 

desenvolver, uma comunidade, deve criar um aparelho de produção nacional cada vez mais 

sofisticado por meio do desenvolvimento tecnológico e a substituição dos modos de produzir. “Por 

isso, a aspiração de melhora humana tem de objetivar-se na criação de novas condições de vida, 

entre as quais avulta a possibilidade de libertar o trabalhador da labuta penosa, pelo emprego das 

máquinas”. (Vieira Pinto, 2005, p. 88). 

Todo pensamento de Vieira Pinto é uma crítica das técnicas precárias e estafantes e a defesa 

das que obtém maior rendimento na exploração do mundo material: “Basta-nos referir o raciocínio 

elementar indicador de não serem as técnicas portentosas do futuro as que ameaçam a 

sobrevivência do homem... (mas)... as técnicas antigas...ínfimas, mesquinhas e primitivas”. (Vieira 

Pinto, 2005, p. 169). Para ele, “As máquinas são fabricadas para aliviar o trabalho humano” (Vieira 

Pinto, 2005, p. 91). Assim, a técnica contribui para a libertação do homem das situações desumanas 

de trabalho: “A técnica, representando a solução da contradição objetiva de uma dificuldade com 

que o homem se depara, na consecução de uma finalidade, significa em princípio enriquecimento 

e melhora da espécie ao dotá-la de maior poder produtivo” (Vieira Pinto, 2005, p. 169). O 

desenvolvimento é exatamente a criação por uma comunidade deste poder produtivo do ponto de 

vista qualitativo.  

A técnica sendo a operação modificadora eficaz destinada a cumprir uma finalidade é a 

expressão do processo de hominização. Para Vieira Pinto “Toda técnica seja a de um procedimento 

operatório, seja a que é consubstanciada numa máquina fabril está vinculada a exigências sociais 

de produção, sentidas pela comunidade e resolvidas pelo gênio individual”. (Vieira Pinto, 2005, p. 

241). A técnica é o desenvolvimento da ação eficaz do homem, a busca de soluções originais no 

sentido da ampliação, enriquecimento e progresso dos processos produtivos, visando oferecer 

instrumentos mais perfeitos de ação sobre a natureza. 

Para Vieira Pinto: “A práxis, da qual a técnica mostra um aspecto regular, metódico, 

consciente, representa a execução das possibilidades existenciais do homem em cada momento do 

desenvolvimento histórico de suas forças produtivas sob a forma de invenção e fabricação de 

máquinas e utensílios”. (Vieira Pinto, 2005, p. 245). A partir desta concepção, ele define a 

Tecnologia como a ciência que tem por objeto a investigação do processo geral de hominização 

pela prática da ação produtiva. Ela tem por objeto o estudo do jogo das contradições do homem 
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com a natureza do ponto de vista da produção da vida: “Em sentido primordial Tecnologia significa 

a teoria deste fato biológico”. (Vieira Pinto, 2005, p. 246). “Sob o nome de Tecnologia devemos 

entender o estudo do processo de criação do homem pela práxis da realização existencial material 

de si em função de seus condicionamentos sociais” (Idem). 

Esta visão da tecnologia junta-se a outras três, a de que não se deve equiparar técnica à 

tecnologia, já que cada país tem as técnicas que correspondem ao seu próprio modo de produção; 

a de que tecnologia significa também o conjunto das técnicas de um país, mas que não podemos 

esquecer que dentro de um mesmo país há heterogeneidade de modos de produzir; e a de que a 

tecnologia também pode ter um uso ideológico, sendo um instrumento de dominação. 

Para Vieira Pinto, os países centrais usam este último sentido para coibir um pensamento 

tecnológico que permita a outras nações a construírem um projeto de autonomia. Para ele, será 

preciso criar uma mentalidade tecnológica que seja conveniente ao país pobre de acordo com seus 

interesses econômicos e políticos. Para impedir que isso aconteça, a potência hegemônica recorre 

a duas noções falsas e confundidoras: a de que a tecnologia consubstancia um bem a ser adquirido 

pelo país atrasado, pagando caro por ele, se quiser progredir, e a de que a tecnologia é produto 

exclusivo da região dominante e só aí pode ter origem. Para desmascarar isto torna-se necessário 

mostrar que a tecnologia, ao contrário da insinuação paralisadora, corresponde a um patrimônio 

da humanidade (Vieira Pinto, 2005, p. 266). 

Vieira Pinto, citando o físico brasileiro Leite Lopes diz que: “O pensamento de Leite Lopes é 

claro a absolutamente correto ao advogar a necessidade da criação pelo país até agora dependente 

de sua tecnologia e de sua ciência com função de instrumento de libertação” (Vieira Pinto, 2005, 

p. 277). Ele reconhece que :“Há uma fase em que se torna inevitável a compra de tecnologia 

exterior para dar início ao processo de geração interna da ciência na área pobre” (idem). Mas, 

segundo ele, para superar o estágio fatídico e tornarem-se igualmente áreas produtivas de ciência 

e da tecnologia, revestidas do próprio estilo de existência, sinal de sua autonomia inventiva, as 

nações pobres precisam executar uma política de apropriação de suas forças criadoras para si 

(Vieira Pinto, 2005, p. 278). A consciência desta necessidade só pode ter por fundamento a prática 

de uma política nacional de apropriação para si das riquezas naturais: “Nas presentes condições, 

as populações dos países dependentes anseiam pela transplantação dos resultados do conhecimento 

produtivo de bens utilitários e de conforto, ao lado das técnicas mínimas de simples manutenção e 

reparação, sem alcançarem ainda o nível de compreensão que lhes mostraria a urgência de 

construírem para si os meios de se equipararem aos grandes na situação de focos geradores do 

conhecimento” (Vieira Pinto, 2005, p. 279). 

4. Conclusão 

Para Vieira Pinto, o desenvolvimento dos processos técnicos de produção é o desenvolvimento da 

amanualidade a graus mais elevados. O desenvolvimentismo é uma estratégia de qualificação, de 

constituição de trabalho inovador enquanto operação e manuseio qualitativo do mundo. Trata-se 

de uma estratégia política para qualificar o trabalho tendo em vista o projeto de criação de uma 

nação autônoma: “O aproveitamento do trabalho do povo em benefício exclusivo dele mesmo é a 

diretriz suprema da política nacionalista” (Vieira Pinto, 1960b, p. 435). O desenvolvimento é uma 
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concepção do progresso da técnica enquanto acumulação qualitativa ou inovadora de trabalho 

tendo em vista a criação da Nação. Trata-se da busca da qualificação do trabalho do povo: “Só 

quando o trabalho qualitativamente nacional assumir posição dominante no processo econômico, 

adquirindo superioridade quantitativa, o país ter-se-á libertado da influência política exercida pelo 

capital que explora o trabalho alienado... (Vieira Pinto, 1960b, p. 436). Vieira Pinto defende que 

uma Nação deva buscar qualificar o trabalho. Assim, o nacionalismo é o projeto de destino de uma 

comunidade que deseja trabalhar qualitativamente para si mesma e para isso precisa de um projeto 

de desenvolvimento tecnológico próprio. Não é isso que queremos? Será? 
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