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fora das situações de evidência, o cotidiano é 

muito pesado para os negros. É difícil ser 

intelectual porque não faz parte da cultura 

nacional ouvir tranquilamente uma palavra 

crítica.” (Milton Santos) 
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RESUMO  

 

 

Esta pesquisa trata dos conceitos do neoliberalismo, detalha as fases do modelo neoliberal, 

realiza considerações sobre a natureza econômica do Brasil, especifica as políticas neoliberais 

no governo FHC, bem como descreve a transição do desenvolvimentismo para o que 

denominamos “neodesenvolvimentismo”, corrente ideológica que afirma existir, nos governos 

Lula e Dilma, uma frente pós-neoliberal, que não rompeu com o modelo capitalista, mas 

desenvolveu políticas benéficas às camadas populares. É fruto deste trabalho não só pesquisar 

se os governos denominados neodesenvolvimentistas realizaram o liberalismo mais voltado 

para o social ou não, mas também identificar os impactos das políticas públicas nas áreas social 

e econômica.  

 

Palavras-Chave: Neoliberalismo, Desenvolvimentismo, Neodesenvolvimentismo, FHC, Lula, 

Dilma, Direitos Sociais.  

 

 

ABSTRACT  

 

 

 

His research deals with the concepts of neoliberalism, details the stages of the neoliberal model, 

makes considerations about the economic nature of Brazil, specifies neoliberal policies during 

the FHC administration and describes the transition of developmentalism to what we call "neo-

developmentism" ideological trend it claims exist in the Lula and Dilma governments, a post-

neoliberal front , which did not break with the capitalist model, but developed the popular layers 

beneficial policies. The fruit of this work, research if governments called 

neodesenvolvimentistas, performed the more focused liberalism to social or not, and to identify 

the impacts of public policies on social and economic area.  

. 

 

Keywords: Neoliberalism , Developmentalism , neo-developmentism , FHC , Lula , Dilma , 

Social Rights  
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de pesquisa se destina a lançar a base de um estudo analítico sobre a evolução das 

estruturas do capitalismo, tomando como exemplo uma de suas fases internas, conhecida como 

neoliberalismo, a qual se apresenta como uma majoração econômica do privado em face do 

público, um regime de acumulação que privilegia a especulação à produção, disseminando 

maior privatização da economia, diminuindo as condições econômicas das classes 

trabalhadoras e privilegiando a hegemonia social das finanças. No entanto, o neoliberalismo 

somente poderá ser compreendido, se for acrescido ao seu específico regime de acumulação um 

complexo de formas políticas, informações culturais, lutas sociais, técnicas e de massa e valores 

que se apresentam como modo de regulação desse todo, destacando a existência de um núcleo 

político-ideológico que o conforma. (MASCARO, 2013, p.113) 

As interpretações sobre a sociabilidade capitalista são estruturadas identificando um modelo de 

produção exploratório, fundado no antagonismo entre as classes e na pluralidade de interesses 

de agentes individuais da troca. Nessa configuração, formas rotineiras de vida são rapidamente 

transformadas, nichos sociais e econômicos pré-capitalistas são inseridos e alterados pelo 

consumismo e no mercado de trabalho assalariado. O núcleo familiar se transforma em uma 

unidade de trabalho e de consumo, diminuindo os laços familiares. (MASCARO, 2013, p.118-

119) 

Transitando entre as interpretações simplesmente ideológicas, a pesquisa considera as diversas 

abordagens da forma política capitalista em cada espaço delimitado pelo Estado, um singular 

amálgama de classes exploradoras e exploradas, intermediadas, e em relação direta com a 

política patrocinada pelo ente estatal. Na fase neoliberal nunca se esgotam os conflitos entre o 

capital e o trabalho, e o mesmo processo estrutural de exploração permeia o campo da vida 

interna e internacional das sociedades capitalistas.  

Esse complexo de lutas e interesses – aliás, denominado pelos estudiosos como “lutas de 

classes”, assentando-se os Estados sobre uma pluralidade de relações sociais exploratórias e 

conflituosas, revela-se um instrumento privilegiado do imperialismo contemporâneo. 

A pesquisa historiográfica transitará, em escala mundial, para a teoria do Desenvolvimentismo, 

a qual é a política ativa do Estado, vinculada à meta de crescimento da produção industrial e da 
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infraestrutura, tendo como objetivo a conquista de resultados, com aplicabilidade em sistemas 

econômicos capitalistas, visando ao fortalecimento dos mercados econômicos. 

E ainda se direciona para o Desenvolvimentismo na América Latina, observando a 

especificidade do Brasil, ao demonstrar a necessidade de “mudanças estruturais”, que passam 

por uma agenda política que submeta as economias periféricas ao progresso, tendo como eixo 

articulador a integração entre a industrialização e o fortalecimento econômico de cada país 

integrante do bloco, ressaltando que os estudos críticos realizados pelos desenvolvimentistas 

impulsionaram as pesquisas na região. 

Os estudos abrangem o governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), identificando a entrada 

do país no modelo neoliberal, principalmente pelo profundo e radical desmonte de parte da 

legislação trabalhista e adaptação à agenda neoliberal de retrocessos.  

Além disso, destaca as distinções do neoliberalismo da década de 1990, demonstrando não ser 

o mesmo da década de 2000, quando se tornaram presidentes o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva 

(Lula) e a Sra. Dilma Vana Rousseff, respectivamente.  Muitos estudiosos os caracterizam como 

pós-neoliberais, uma vez que representam uma reação antineoliberal no marco das profundas 

recessões que abalaram o continente.  

Neste alinhamento, estudaremos o chamado neodenvolvimentismo, denominado por inúmeros 

pesquisadores como novo desenvolvimentismo. No entanto, as terminologias funcionam para 

explicar o desenvolvimento da sociedade nos âmbitos econômico e social, sem contrariar os 

grandes interesses do neoliberalismo. 

Compõe a pesquisa a historicidade dos direitos sociais, principalmente no momento atual, 

vinculados entre o neoliberalismo e o neodesenvolvimentismo, procurando demonstrar a 

construção histórica da conquista dos direitos sociais, sempre confrontando com a legalidade 

conservadora do direito, que privilegia o capital em detrimento da coletividade. 

Esta pesquisa pretende, pois, demonstrar que os direitos sociais, bem como todos os demais 

ramos e instituições do direito, são manifestações da forma jurídica e da forma política estatal. 

Assim, são, desde os mais liberais aos mais sociais, espelhos do capitalismo e da forma 

mercadoria. 
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1. SOBRE O NEOLIBERALISMO 

 

 

O neoliberalismo, a partir da década de 1980, é a manifestação de um modo de regulação que 

começou a tomar forma acompanhado de um específico regime de acumulação, principalmente 

de capitais financeiros internacionalizados. O capitalismo desde sempre foi globalizado, por 

possuir condições estruturais de acumulação e regulação e gerar um novo padrão de 

desenvolvimento capitalista. O capitalismo assume um imaginário de possibilidade única à 

sociabilidade humana, visto que inseriu uma hegemonia conservadora plena no seio da 

sociedade. (MASCARO, 2013, p.123) 

 

A configuração máxima do capitalismo se efetivou na era neoliberal, visando à mercantilização 

de todos os espaços das formações sociais. Precipitadamente, houve quem prognosticasse que 

seria a fase final do capitalismo, no processo dialético de sua realização plena e de seu 

esgotamento histórico. Diante dessa análise, derivou-se como consequência política, na seara 

progressista, a visão utópica de que somente seria possível sair do capitalismo neoliberal para 

entrar no socialismo, como se houvesse uma sucessão mecânica de formas de organização 

social. No campo conservador, a realização máxima do capitalismo apareceu como “o fim da 

história”, identificando que todos os acontecimentos se dariam nos limites insuperáveis da 

economia de mercado e da democracia liberal. (SADER, 2013, p.135) 

 

A proposta das sociedades capitalistas é acumular capital, considerando a acumulação inerente 

à aplicação do trabalho no capital, dependendo de inúmeras condições materiais e relações 

sociais, como a organização do trabalho, das técnicas de produção, das relações de classes e 

mercantis, entre outros. O modo de acumulação e regulação não é semelhante na historicidade 

do capitalismo, mas é um processo articulado e assume formas diversas dentro do espaço dos 

Estados nacionais. (HIRSCH, 2010, p.105) 
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Neste sentido, Roger Garaudy (1985. p. 101) expõe a previsão revolucionária marxista do 

futuro: 

 

“A passagem do capitalismo ao socialismo não é um processo de história 

natural. Desejaria evitar qualquer confusão sobre a noção de ‘necessidade 

histórica’. Essa palavra foi empregada em dois sentidos diferentes: quando 

Marx fala das leis necessárias do capitalismo, quando estuda, por exemplo, em 

O Capital, as leis de acumulação do capitalismo, ele mostra que, em razão da 

alienação, do fetichismo da mercadoria, alguns processos do desenvolvimento 

capitalista se parecem com processos de história natural. Mas quando Marx 

diz, e quando dizemos nós, que o advento do socialismo é necessário, a palavra 

necessidade tem, aqui, um outro sentido. Significa isto: as contradições do 

capitalismo são tais que não há outra solução senão o socialismo resolvê-las. 

Mas isso não exclui que, durante um longo período, se nós não lutássemos ou 

lutássemos mal, poderia ocorrer, segundo a expressão de Lenine, ‘um 

apodrecimento da história’, como já se produziu em épocas em que não houve 

uma classe capaz de resolver esses problemas. Aí está, creio eu, por exemplo, 

quando da passagem da sociedade escravagista à sociedade feudal, uma ideia 

essencial, pois, se não fosse assim, se a história fosse totalmente, inclusive o 

advento do socialismo, um processo de história natural, nós não teríamos, 

verdadeiramente, razão de ser como militantes. O desenvolvimento da história 

se operaria então como se opera a evolução biológica, como se operam os 

processos físicos da natureza, isto é, sem nós. Ora, nossa concepção da 

necessidade histórica é tal que ela requer, para sua realização, nossa ativa, 

criadora participação. ” 

 

  

Tomando como exemplo que o neoliberalismo é uma fase interna dentro do capitalismo, destaca 

Alysson Mascaro (2013, p.113) que, ao se apresentar imediatamente como uma espécie de 

majoração econômica do privado em face do público, o neoliberalismo pode revelar os 

contornos de um regime de acumulação financeira, favorecendo a especulação à produção, 

estimulando uma maior privatização da economia, vulnerabilizando as condições 

socioeconômicas das classes trabalhadoras, com nítida  hegemonia social das finanças. No 

entanto, só se pode compreendê-lo, se for acrescido ao seu específico regime de acumulação 

um complexo de formas políticas, informações culturais, lutas sociais, técnicas e de massa e 

valores que se apresentam como modo de regulação dessa complexidade. Fica evidente que, na 

conformação do núcleo econômico do neoliberalismo, há também, de algum modo, um núcleo 

político-ideológico. 

 

Segundo a leitura de Joachim Hirsch (2010, p.31), observamos que a especificidade do modo 

de socialização capitalista compreende a simultânea ligação e separação entre Estado e 

sociedade, e entre política e economia. O Estado, diante das condições econômicas da sociedade 

capitalista, proporciona forma a uma política cuja socialização é composta de contradições, 

vinculadas nos interesses individuais em detrimento da coletividade.  
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A partir da década de 1980, a hegemonia do capitalismo norte-americano representou um 

momento de certo modo superior, na lógica de concentração econômica e na afirmação de 

possibilidades político-jurídico-institucionais nacionais. A resistência política do bloco 

soviético e a quebra da bipolaridade compuseram movimentos articulados que também se 

somaram à afirmação hegemônica da política econômica norte-americana, que na sua lógica, 

se revestia, ainda, de um braço armado. O receituário neoliberal implantado nos países de 

capitalismo periférico é distinto, em virtude de cercear as possibilidades concretas das políticas 

nacionais e limitar a aglutinação político-econômico-militar. Como consequência, no 

capitalismo central americano, em pouco tempo tem se afirmado o contrário, como 

superpotência tanto no plano econômico, quanto, solitariamente, nos planos político e militar. 

(MASCARO, 2008, p.113)  

 

“O caráter contraditório do modelo neoliberal permitiu incompreensões, que 

só podem ser contornadas pela análise concreta do que significa o período 

histórico atual em que se situa o neoliberalismo. Trata-se de um período que 

promoveu a passagem de um mundo bipolar a um mundo unipolar, sob a 

hegemonia imperial norte-americana, a passagem de um ciclo longo expansivo 

do capitalismo – sua “era de ouro”, segundo o historiador Eric Hobsbawm – a 

um ciclo longo recessivo, e a passagem da hegemonia de um modelo regulador 

ou keynesiano ou de bem-estar social – como se queira chamá-lo – a um 

modelo liberal de mercado. ” (SADER, 2013, p. 135) 
 

 

A nova configuração do neoliberalismo estimulou a hegemonia imperial norte-americana, 

provavelmente sem limitadores, todavia, paradoxalmente, sem conseguir impor a Pax 

Americana. Contrariamente, como efeito da estratégia norte-americana de militarização dos 

conflitos, ingressamos em décadas perenes marcadas por guerras, sem resolvê-las, com o 

processo de negociação. 

 

O diagnóstico do ponto de vista econômico dos neoliberais de que as regulamentações eram um 

obstáculo ao crescimento econômico, levou à diminuição dos controles estatais e ao livre-

comércio. No entanto, como o capital não foi feito para produzir, mas para acumular – como 

ensinou Marx –, houve um magnífico processo de transferência mundial de capitais do setor 

produtivo para o financeiro, por meio da especulação. A crise profunda iniciada em 2008, nos 

países do centro do capitalismo, revelou a vulnerabilidade da hegemonia centrada na 

acumulação financeira. (SADER, 2013, p.135) 
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Marilena Chauí (2013,  p.125) assim trata do assunto: 

 

“O deslocamento do poder de decisão do capital industrial para o capital 

financeiro, que se torna o coração e o centro nervoso do capitalismo, ampliando 

a desvalorização do trabalho produtivo e privilegiando a mais abstrata e 

fetichizada das mercadorias, o dinheiro, porém não como mercadoria 

equivalente para todas as mercadorias, mas como moeda  ou expressão 

monetária da relação entre credores e devedores, provocando, assim a 

passagem da economia  ao monetarismo fantasmagórico das bolsas de valores, 

dos bancos e financeiras – fantasmagórico porque não operam com a 

materialidade produtiva e sim com signos, sinais e imagens do movimento 

vertiginoso das moedas.”  

 

Atualmente, para se compreenderem as fragilidades econômicas e políticas do bloco dominante 

no mundo, Emir Sader (2013, p.136) considera ser necessário avaliá-las na conjuntura do 

desaparecimento do sistema soviético, o contraponto do bloco imperialista. Com tal 

desaparecimento, produziu-se também a desconstrução sistemática da ideia do socialismo, da 

economia centralmente planificada, do Estado, da política, dos partidos, do marxismo, das 

alternativas coletivas. Acarretou uma situação complexa, uma vez que, apesar do 

enfraquecimento dos modelos dominantes, não se deu o surgimento de alternativas, e os 

chamados fatores subjetivos do anticapitalismo regrediram de forma significativa. Ou seja, a 

hegemonia imperial norte-americana não encontrou um conjunto de forças que pudesse exercer 

uma hegemonia alternativa diante da decadência.  O esgotamento do modelo neoliberal em 

escala global não alcançou, pois, a construção de um modelo alternativo. 

 

Nos planos geopolítico e econômico-financeiro, seguiu-se um lapso temporal prolongado de 

disputa hegemônica, observando um mundo velho, que insiste sobreviver, e um mundo novo 

que encontra dificuldades para se afirmar.  

 

Nas transformações regressivas de período histórico, a América Latina foi uma vítima 

concentrada. Depois de viver o período mais significativo de sua história até aquele momento, 

na reação à crise de 1929, com um período de transformações estruturais nas áreas da 

urbanização, industrialização, construção de Estados nacionais, no fortalecimento de partidos 

políticos e organizações populares, na estruturação de ideologias e culturas nacionais, encerrou-

se esse ciclo longo de expansão com a crise da dívida, na virada dos anos 1970 para os anos 

1980. Desapareceu da agenda a temática do desenvolvimento, fechando-se o ciclo 

desenvolvimentista, que foi substituído pela temática da estabilidade monetária, típico de 

períodos conservadores. (SADER, 2013, p.136) 
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Neste sentido, Marilena Chaui (2013, p. 124) avalia que a agenda neoliberal, realizado o 

levantamento para o período, estruturou  um Estado forte para limitar os movimentos sociais e 

os sindicatos, controlar os recursos públicos, cortar os encargos sociais e os investimentos na 

economia, tendo como objetivo principal a estabilidade monetária, por meio da contenção dos 

gastos sociais e da elevação do quadro de desempregados, formando  um exército industrial de 

reserva (trabalhadores) que limitasse o poderio das organizações trabalhadoras (sindicatos e 

afins).  Tratava-se, portanto, de um Estado que privilegiaria uma reforma fiscal para incentivar 

os investimentos privados e diminuir os impostos sobre o capital e as fortunas, ampliando a 

carga tributária sobre a renda individual, sobre o trabalho, o comércio e o consumo. O objetivo 

central seria a validação de um Estado que se afastasse da regulação econômica, diminuindo 

sua importância, privatizando as empresas públicas e deixando que o próprio mercado operasse 

a desregulação. Em suma, seria a abolição do controle estatal sobre o fluxo financeiro. A 

limitação dos investimentos estatais na produção também compôs o pacote de “maldades”, ao 

incorporar vasto programa de privatização e aplicar a legislação antigreve. Entre os que se 

tornaram os ponta de lança da execução dessas políticas, destacamos Pinochet, no Chile, 

Thatcher, na Grã-Bretanha, e Reagan, nos Estados Unidos. 

 

Emir Sader (2013, p. 136) realiza reflexão desse período na América Latina:  

 

“Além disso, a América Latina viveu, em alguns dos seus países politicamente 

mais importantes – Argentina, Brasil, Chile e Uruguai, ditaduras militares que 

quebraram a capacidade de luta e resistência dos movimentos populares. O 

continente foi a região do mundo, com o maior número de governos 

neoliberais, em suas modalidades mais radicais. 

O neoliberalismo chegou a América Latina pela via da luta contra a inflação e, 

por meio dela, da crítica ao Estado, apontado como o responsável pelo 

desequilíbrio monetário, além de outras mazelas, como o bloqueio a livre 

circulação de capitais, a ineficiência administrativa, a corrupção, o atraso, a 

excessiva tributação. Cada país a sua maneira, vivenciou o ideário neoliberal, 

com governos ditatoriais, como Pinochet, “nacionalistas”, como Carlos 

Menem, ou conservadores-liberais, como Fernando Henrique Cardoso. ” 

 

Como ensina Reginaldo Moraes (2001, p. 78), o neoliberalismo não combina mesmo com a 

democracia. Ele “ataca sistematicamente os direitos democráticos e sociais. Seu arsenal é 

variado, leis de exceção, medidas de emergência (ou medidas ditas provisórias), decretos 

antigreves, penalização de sindicatos, manipulação das informações, supremacia do executivo, 

legislação por decreto e suspensão das garantias constitucionais, subtração de decisões 

econômicas de grande porte do controle político (seja pela via da privatização, seja pela 

desregulamentação legal). É assim que age o Estado neoliberal – um estado forte”. 
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Na década de 1990, as privatizações do público passaram a ser a característica fundamental da 

hegemonia liberal da América Latina e no Brasil, sendo assumidos acordos e divisões de 

vantagens que visavam agregar valor independente da coletividade, tencionando sempre 

privilegiar setores das burguesias nacionais periféricas, principalmente funcionários de 

instituições públicas, como: governantes, ministros e funcionários de mais altos escalões.  

 

Alysson Mascaro (2008, p. 122) nos ilustra tal situação:   

 

“A promiscuidade entre público e privado, resultante de acordos e privilégios 

– de informações, de negócios, de vantagens fiscais, taxas de juros para 

benefício de especuladores etc. complementa-se com a própria indiferenciação 

entre os tipos de atividades públicas e privadas – as reformas do Estado na 

América Latina da década de 90 farão do Estado refém de uma lógica contábil 

de lucros – e, ainda mais, com a própria utilização de fundos públicos como 

financiadores do capital privado. Também se enseja a promiscuidade da 

privatização do público na própria troca de postos entre as esferas pública e 

privada, rompendo com carreiras estatais e promovendo governos diretamente 

representados por empresários e seus diretores, olvidando até mesmo dos 

políticos tradicionais, relegados a funções inferiores nos escalões 

governamentais. ” 

 

 

Já  Oliveira e Paoli (2000, p.68) assim analisa a privatização do público:  

 

“A privatização do público é uma falsa consciência de desnecessidade do 

público. Ela se objetiva pela chamada falência do Estado, pelo mecanismo da 

dívida pública interna, onde as formas aparentes são as de que o privado, as 

burguesias emprestam ao Estado: logo o Estado, nessa aparência, somente se 

sustenta como uma extensão do privado. O processo real é o inverso: a riqueza 

pública, em forma de fundo, sustenta a reprodutibilidade do valor da riqueza, 

do capital privado. Esta é a forma moderna de sustentação da crise do capital, 

pois anteriormente, como nos mostrou a Grande Depressão de trinta, assim 

como todas as grandes crises anteriores, o capital simplesmente se 

desvaloriza.”  

 

 

A reflexão de Oliveira e Paoli demonstra que essa aparência levou à outra experiência, que é a 

da constante troca de posições no Estado e na empresa privada: ministros e altos escalões que 

são retirados das empresas, retornam às mesmas tão logo deixam os cargos e funções estatais 

e/ou governamentais, estabelecendo, no caso do Brasil, uma promiscuidade exacerbada de que 

não há notícia nem em países de forte tradição liberal. Essa promiscuidade como que atuou no 

sentido de borrar, subjetivamente, as barreiras e fronteiras entre o público e o privado, ou mais 



17 
 

radicalmente, atuou no sentido de que tudo é privado: as pessoas funcionam como persona, não 

apenas em razão de um trânsito que baralha os papéis, mas porque a racionalidade das decisões 

é fundamentalmente privada. De par com o método de custos/benefícios passa-se, como mestre 

Weber ensinou, da razão substantiva para a razão instrumental; há uma ruptura para um outro 

paradigma, que passa a presidir as decisões do Estado.  

 

“Assiste-se como que a regressão do universal abstrato como processo que cria 

o Estado como ‘comunidade ilusória’ para o mero chão de interesses privados 

que, já agora, não se universalizam, já não tem, aparentemente, a necessidade 

de liberarem-se de sua forma de interesses privados, tal o nível da dominação, 

ou sobretudo da experiência subjetiva vivida pela burguesia. ” (0LIVEIRA e 

PAOLI, 2000, p. 69) 

 

No governo de Fernando Henrique Cardoso, ao diminuir a política e os políticos aos ministérios 

de menor influência, ou as atividades legislativas de chancela dos mandos executivos, se 

reservou ao interesse da iniciativa privada a esfera de administração, planejamento, direção e 

economia do Estado. Essas medidas atenderam aos especuladores, principalmente, os 

internacionais. 

 

A esse respeito, Silvio Luiz de Almeida, em artigo denominado Estado, Regulação e Crise 

(2012), avalia que considerar que as mazelas estruturais da sociedade pós-fordista podem ser 

combatidas com a regulação do capitalismo por um novo Estado keynesiano é talvez insistir 

numa “perigosa ilusão”, vez que o único modo de coibir os efeitos deletérios das crises é, 

sobretudo, atacar, “o poder do dinheiro” e do capital. Nenhuma tomada de poder, vitória 

eleitoral e, acrescente-se, “limite jurídico”, poderá eliminar a violência e as desigualdades 

sociais que são da essência do processo econômico. 
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2- SOBRE DESENVOLVIMENTISMO 

 

O desenvolvimentismo é baseado na política econômica, vinculada à meta de crescimento da 

produção industrial e da infraestrutura, por meio da participação ativa do Estado, tendo como 

objetivo ser uma política de resultados, com aplicabilidade em sistemas econômicos 

capitalistas, os quais visam à ampliação do consumo e, consequentemente, ao fortalecimento 

dos mercados econômicos. 

A concepção de mercados regulados e a vinculação entre Estado e mercado foram difundidas 

com maior ênfase por John Maynard Keynes, economista britânico que influenciou 

significativamente a macroeconomia moderna, tanto na teoria quanto na prática, e também por 

Karl Paul Polanyi, antropólogo, filósofo e historiador da economia, conhecido pela 

contrariedade ao pensamento econômico tradicional. 

A compreensão de Polanyi (1980, p. 82) é a de que os mercados modernos se configuram como 

instituições que devem ser reguladas pelos Estados nacionais, tanto no âmbito nacional quanto 

no internacional.  Seu posicionamento se demonstra contrário à visão de diminuir a importância 

do Estado e ao impedimento de ser intervencionista, cabendo ao Estado adotar medidas que 

corrijam fissuras na atuação dos mercados, objetivando o melhor funcionamento e equilíbrio 

com a proteção social. 

Keynes, no que se refere à importância do Estado na economia, demonstra que esta permanece 

válida na conjuntura atual, principalmente pela crítica à visão liberal, a qual determina que o 

mercado autorregulado teria autonomia para realizar alocação dos recursos disponíveis. Destaca 

também quão relevante é observar os interesses da sociedade, visto que, na maioria das vezes, 

a soma dos interesses individuais com vinculação econômica implicaria em desvantagens para 

a coletividade. Levando-se em conta essa formulação, em decorrência da incapacidade de 

autorregulação dos mercados, faz-se necessária a intervenção do Estado na economia, a fim de 

que não haja a exclusão dos mais fracos, principalmente dos trabalhadores. 

Neste sentido, de acordo com Keynes (1984, p. 123):   

“A mais importante agenda do Estado não está relacionada às atividades que 

os indivíduos particularmente já realizam, mas às funções que estão fora do 

âmbito individual, àquelas decisões que ninguém adota se o Estado não faz. ” 
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(...) para o governo, o mais importante não é realizar coisas que os indivíduos 

já estão fazendo, e fazê-las um pouco melhor ou um pouco pior, mas fazer 

aquelas coisas que atualmente deixam de ser feitas. ” 

 

Na visão de Keynes, as atividades no capitalismo, com raras exceções, estimulam o ganho 

individual, sendo fundamental a figura da complementaridade entre o Estado e a lógica do 

mercado. Dessa forma, em certos momentos, o Estado necessita neutralizar determinadas forças 

do mercado, priorizando decisões específicas, na maioria das vezes não acopladas aos anseios 

individuais, mas que precisam ser adotadas pelo Estado como forma de controle social. 

Na avaliação de Keynes, ao Estado cabe a responsabilidade decisiva sobre as variáveis 

econômicas relevantes e a capacidade de estimular e arbitrar a concorrência, controlando a 

inflação, a distribuição de renda/riqueza e o desenvolvimento do mercado de trabalho. 

Podemos utilizar como contraponto à estrutura econômica formulada por Keynes as concepções 

trazidas no âmbito da teoria econômica de Adam Smith, que formula o entendimento sobre o 

papel do Estado, destacando que a economia possui lógica própria, na qual os agentes 

econômicos satisfazem seus interesses individuais espontaneamente, organizando a economia 

de forma eficiente. Esta concepção foi denominada como “mão invisível”, e pode ser 

representada pela consolidação de forças individuais, articulada de modo preciso na mais pura 

concorrência, visando atingir o fluxo de oferta x demanda, satisfazendo os desejos 

individualizados. Por essa formulação, os mais produtivos enriqueceriam, e os menos eficientes 

desapareceriam, ocorrendo uma “seleção natural do mercado”, favorável aos mais aptos. 

(SICSÚ, 2007, p.510)  

João Sicsú (2007, p. 510) assim define o papel do Estado na visão Smithiana: 

“Na visão smithiana, o Estado seria um corpo estranho, com capacidade de 

interferir e atrapalhar a realização de impulsos, necessidades e recompensas 

individuais naturais. O Estado, se utilizando de regras e/ou políticas 

governamentais, segundo a visão dos conservadores liberais dos dias de hoje, 

unicamente seria capaz de melhorar a vida de uns em detrimento da qualidade 

de vida de outros. Por exemplo, a concessão de subsídios seria necessariamente 

uma transferência deformadora, um privilégio, que retira parte da remuneração 

considerada justa dos mais habilidosos para recompensar indivíduos e/ou 

empresas não-merecedoras, porque seriam inábeis. ” 

 



20 
 

Entre as reflexões, é possível avaliar que, nas sociedades modernas, o conflito de classes está 

sempre presente, sendo imprescindível levar em consideração que existem três subdivisões nas 

classes sociais: 1) na classe capitalista, temos os empresários ou capitalistas ativos e os 

capitalistas rentistas ou inativos; 2) na classe tecnoburocrática ou profissional, a 

tecnoburocracia pública, que resultou da elevação da burocracia patrimonialista, e a classe 

tecnoburocrática privada, que foi consequência do surgimento das grandes organizações 

empresariais; 3) classe trabalhadora, composta por trabalhadores urbanos, rurais e os 

empregados de escritórios e lojas. Na dinâmica das lutas sociais, podemos apreciar não apenas 

a tradicional luta de classes, mas também as coalizões de classes, resultantes dos acordos 

políticos, oriundos da subdivisão das classes sociais (BRESSER-PEREIRA, 2014, p.134). 

Bresser Pereira (2014, p.135) reflete as contradições do capital x trabalho:  

“Geralmente se supõe que a luta entre trabalhadores e capitalistas se expressa 

ideologicamente no liberalismo e no socialismo, mas, quando pensamos em 

termos de coalizões de classe, a luta se dá em torno de duas formas alternativas 

de organização econômica e social do capitalismo: o desenvolvimentismo e o 

liberalismo econômico. Enquanto no desenvolvimentismo uma coalizão de 

empresários, burocratas públicos, intelectuais progressistas e trabalhadores 

defendem para o Estado um papel coordenador do sistema econômico ao lado 

do mercado, no liberalismo econômico capitalistas rentistas e financistas 

afirmam que basta que o Estado garanta a propriedade e os contratos, e 

mantenha suas contas equilibradas, porque o restante o mercado coordenará de 

forma ótima. ” 

 

Com base na conceituação de ambas as formas de organização política e econômica do 

capitalismo e no conceito de coalizões de classes, identificamos que, desde a fase mercantilista, 

o desenvolvimentismo e o liberalismo econômico se alternam historicamente. Bresser Pereira 

(2014, p. 135) detalha esta alternância: 

“O capitalismo é a primeira forma de organização social na qual os mercados 

nacionais e, em seguida, um mercado mundial passam a ser instituições que 

desempenham papel decisivo na coordenação econômica, mas isso não 

significa que o Estado tenha deixado de ser a principal instituição de cada 

nação. O desenvolvimentismo é o capitalismo no qual se reconhece o papel do 

mercado na coordenação econômica, mas afirma que a coordenação mais geral 

da sociedade e do próprio mercado cabe ao Estado; é o capitalismo que vê os 

mercados como maravilhosas instituições de coordenação econômica, e por 

isso rejeita o estatismo, mas é também o capitalismo no qual continua  a ocorrer 

a efetiva intervenção nos mercados para regulá-los, corrigir suas falhas, e 

promover os objetivos políticos socialmente acordados; é a ideologia da 

intervenção moderada mas efetiva do Estado, do nacionalismo econômico 

moderado que não exclui a cooperação internacional; é a estratégia nacional 

que orientará  um povo na busca de seus objetivos.” 
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Avaliando o quadro descrito acima, percebemos que desenvolvimentismo e liberalismo 

econômico, no transcurso do desenvolvimentismo capitalista, se alternam, mudando por detrás 

deste quadro as coalizões de classe. A primeira coalização desenvolvimentista (o Estado 

Absoluto), nos países que inicialmente se desenvolveram, foi distinta da segunda coalizão, em 

que tivemos os Trinta Anos Dourados do Capitalismo, que reestruturaram o capitalismo 

mundial, avançando na globalização e na internacionalização da economia, fruto de período 

anterior repleto de crises e depressões, ao qual se seguiu a Segunda Guerra Mundial 

(BRESSER-PEREIRA, 2014, p. 135). 

Analisando a especificidade de cada país, a revolução capitalista sempre ocorreu no quadro de 

um sistema desenvolvimentista, comprometendo-se a burguesia, historicamente, com o 

liberalismo econômico, sendo imprescindível realizarmos um recorte para os empresários 

industriais, que, na maioria vezes, necessitam de políticas desenvolvimentistas para evoluírem. 

Nessa concepção, podemos compreender que o liberalismo econômico privilegia os capitalistas 

financistas e rentistas, que não geram riquezas através da produção, e sim, administram o capital 

que possuem. Diante de tais formulações, fica evidente por que o desenvolvimentismo nunca 

foi perene na história do capitalismo, embora os capitalistas rentistas e financistas sempre 

tivessem intelectuais orgânicos para justificarem o liberalismo econômico, encontrando 

ressonância até mesmo nas classes empobrecidas.   (BRESSER-PEREIRA, 2014, p.136) 

“Enquanto o liberalismo econômico afirma que cabe ao Estado apenas garantir 

a propriedade e os contratos e cuidar das contas públicas, o 

desenvolvimentismo adiciona a isso uma política econômica ativa de regular 

os mercados, planejar seu setor não competitivo, principalmente o da 

infraestrutura, e cuidar das contas externas; não basta para o 

desenvolvimentismo controlar o déficit público, deve também controlar o 

déficit em conta-corrente , no qual, além do endividamento público, está 

também o endividamento privado. Isso, entretanto, não significa que não se 

cometam erros nos períodos de hegemonia desenvolvimentista. Esses erros 

acontecem e podem ser grandes. ” (BRESSER-PEREIRA, 2014, p.136) 

 

O desenvolvimentismo implica ampla articulação, com planejamento, administração e 

construção social, sendo, é claro, suscetível a distorções (erros) do próprio modelo. No entanto, 

esses erros são usados pelos liberais para afirmar que são mais críticos que as “falhas de 

mercado” que derivariam da coordenação econômica apenas pelo mercado. O mercado, por sua 

vez, é uma instituição regulada pelo Estado, não se configurando um mecanismo isolado de 

coordenação econômica. Neste alinhamento, vale refletir a proposta de Hegel de ver o Estado, 

isto é, a de que cada sociedade logra construir com a expressão máxima de sua própria razão – 

da razão humana historicamente objetivada. Cabe identificar que as instituições serão sempre 
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imperfeitas, e que é mediante o processo de consolidação do Estado, incorporado pelas 

instituições, que se fortalece a nação e se alcança o desenvolvimento. (BRESSER-PEREIRA, 

2014, p. 137) 

Seja o desenvolvimentismo praticado sob governos democráticos ou autoritários, uma reiterada 

crítica é a forma como são planejadas e executadas as políticas desenvolvimentistas, 

principalmente se contemplam as necessidades de grupos econômicos, vinculados aos anseios 

de obterem vantagens financeiras.  Essas formulações são denominadas como agendas político-

econômicas, que não ponderam os grupos afetados para aplicações de políticas que beneficiem 

o capital. 

Os governos desenvolvimentistas também estão suscetíveis ao populismo econômico e podem 

fracassar. Bresser Pereira (2014, p. 138) explica:   

 

“O mal no qual a ortodoxia liberal sempre incide e que o desenvolvimentismo 

também incide com certa frequência é o do populismo cambial: o Estado-nação 

gastar mais que arrecada, incorrendo em déficits em conta-corrente 

irresponsáveis. Há também o risco do populismo fiscal: o Estado gastar mais 

do que arrecada, incorrendo em déficits públicos irresponsáveis. A soma do 

populismo cambial com o fiscal define o populismo econômico. Ser populista 

no plano político significa falar diretamente ao povo, sem a intermediação dos 

partidos. 

(...)ser populista em termos econômicos é algo diferente. Significa o Estado ou 

então o Estado-nação gastarem de forma irresponsável. Quando é o Estado que 

gasta de forma irresponsável, o populismo é fiscal, quando é o Estado-nação, 

é o país como um todo que gasta mais do que arrecada, e o populismo é 

cambial.  

(...). Esse é um tipo de populismo que não é exclusivo de governos 

desenvolvimentistas; governos liberais também o praticam, na medida em que 

defendem o crescimento com poupança externa, ou seja, com déficits em 

conta-corrente. ” 

 

Demonstrando a necessidade de “mudanças estruturais” priorizando a América Latina, 

passando por uma agenda política que submetesse as economias periféricas ao 

desenvolvimentismo, tendo como eixo articulador a integração entre industrialização e o 

fortalecimento econômico de cada país integrante do bloco, os estudos críticos realizados pelos 

desenvolvimentistas impulsionaram as pesquisas na região. 
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2.1 – Desenvolvimentismo na América Latina.  

 

A partir da liderança hegemônica dos Estados Unidos, nasceu, em 1948, a Comissão Econômica 

para a América Latina e Caribe (CEPAL), sob a orientação da Organização das Nações Unidas 

(ONU), com o intuito de realizar um diagnóstico das economias dos países da América Latina 

e, consecutivamente, analisar as formações particulares e estruturar a execução política de um 

modelo de desenvolvimento articulado. 

Era foco da CEPAL a teoria do subdesenvolvimento, a qual é imprescindível conhecermos à 

luz dos acontecimentos do século XXI, para  analisarmos seus respectivos acontecimentos: 1) 

o período entre guerras (1914-1945) e a situação do comércio internacional; 2) o fim dos anos 

de 1960, as novas condições das relações econômicas internacionais e o debate da dependência; 

3) a década de 1990, a era neoliberal e a caixa negra do progresso técnico e o conjunto vazio, 

enquanto elemento analítico da atrofia do desenvolvimento industrial latino-

americano.(TRASPDINI E MANDARINO, 2013, p. 4) 

O primeiro documento que se tornou marco referencial da CEPAL, em 1949, foi “O 

desenvolvimento econômico da América Latina e alguns de seus principais problemas”, que 

tratava de duas temáticas relevantes sobre a desigualdade no comércio internacional: a) como 

alternativa ao subdesenvolvimento, a  industrialização, diante da necessidade de reversão da 

forma de condução do modelo primário exportador, direcionado como estrutura de produção 

voltada para os mercados externos; b) o tratamento direcionado ao subdesenvolvimento da 

América Latina na divisão internacional do trabalho, alicerçado na crítica  à lei de vantagens 

comparativas.  

Prebisch afirma sobre o desequilíbrio no comércio exterior:   

 

“A realidade está destruindo na América Latina aquele velho esquema da 

divisão internacional do trabalho que, após haver adquirido grande vigor no 

século XIX, seguiu prevalecendo, doutrinariamente, até bem pouco tempo. 

Nesse esquema correspondia à América Latina, como parte da periferia da 

economia mundial, o papel específico de produzir alimentos e matérias primas 

para os grandes centros industriais. Não cabia, ali, a industrialização dos países 

novos. Não obstante, os fatos a estão impondo. Duas guerras no curso de uma 

geração, e uma profunda crise econômica entre elas demonstraram aos países 

da América Latina, suas possibilidades, abrindo-lhes, positivamente, o 

caminho da atividade industrial.  
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(...) as grandes vantagens do desenvolvimento da produtividade não chegaram 

à periferia em medida comparável ao que lograram desfrutar as populações dos 

grandes países. Daí as diferenças tão acentuadas entre os níveis de vida das 

massas nestes e naquela, e as notórias discrepâncias entre suas respectivas 

forças de capitalização, uma vez que a margem de poupança depende, 

primordialmente, do aumento da produtividade. Existe, portanto, manifesto 

desequilíbrio e qualquer que seja a explicação ou a maneira de justificá-lo, 

trata-se de um fato certo, que destrói a premissa básica do esquema da divisão 

internacional do trabalho. ” (PREBISCH, 1949, p. 47 e 48). 

 

Conforme as afirmações de Prebisch, fica evidente a estrutura desigual do comércio 

internacional, que é facilmente visualizado pela estrutura interna da produção econômica dos 

países subdesenvolvidos e a dos desenvolvidos. Os países periféricos direcionam a produção 

em produtos primários, com baixa produtividade técnica e valor agregado, gerando dificuldade 

de poupança interna. Os países do centro econômico (desenvolvidos) estruturam a cadeia 

produtiva em bens industrializados, com alto valor agregado, atuando de forma perene no 

aprimoramento da produtividade técnica do trabalho, gerando poupança interna, a qual se insere 

no fluxo produtivo tecnológico. 

Em minha opinião, a desigualdade configurada no comércio internacional é consequência da 

articulação interna de produção dessas economias. 

O desnivelamento no modelo de desenvolvimento explica facilmente a deterioração da América 

Latina na dinâmica dos termos de troca, aliada à permanente transferência de parcela 

significativa de suas inversões para economias mais avançadas tecnologicamente, 

principalmente pelas distorções existentes entre os baixos valores dos produtos primários, 

diante da evolução dos preços das mercadorias industrializadas. Nesse cenário, os países 

desenvolvidos desfrutavam de posição vantajosa no comércio internacional, em detrimento dos 

países subdesenvolvidos, que permaneciam em situação de atraso socioeconômico, em 

comparação com os países desenvolvidos. (TRASPDINI e MANDARINO, 2013, p. 6) 

Entre as diversas características que o subdesenvolvimento apresentava, estavam o atraso 

educacional e a limitação no progresso técnico de algumas economias periféricas, na contramão 

dos países desenvolvidos, que observavam o desenvolvimento econômico, fruto da progressiva 

incorporação tecnológica e de avanços educacionais. 
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A CEPAL, pela diferenciação via progresso técnico, teve a possibilidade de apurar termos com 

solidez, que demonstram a desigualdade entre as economias periféricas (menos 

industrializadas) e centrais (mais industrializadas), e que geravam um desequilibrado comércio 

internacional, com prejuízos para as economias da América Latina. 

As economias periféricas tinham como foco a produção centrada nos produtos primários para 

exportação, sendo suas características produtivas heterogêneas e especializadas o baixo avanço 

tecnológico e restrita produtividade advinda do mercado de trabalho, o que proporcionava às 

massas trabalhadoras condições de vida muito distintas das encontradas nas economias 

desenvolvidas. As economias do centro eram compreendidas como as desenvolvidas, por terem 

características produtivas heterogêneas e especializadas que incorporavam avanços 

tecnológicos na produção de bens industriais comercializados internacionalmente. (BRESSER-

PEREIRA, 2014, p. 35) 

A temática “desenvolvimento e subdesenvolvimento” designava situações específicas, diante 

das condições sólidas de disseminação do progresso técnico com aperfeiçoamento do arranjo 

social, e também demonstrava o aperfeiçoamento dos termos de troca no âmbito internacional, 

oriundo do aumento de produtividade técnica, além de melhorar a qualidade de vida das massas.  

A internalização do progresso técnico, à luz da denominação desenvolvimento e 

subdesenvolvimento, seria a única forma de romper com o subdesenvolvimento, gerador na 

divisão internacional do trabalho de inúmeros desequilíbrios. Nas economias periféricas, a 

industrialização era entendida como a alternativa viável de desenvolvimento econômico.  

Assim afirma Prebisch (1949, p. 61): “(...) a industrialização é o único meio de que dispõem os 

países da América Latina para aproveitar amplamente as vantagens do progresso técnico. ”  

Para o referido autor, a mudança no enfoque produtivo proporcionava campo para outras 

discussões primordiais: a) conciliar a produção primária, consecutivamente reestruturá-la, com 

a incorporação dos segmentos tecnológicos, evidenciando a necessidade de articulação para 

cooperação internacional; b) analisar, no campo do trabalho, a histórica desorganização política 

dos trabalhadores nas economias periféricas, principalmente nas negociações produtivas.  
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Diante do primeiro ponto destacado, que vincula a relação entre o setor primário e a 

internalização do avanço técnico, sustenta Prebisch: 

“A industrialização da América Latina não é incompatível com o 

desenvolvimento eficaz da produção primária. Pelo contrário, uma das 

condições essenciais para que o desenvolvimento da indústria possa cumprir o 

fim social de elevar o nível de vida, é dispor dos melhores equipamentos, de 

maquinaria e instrumentos, e aproveitar prontamente o progresso da técnica 

em sua regular renovação. A mecanização da agricultura implica na mesma 

exigência. Necessitamos de uma considerável importação de bens de capital, e 

também necessitamos de exportar produtos primários para consegui-la. Quanto 

mais ativo for o comercio exterior da América Latina, tanto maiores serão as 

possibilidades de aumentar a produtividade de seu trabalho mediante intensa 

formação de capitais. A solução não está em crescer à custa do comércio 

exterior, e sim saber extrair de um comércio exterior cada vez maior, os 

elementos propulsores do desenvolvimento econômico. ” (1949, p. 48-49)  

 

 

A respeito da vinculação entre as relações políticas trabalhistas desiguais entre centro e 

periferia, acrescenta: 
 

“A desorganização característica das massas operárias na produção primária, 

especialmente na agricultura dos países da periferia, impede-lhes de conseguir 

aumentos de salários comparáveis aos alcançados nos países industriais, ou de 

conservá-los com a mesma efetividade.(...) a maior capacidade das massas nos 

centros cíclicos para conseguir aumentos de salários na crescente e defender 

seu nível na minguante, e a aptidão desses centros, em razão do papel que 

desempenham no processo cíclico, para deslocar a pressão cíclica para a 

periferia, obrigando a comprimir suas remunerações mais intensamente do que 

nos centros, explicam por que as remunerações nestes tendem, 

persistentemente, a subir com mais força que nos países da periferia, segundo 

se torna patente na experiência da América Latina.” (1949, p. 59) 

 

E sobre a questão da participação do capital estrangeiro, Prebisch afirma: 

“...Ninguém discute o desenvolvimento econômico de certos países da 

América Latina e sua rápida assimilação de técnica moderna, e tudo que possa 

ser proveitoso, depende em alto grau dos investimentos estrangeiros. ” (1949,p. 

75) 

 

Todos os elementos destacados por Prebisch, datados da década de 1940, destacavam os 

problemas vinculados ao atraso da América Latina, sem detalhar o necessário debate sobre os 

contrastes na formação social e histórica. 

Se descrevermos apenas os gargalos sociais da reforma agrária e a desorganização da massa 

trabalhadora, veremos que a abordagem é limitada, pois não trata do amplo problema agrário 

nem da experiência escravocrata na América Latina. A CEPAL, em sua concepção de 

subdesenvolvimento-desenvolvimento, demonstra, desde sua origem, suas limitações, até 
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mesmo quando situa as multinacionais como instrumentos de cooperação no desenvolvimento, 

demonstrando a atuação na acumulação de capital, de modo menos perverso na economia latina. 

(TRASPDINI e MANDARINO, 2013) 

A conjuntura internacional dos anos pós Segunda Guerra demandou da Alemanha e Japão, as 

quais eram economias centrais na época, que disputavam com os Estados Unidos suas 

hegemonias, uma expressiva recuperação de seus territórios, culminando em um contexto 

internacional extremamente protecionista. A centralidade estava em reorganizar suas nações 

política, econômica e culturalmente, diante dos efeitos colaterais de uma guerra tecnológica 

sem precedentes históricos na concepção do capitalismo. (TRASPDINI e MANDARINO, 

2013) 

De modo complementar, o cenário que se montava no contexto externo, favorecia as 

reestruturações internas sugeridas pela CEPAL. O atuante papel do Estado interventor, aliado 

ao processo protecionista da industrialização substitutiva de importações, tinha relação direta 

com o cenário internacional, principalmente porque as grandes potências estavam fragilizadas 

pela guerra. Nesse caso, tais potências se fecharam temporariamente, para, mais tarde, 

retomarem a disputa de uma posição concorrencial monopolista, diante dos processos políticos 

militares abertos pelos Estados Unidos no final da guerra. (BRESSER-PEREIRA, 2014, p. 44) 

Em síntese, os elementos centrais propostos pela CEPAL, para que os países com economias 

subdesenvolvidas superassem os desequilíbrios no cenário internacional, se direcionavam nos 

esforços articulados de um Estado planejador-produtor, na industrialização via substituição de 

importações, mecanização do campo e cooperação internacional (produtiva e financeira). 

Tendo como base as reflexões cepalinas, a América Latina passou por um processo contínuo 

de incorporação tecnológica, em que países como Argentina, Brasil, Chile e México, guardadas 

as consideráveis distinções entre as economias do continente, internalizaram indústrias 

conformadas nas economias centrais, não considerando seus contextos históricos e sociais, 

ampliando a captação de empréstimos para a conformação de seus reestruturados modelos de 

desenvolvimento. Ao expor as teses principais sobre o desenvolvimento, como sendo um 

continuum industrial, o relatório da Cepal de 1949 conforma seu referencial entendendo o 

subdesenvolvimento como uma fase primário-exportadora, pré-industrial, e assumindo a 

industrialização nesse referencial um papel duplo de reduzir as disparidades sociais no interior 

das nações e romper com o desequilíbrio no comércio internacional. (TRASPDINI e 

MANDARINO, 2013) 



28 
 

O diagnóstico sobre o quadro de subdesenvolvimento e a projeção política para romper o 

cenário de desigualdade, manifestados nas relações internacionais, foram conformados em um 

contexto histórico de consolidação dos organismos financeiros internacionais, e reestruturação 

técnico-científica dos Estados Unidos, ações que dariam a linha do desenvolvimento no Pós-

Segunda Guerra: Banco Mundial (BIRD) e Fundo Monetário Internacional (FMI), ambos 

vinculados à ONU, assim como a CEPAL.  (TRASPDINI e MANDARINO, 2013) 

Traspdini e Mandarino (2013, p. 9) descrevem a proposição do desenvolvimento cepalino no 

Brasil: 

“A proposição de desenvolvimento cepalina encontrou eco na ideologia 

política do desenvolvimentismo na década de 50. A ascensão da burguesia 

industrial no Brasil, conseguiu colocar em operação o relatório cepalino 

relativo à industrialização. Com novos alinhamentos relacionados ao contexto 

internacional, é no governo de Juscelino Kubitschek, que se efetivou de forma 

política o desenho do modelo de desenvolvimento cepalino no Brasil, em que 

a participação do capital privado, na cooperação do desenvolvimento foi 

redimensionada, tanto para dentro, quanto para fora. ” 

 

Este referencial teórico se disseminou na projeção política dos partidos comunistas no 

continente, possibilitando um amplo debate sobre reforma-revolução. A constituição dessa 

“esquerda não comunista”, refletida nos postulados da CEPAL, proporcionou, no ensejo da 

Guerra Fria, uma reflexão de desenvolvimento enquanto avanço das forças produtivas, cujos 

desdobramentos sólidos se fazem sentir na atualidade: pauperização, dependência, 

intensificação do desenvolvimento desigual e combinado. 

No início da década de 1960, já se anunciava como seriam os próximos 20 anos no continente, 

acentuando tempos de guerra aberta entre dois modelos distintos de desenvolvimento, em que 

a hegemonia norte-americana foi constantemente questionada no mundo pela contra- 

hegemonia russa. Nesse período do modelo de desenvolvimento cepalino, a América Latina 

experimentou a história das despóticas atrocidades políticas cometidas pelo governo norte-

americano, através da intervenção direta sobre o continente: as ditaduras implementadas no 

Brasil, em 1964, e concluídas em disseminação no Chile manifestavam a face da coerção militar 

em detrimento da democracia, em pleno processo de questionado consenso político por parte 

dos povos latinos sobre o suposto bem-estar capitalista. (TRASPDINI e MANDARINO, 2013) 
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É nesse período de turbulência para a América latina, mas estimulado no intuito de manter a 

máquina de reprodução do capital ampliada pelo mundo, que Prebisch vai publicizar a 

continuidade de suas ideias, revendo alguns pontos centrais e lhes proporcionando novos 

sentidos: a planificação de Estado nos moldes socialistas, a participação do capital estrangeiro 

no território e o protecionismo. 

Nos escritos de Prebisch acerca da temática do desenvolvimento econômico e da estabilidade 

monetária, são retomadas as particularidades internas e as necessidades externas. Referente às 

primeiras – particularidades internas - reforça que o processo de internalização do progresso 

técnico se   forjou baseado numa estrutura social complexa, cujas principais características 

eram: a) privilégio da distribuição de renda e riqueza, com dificuldade para a ascensão de novos 

trabalhadores com melhores remunerações, à luz da incorporação tecnológica; b)  baixa 

mobilidade social de homens com tino empresarial que não assumiam o risco de uma nova 

configuração  de desenvolvimento tecnológico; c) baixa acumulação de capital, em 

contrapartida às extravagâncias  do consumo nas camadas sociais superiores, em detrimento 

das massas de trabalhadores. Referente às segundas – necessidades externas - nasce o debate 

sobre a cooperação entre capital internacional e o nacional, dadas as particularidades internas, 

e sustenta sobre a participação privada nos investimentos produtivos. (TRASPDINI e 

MANDARINO, 2013) 

O autor supracitado analisou criticamente os entraves protecionistas da política anterior, 

sustentando que a insuficiência no dinamismo das economias latinas exigiria aperfeiçoamento 

na acumulação de capital nos países periféricos, visando ampliar o produto interno global, à luz 

das condições reais de emprego e renda, os quais são necessários para romper com a articulação 

viciosa do subdesenvolvimento. Na concepção de Prebisch, mesmo se justificando a forte 

atuação planificadora do Estado latino-americano, para limitar os desníveis da concentração 

monopolista de capital e os arrochos sociais, seria necessário conduzir um planejamento para o 

êxito socioeconômico, estimulando o capital privado a investir nos eixos dinâmicos do 

desenvolvimento.  

A essência dos estudos de Prebisch estava vinculada ao entrave no modelo de desenvolvimento 

via substituição de importações, que disseminou na atrofia dos entraves da periferia do mundo, 

tanto na posição da América Latina, diante dos expressivos contrastes sociais, quanto no 

comércio internacional – dependência.   
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Dessas reflexões, formaram-se novos procedimentos de reorientação do papel e execução do 

planejamento de Estado, na condução do desenvolvimento articulado, entre o capital nacional 

e internacional, potencializando investimentos em bens de capitais. Com base no conceito de 

cooperação, o desenvolvimento com centralidade para o planejamento de uma economia mista, 

permite visualizar a direta conexão entre as ideias de desenvolvimento associado e o 

pensamento cepalino dos anos de 1960. Nessa fase, a participação do capital multinacional na 

economia latino-americana foi elevada e se estabeleceu em pleno processo de retomada 

expansionista das grandes potências industriais. (TRASPDINI E MANDARINO, 2013, p.11) 

A partir da década de 1960, a participação intensiva do capital multinacional na América Latina 

e a dificuldade internacional de recuperação das altas taxas de lucratividade dos investimentos 

concretizados nos anos áureos do capitalismo, exigiram um remodelamento internacional sobre 

a linha política, tanto do financiamento quanto do desenvolvimento associado entre as 

economias periféricas e centrais. A crise dos anos de 1970 na economia mundial representou 

para a América Latina uma nova dinâmica da dependência externa. Aliada à perda do poderio 

norte-americano no controle do mundo e à nova reconfiguração das relações internacionais, tal 

dinâmica visava à compensação das perdas de lucratividade do capital monopolista. 

(TRASPDINI E MANDARINO, 2013, p.11) 

 

A tentativa de retomada da hegemonia americana deu-se na era Reagan, por meio de uma 

estrutura econômica de cortes neoliberais e uma estratégia bélica, cujo objetivo era demonstrar 

a supremacia tecnológica na arte da guerra. Ademais, fortalecendo a indústria armamentista, 

retomaria a competitividade mundial. Segundo Araújo (2009, p. 38), o tema central das duas 

gestões de Reagan (80-88) foi o de “recuperar a dignidade e o brio norte-americanos. ” 

 

Esse novo desenho gerou reflexos nas políticas interna e externa. A política interna centrou-se 

em alguns elementos-chave: a) ampliação da desvalorização do dólar, aliado ao protecionismo 

comercial; b) aumento dos gastos militares, incentivo dos monopólios produtivos,  diminuindo 

a carga tributária sobre a produção; c) majoração da taxa de juros como instrumento atrativo 

dos capitais estrangeiros; d) estímulo à recuperação da relação lucro-salário mediante a pressão 

sobre os salários e a quebra dos direitos trabalhistas; e) predominância dos gastos públicos no 

investimento da indústria bélica e diminuição dos gastos sociais. A política externa focou-se na 

alavancagem produtiva das multinacionais através de empréstimos e incentivou a importação 

das mercadorias americanas. Estes instrumentos refundaram a América Latina como território 
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essencial de reprodução do capital, por intermédio da hegemonia norte-americana. 

(TRASPDINI E MANDARINO, 2013, p.12) 

Nesse período, a economia norte-americana consolidou um padrão de consumo superior à sua 

capacidade de investimento e poupança, o que acarretou endividamento. Por ser o centro da 

dinâmica produtiva, caracterizado por alguns intelectuais da América Latina como capital 

especulativo parasitário, consecutivamente, os Estados Unidos, em 1984, tornaram-se o país 

mais endividado do mundo. A política constituída por Reagan, qual seja, a de controle pelo 

processo de austeridade, foi mais agressiva, principalmente para a América Latina.  

No final da década de 1980, o quadro do continente latino-americano era de dependência e 

subordinação à hegemonia norte-americana, demonstrando uma crise deflagrada ainda maior 

que a anterior. Para muitos economistas, essa fase foi caracterizada como a década perdida, em 

que o avanço dos problemas sociais e a debilidade no crescimento limitavam a retomada do 

crescimento. Quando em 1989 Busch assumiu a presidência dos Estados Unidos, realizou-se o 

Consenso de Washington, e um dos seus principais interlocutores, Williamson, foi o 

responsável por detalhar as dez principais regras para superar a crise: 

“As 10 regras principais do Consenso de Washington foram: 1)Disciplina 

fiscal; 2) Redução dos gastos públicos; 3) Reforma tributária; 4)Juros de 

mercado; 5) Câmbio de mercado; 6) Abertura comercial; 7) Investimento e; 9) 

Desregulamentação (afrouxamento das leis econômicas e trabalhistas; 10 

Direito à propriedade intelectual.” 

 

As políticas propostas pelo Consenso de Washington foram estruturadas principalmente para 

readequação da América Latina, sendo nítido o esforço ideológico destinado a impor o 

neoliberalismo e o fundamentalismo de livre mercado aos países emergentes. 

Para Araújo (2009, p.8), as políticas intrínsecas do Consenso de Washington demarcavam o 

fortalecimento das grandes corporações e a consolidação política do livre comércio continental, 

em virtude da necessidade do capital norte-americano possuir mercados para destinar seus 

produtos finais, aliado à necessidade de baratear os custos de produção (matéria-prima e 

trabalho), tornando mais competitivo o capital monopolista americano no âmbito mundial. 

Essas conformações políticas fortaleceram a criação do Tratado de Livre Comércio da América 

do Norte (Nafta), processo precursor do que se tentaria estabelecer, em todo o continente, como 

área de Livro Comércio para as Américas (ALCA).   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gastos_p%C3%BAblicos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reforma_tribut%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juros
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mbio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Propriedade_intelectual
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neoliberalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fundamentalismo_de_livre_mercado
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Neste sentido, a América Latina passou a cumprir função essencial no âmbito da divisão 

internacional do trabalho, principalmente na retomada mundial da hegemonia americana, 

liderada pelos grandes capitais em disputa comercial com a Europa e o Japão, além de ser um 

instrumento de compensação da queda da taxa de lucro do capital monopólico americano, por 

meio da precarização das condições de trabalho e redução dos salários no continente.  

O aumento das exportações dos produtos industriais americanos e o investimento direto 

estrangeiro no continente fizeram da América Latina a exclusiva região em que os Estados 

Unidos conseguiram atingir um superavit comercial na década de 1980, exportando 43% da 

produção para a economia latino-americana. (ARAÚJO, 2009, p. 63). 

Segundo o referido autor, a diplomacia da força, associada à intervenção americana pelos 

instrumentos de financiamento à comercialização, produção e reestruturação internas – BID, 

BIRD, FMI – foi o mecanismo essencial para que a política econômica do Reaganomics 

fornecesse à gestão Clinton instrumentos de recuperação da plataforma hegemônica no cenário 

mundial.  

Na América Latina, o resultado dessa política, foi: a) reprimarização da economia em condições 

ainda mais precárias do trabalho; b) acentuação da vulnerabilidade externa; c) agravamento dos 

conflitos sociais, resultantes da flexibilização do trabalho e da quebra do capital nacional – 

privado e estatal -, sob o controle do capital monopólico americano. Na transição das décadas 

de 1980 e 1990, a tríade do capital monopolista, - Alemanha – EUA – Japão, reconfigurou-se 

no quadro da hegemonia mundial, consolidando-se como grandes blocos de poder. 

(TRASPDINI e MANDARINO, 2013, p. 16)  

O cientista político e historiador belga Toussaint (2002, p. 28) destacou que, na década de 1990, 

o receituário neoliberal encontraria nas privatizações os elementos estruturantes da agudização 

dos vínculos estruturais de dependência na economia mundial entre centro e periferia, 

principalmente vinculada à centralidade do capital transnacional na economia periférica e na 

abertura comercial vinculada ao endividamento externo.  

O cenário de reprimarização das economias da América Latina se  configurou   através da 

exportação de produtos com valor agregado inferior, ocasionando a necessidade de uma 

reestruturação interna, alinhada em três eixos: 1) novo enquadramento das disputas no campo, 

com abertura à ação do capital monopólico transnacional em terras com expressivos recursos 

energéticos e minerais; 2) retirada do Estado da intervenção direta na produção; 3) 
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desregulamentação do trabalho, proporcionando  um fluxo na periferia mais acentuado de 

superexploração do trabalho.  (TRASPDINI e MANDARINO, 2013, p. 16)  

O quadro descrito gerou, na década de 1990, um cenário mais vulnerável que no período 

anterior, via esgotamento da utilização dos recursos naturais, de forma indiscriminada e 

vinculada à pauperização de parte expressiva da população. Essa nova fase de aceleração da 

pobreza e da sangria dos recursos proporcionou ao BIRD e FMI reestruturarem suas políticas 

de ajuste, ao instituírem a supremacia do capital privado como motor do desenvolvimento, 

aliando a necessidade do capital público como financiador do novo desenvolvimento e a 

reestruturação produtiva com a retomada da economia primária exportadora da periferia, mas, 

é claro, centralizada nas mãos do capital monopolista internacional. (TRASPDINI e 

MANDARINO, 2013, p. 16) 

A questão central nesse período era como conciliar o desequilíbrio social com a massificação 

da industrialização, principalmente nos países da América Latina, e manter a estrutura política 

de abertura para fora, exigindo um pacto entre as grandes potencias do capital, em detrimento 

dos países latino-americanos, principalmente pelo protecionismo da economia e das fronteiras 

realizadas pelos Estados Unidos. 

Com base em tais  indagações, a CEPAL, em uma reflexão autocrítica, divulgou, no início dos 

anos de 1990, o texto de Fernando Fajnzylber (1990, p. 3): A industrialização na América 

Latina: a partir da “caixa preta” para a “caixa vazia”,  trazendo novas reflexões sobre o 

desenvolvimento na América Latina, explicitando a industrialização como eixo fundamental do 

desenvolvimento econômico, a partir da elevação da produtividade e do aporte ao progresso 

técnico, aprimorando a aprendizagem tecnológica e a inovação técnico-científica. Baseando-se 

no progresso técnico, a industrialização latino-americana foi a assimetria entre a imitação e a 

marginal inovação socioeconômica, correspondendo a uma heterogeneidade estrutural.  

 

De acordo com  Fajnzylber (1990, p.4), são quatro características comuns que definem o 

desenvolvimento da América Latina: 1) o processo de industrialização deve ser  voltado para 

dentro, alinhado para abastecer o mercado interno; 2) inexpressiva valorização social e  

liderança do empresariado nacional precária; 3) reprodução americana dos padrões de consumo, 

com uma base interna diversa, em que a ausência de um mercado interno dinâmico e a 

exportação monocultora  são a centralidade  da relação desigual perante o mercado americano; 
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4) inserção internacional latino-americana, centrada na divisão internacional do trabalho, como 

economia primário-exportadora.  

Os elementos destacados demonstram as especificidades do processo de industrialização latino-

americana, o qual se centrou no progresso tardio da dinamização tecnológica, gerando 

acomodação da economia interna, vinculada à desigualdade social e primando pela condição 

perene de primário-exportadora; consecutivamente, com ausência do perfil inovador entre o 

empresariado nacional. A América Latina, a partir da década de 1970 manterá sua trajetória de 

dependência, vinculada ao desenvolvimento desigual, combinado e articulado, exigindo para a 

validação do controle econômico permanentes desdobramentos político-culturais. 

(TRASPDINI e MANDARINO, 2013, p. 18) 

O desenvolvimentismo nas economias latino-americanas é um termo volúvel utilizado para 

designar o pensamento crítico sobre os desafios do desenvolvimento nacional, com base no 

círculo vicioso da dependência e do subdesenvolvimento. O eixo dessa análise consiste em 

equacionar os conflitos, para que a expansão das forças produtivas possa ser associada à solução 

dos problemas fundamentais da população. De tal modo, o avanço das forças produtivas, a 

acumulação de capital e a integração nacional comportam aspectos de um mesmo problema: 

criar as bases materiais, sociais e culturais de uma sociedade nacional capaz de controlar a 

intensidade do desenvolvimento capitalista. O desenvolvimentismo pode ser compreendido 

como ferramenta ideológica das forças econômicas e sociais que, no momento decisivo de 

cristalização das estruturas da economia e da sociedade burguesa, se batiam pela utopia de um 

capitalismo domesticado, subordinado aos desígnios da sociedade nacional. (SAMPAIO JR, 

1999, p. 3)  
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3 - A NATUREZA ECONÔMICA DO BRASIL E A INSERÇÃO NO 

DESENVOLVIMENTISMO 

 

Para compreender o Brasil, é preciso desmistificar a interpretação de descobrimento, pois aqui 

já viviam aproximadamente cinco milhões de indígenas, atuando principalmente na pesca, caça, 

agricultura e extrativismo, espalhados em diversas tribos, com diferentes costumes, variações 

linguísticas, entre outras distinções. Neste cenário é que ocorreu a ocupação econômica do 

nosso território. 

O Brasil iniciou sua história econômica como um empreendimento colonial, sendo a ocupação, 

em boa medida, consequência da pressão política exercida sobre Portugal e Espanha pelas 

demais nações europeias. A colonização no território brasileiro é fruto do capitalismo, não 

advindo estruturas feudais, sendo a orientação econômica desde a origem, voltada para o 

mercado internacional. A exploração econômica, consecutivamente, atuou no extrativismo, 

depois nas culturas agrícolas e, posteriormente, na exploração do ouro, sempre voltados às 

formas integradas do capitalismo europeu.  

A legalidade na formação do capitalismo brasileiro, conforme Mascaro (2008, p.83), encontrou, 

desde o início, uma realidade peculiar, decorrente do processo de construção de uma instância 

jurídica, técnica e legalista, que facilitasse a comercialização dos produtos para os grandes 

centros econômicos. Os entraves centravam, ainda, nas formas jurídicas não plenamente 

autônomas, como é o caso do patrimonialismo, em grande parte do colonialismo brasileiro.   

A formação econômica brasileira se constituiu na forma de dominação e exploração das terras 

nacionais, estando intimamente ligada ao avanço do capitalismo no mundo ocidental, portanto 

o Brasil não pode ser definido como um país capitalista em sua essência, porque se formou na 

peculiaridade da exploração periférica. (MASCARO, 2008, p. 81). 

“A  história brasileira e latino-americana é a História de um determinado 

capitalismo, do capitalismo tardio (...) Reversamente, a História do capitalismo 

é também a nossa História: o capitalismo não pode formar-se sem o apoio da 

acumulação colonial; o capitalismo industrial valeu-se da periferia para 

rebaixar o custo de reprodução tanto da força de trabalho quanto dos elementos 

componentes do capital constante; ademais, dela se serviu quer como mercado 

para sua produção industrial , quer como campo de exportação de capital 

financeiro e, mais adiante, produtivo.” (MELLO, 1998, p. 177). 
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Nos países onde estava concentrado o capitalismo central, a exploração do trabalho se deu por 

meio de relações entre o capital e o trabalho assalariado, em condições precárias, sendo os 

trabalhadores submetidos a 18 horas por dia de carga horária, em troca de inexpressivo salário. 

No caso do Brasil, em troca do trabalho, os trabalhadores não recebiam nada, sendo uma relação 

capitalista plantada na escravidão (MASCARO, 2009, p. 173). Daí se explica que a escravidão 

no Brasil não tenha o caráter do velho modo de produção escravagista. Pelo contrário, é um 

elemento da exploração capitalista exacerbada. 

Por não criar uma sociedade integrada, mas sim, latifúndios para a exploração econômica, a 

esfera privada permaneceu na mão de grandes proprietários, que atuavam em redes de proteção 

e compadrio, constituindo um poder social efetivo de subordinação das classes econômicas 

exploradas, sendo a escravidão o grau extremo dessa ordem de subordinação. (MASCARO, 

2008, p. 85-86). 

O problema central encontrado pelos portugueses, no início da colonização, centrou-se na 

ausência de mão de obra, pois, para atrair trabalhadores europeus, seria preciso o pagamento de 

salários mais elevados. Por essa época, os portugueses tinham domínio da engrenagem do 

mercado de escravos africanos, que há pelo menos um século abastecia certas regiões da 

Europa. (FURTADO, 2012, p. 35). 

A base jurídica para a escravidão dos negros no Brasil é facilmente fundamentada, através da 

Bula Dum Diversas, de 16 de junho de 1452, na qual o Papa Nicolau declara ao Rei de Portugal, 

Afonso V: 

 “... nós lhe concedemos, por estes presentes documentos, com nossa 

Autoridade Apostólica, plena e livre permissão de invadir, buscar, capturar e 

subjugar os sarracenos e pagãos e quaisquer outros incrédulos e inimigos de 

Cristo, onde quer que estejam, como também seus reinos, ducados, condados, 

principados e outras propriedades... e reduzir suas pessoas à perpétua 

escravidão, e apropriar e converter em seu uso e proveito e de seus sucessores, 

os reis de Portugal, em perpétuo, os supramencionados reinos, ducados, 

condados, principados e outras propriedades, possessões e bens 

semelhantes...”. Em 8 de janeiro de 1554 estes poderes foram estendidos aos 

reis da Espanha. ” 

Fundamentados nesse documento, os reis de Espanha e Portugal promoveram uma barbárie no 

continente africano, matando e escravizando milhões de habitantes. Com a invasão e a 

exploração colonizadora, ficaram com as mãos e os pés atados, e desse modo continua até 

hoje. Com o aval da igreja e a especulação econômica, somente após a conquista das ilhas do 
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Atlântico, é que o trabalho forçado de africanos começou a se difundir, baseado no tripé grande 

propriedade, monocultivo e trabalho escravo. 

Segundo Furtado (2012, p. 35) a mão de obra indígena foi parte integrante dos primeiros 

projetos de colonização. E continuou sendo onde os núcleos coloniais não encontravam bases 

econômicas sólidas para expansão das atividades, desempenhando sempre um papel 

fundamental. 

O Brasil pode ser considerado uma Diáspora do continente Africano, pois foram escravizados 

em nosso território aproximadamente 4,9 milhões de africanos, representando em torno de 45% 

da totalidade de seres humanos comercializados através do tráfico negreiro, entre os séculos 

XVI e XIX. O sistema escravista mantinha a estabilidade do Império e preservava as elites 

latifundiárias solidárias com o Estado. (BRESSER-PEREIRA, 2014, p. 53) 

Diante do exposto, a afirmação de Mascaro (2009. p. 75), é assertiva, uma vez que ressalta a 

especificidade do capitalismo brasileiro, que não proporciona salário para quem trabalha, pelo 

contrário, um capitalismo de senzala e chicote, baseado na superexploração.   

A mão de obra africana, diante do vulto dos capitais imobilizados, era sempre direcionada para 

as atividades altamente rentáveis para a época. Como destaca Alysson Mascaro (2009, p.176), 

o direito escravista brasileiro, que foi válido durante quase 400 anos, é um regime jurídico de 

escravidão capitalista, visto que não tem escrúpulos ao explorar a escravidão humana. Em 

contraponto, há apenas quatro décadas, nazistas na Alemanha viram nos judeus uma ótima força 

escrava. Note-se que não se trata de um evento longínquo como a escravidão negra (africanos), 

o que demonstra que o capitalista, tendo a oportunidade e sendo lucrativo, converterá seu 

trabalhador em escravo. 

A escravidão negra se encerrou oficialmente no Brasil após a proclamação da Lei Áurea, em 

13 de maio de 1888, mas diversos estudos demonstram que mais de 90% da população já era 

livre, por causa das grandes mobilizações. Como alternativa ao problema de mão de obra, 

afirma Celso Furtado (2007, p. 183) que as lideranças da época acreditavam na superioridade 

inata do trabalhador europeu, particularmente daquela cuja “raça” era distinta da dos europeus 

que haviam colonizado o Brasil, devido ao processo de miscigenação e a origem das suas 

vindas.  
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Dessa forma, a nova colonização europeia foi amplamente subsidiada, principalmente com o 

Decreto 528 das imigrações europeias (1890), pois com a subida ao poder do partido 

Republicano, a industrialização do país passou a ser fator chave. A indústria, 

fundamentalmente, precisava de matéria-prima e mão de obra, as quais não se constituiriam 

problema, pois tinham em abundância. No entanto, a mão de obra disponível era negra, e o 

governo da época, percebendo essa conjuntura, preferiu, no dia 28 de junho de 1890, realizar a 

reabertura do país para as imigrações europeias, definindo que asiáticos e negros somente 

poderiam adentrar no Brasil com autorização do Congresso. Esta manobra aconteceu na 

tentativa de embranquecimento do país e visando à desarticulação de uma classe média operária 

negra. (SENADO, 1890)                                                      

As ações demonstram a tentativa de branqueamento da população brasileira, por meio das 

políticas direcionadas para as imigrações europeias, às quais se concediam terra, emprego, 

educação, entre outros, e a inexistência de políticas para a inserção do povo negro, que não teve 

oportunidades semelhantes. 

No Brasil, não se produziu historicamente um mercado consumidor interno, e os libertos (ex-

escravos) não tiveram políticas públicas a eles direcionadas. E ainda, para a grande massa do 

povo, não havendo consumo pelas vias plenas do capitalismo, não havia circulação mercantil 

concomitantemente, não existia forma jurídica que a favorecesse. (MASCARO, 2009, p. 177).  

Nesse sentido, Florestan Fernandes (1987, p. 220) aponta as peculiaridades do capitalismo 

periférico brasileiro: 

“(...)os países capitalistas retardatários possuem certas peculiaridades e se 

defrontam com um novo tipo de capitalismo no plano mundial. A burguesia nunca 

é sempre a mesma, através da história. No caso brasileiro, a burguesia se moldou 

sob o tipo de capitalismo competitivo, que nasceu da confluência da economia de 

exportação (de origens coloniais e neocoloniais) com a expansão do mercado 

interno e da produção industrial para esse mercado (realidades posteriores à 

emancipação política e condicionantes de nossa devastadora ‘revolução urbano-

comercial’). No entanto a burguesia atinge sua maturidade e, ao mesmo tempo, sua 

plenitude de poder, sob a irrupção do capitalismo monopolista, mantidas e 

agravadas as demais condições, que tornaram a sociedade brasileira 

potencialmente explosiva, com o recrudescimento inevitável da dominação 

externa, da desigualdade, do subdesenvolvimento. Em consequência, o caráter 

autocrático e opressivo da dominação burguesa apurou-se e intensificou-se 

(processo que, sem dúvida, continuará, mesmo que encontre formas eficientes de 

dissimulação, como sucedeu com a dominação senhorial no Império). Não só 

porque ainda não existe outra força social, politicamente organizada, capaz de 

limitá-la ou de detê-la. Mas também, porque ela não tem como conciliar o modelo 

neoimperialista de desenvolvimento capitalista, que se impôs de fora para dentro, 

com os velhos ideais de Revolução burguesa nacional-democrática. ”  
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No século XX, se acentuaram os impasses no capitalismo periférico brasileiro, em decorrência 

da crise da monocultura cafeicultora e da impossibilidade de concorrência com a 

industrialização e o acúmulo de capitais das empresas e dos países capitalistas centrais. O 

retrocesso na industrialização e a fragilidade no acúmulo de capitais proporcionaram, durante 

o século XX, modelo econômico de tipo desenvolvimentista, vinculando nítida associação 

burguesa com o Estado. (MASCARO, 2008, p. 89) 

O desenvolvimentismo, tendo como núcleo central a preocupação em integrar industrialização 

e formação da economia nacional, relaciona a especificidade do capitalismo na América Latina 

à perenidade de uma dupla articulação que compromete a capacidade de a sociedade nacional 

controlar os fins e os meios de desenvolvimento — a situação de dependência externa e a 

extrema desigualdade entre as classes sociais. A subordinação da vida econômica nacional à 

lógica especulativa exacerbada do capital internacional e à reprodução de estruturas sociais 

típicas de regimes de segregação social distorce as propriedades construtivas da concorrência 

econômica e da luta de classes. A irracionalidade do processo de incorporação de progresso 

técnico, a superexploração do trabalho, a instabilidade econômica e financeira, a ameaça da 

estagnação e as crises cíclicas de reversão estrutural, se tornam características inerentes ao 

capitalismo na periferia latino-americana da economia mundial. (SAMPAIO JR, 2012, p. 674) 

Sampaio Jr. (2012, p. 675) detalha a gênese e a falência do desenvolvimentismo na América 

Latina (Brasil): 

 

“Na história da América Latina, a gênese e a falência do "desenvolvimentismo" 

foram condicionadas pelo apogeu e declínio do processo de industrialização 

por substituição de importações. A reflexão sobre o papel estratégico da 

industrialização como base de um sistema econômico nacional respondia às 

necessidades concretas de sociedades nacionais que se encontravam na 

encruzilhada decisiva de sua formação como sociedade nacional. Logo, a 

construção da indústria nacional, a organização de centros internos de decisão, 

a formação da intelligentsia nacional, a consolidação de projetos nacionais que 

orientassem a ação da política econômica e o desenvolvimentismo como 

expressão de uma consciência crítica sobre a natureza dos problemas nacionais 

faziam parte de um mesmo processo, cujo sentido histórico estava 

indissoluvelmente relacionado com o desfecho da revolução burguesa no 

continente nas décadas de 1950 e 1960. A expressão máxima dessa corrente de 

pensamento, que representava no plano das ideias os sonhos românticos das 

facções burguesas progressistas, está associada aos trabalhos de Raúl Prebisch, 

que estabeleceram as bases da economia política da Cepal. No Brasil, a crítica 

ao subdesenvolvimento alcançou sua forma mais elaborada nos trabalhos 

teóricos e nas análises históricas de Celso Furtado. ” 
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Nas explicações de Mascaro (2009, p. 194) identificamos que o desenvolvimentismo no Brasil 

proporcionou maior fortalecimento do direito público, que vai se misturar ao direito privado e 

aos direitos sociais. O Estado incorporou o papel de grande industrial, possibilitando condições 

para o desenvolvimento industrial brasileiro, apoiando o que na época foi denominado como 

“Indústrias de Base”, ou seja, ao invés de importar, produzir no Brasil. Destas, faziam parte as 

empresas: Eletrobrás, Companhia Siderúrgica Nacional, Fábrica de Motores Nacional, 

Hidrelétrica do Vale São Francisco, Petrobrás e Vale do Rio Doce. Pelo ramo de atuação, as 

referidas empresas forneceriam matérias-primas para as empresas de transformação.  Entre as 

medidas, também foram criados institutos de pesquisa para o desenvolvimento. 

Aliás, é uma constatação que Celso Furtado classicamente fazia: no Brasil, a burguesia nacional 

tem sempre menos iniciativa empresarial que o Estado. Quem trouxe para cá a empresa foi o 

Estado de Portugal, quem fez a siderúrgica foi o Estado brasileiro. Depois é que vem a 

metalúrgica, pois o industrial da metalurgia veio apenas depois que Getúlio Vargas fez a 

siderurgia. 

Na maior parte do século XX, o capitalismo desenvolvimentista presente aumentou o direito 

público estatal e o direito privado naquilo que concerne ao consumo do povo, como no caso do 

Código de Defesa do Consumidor, e há uma evolução nos direitos sociais. (MASCARO, 2009, p. 194). 

No governo Vargas, as políticas dirigidas aos trabalhadores foram fundamentais para a ascensão 

da burguesia industrial, pois neutralizou os conflitos entre as classes trabalhadoras e patronais. 

Na década de 1950, em especial do ponto de vista econômico, a economia nacional entrou em 

um processo de dependência internacional extrema, porque o sistema produtivo era dominado 

pelo capital externo, diferentemente do que aconteceu no início da colonização, que tinha o 

mercado externo como consumidor. Em suma, o desenvolvimento se daria respaldado pelo 

capital internacional.  

Uma boa explicação acerca da complexa dinâmica do capitalismo periférico está na definição 

de Belluzo: 

“Na periferia do capitalismo, o desenvolvimentismo dos anos 1950 e 1960 imaginou 

que o crescimento econômico resolveria naturalmente os desequilíbrios sociais e 

econômicos herdados da sociedade agrário-exportadora e semicolonial. Engano. O 

desenvolvimentismo, a despeito do razoável sucesso da industrialização, não conseguiu 

reduzir as desigualdades. Na esfera de um processo de urbanização acelerada, o 

desenvolvimentismo transportou as iniquidades do campo para as cidades, onde, até 

hoje, as mazelas da desigualdade e da violência sobrevivem expostas nas periferias e 
nos morros. ” (BELLUZO in SADER, 2013, p. 109) 
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Na década de 1930, desde a Era Vargas, houve políticas econômicas desenvolvimentistas, as 

quais contribuíram para a elevação do crescimento econômico. No entanto, a dívida externa 

aumentou, desencadeando a elevação inflacionária. De 1945 a 1964, com predominância na 

década de 50, houve o chamado período desenvolvimentista, orientado para a industrialização, 

que ocorreu do segundo governo de Getúlio Vargas até o Regime Militar, com ênfase na gestão 

de Juscelino Kubitschek. Com expressiva especulação estrangeira das montadoras de 

caminhões, o modelo de transporte escolhido pelo Brasil foi o rodoviário, desestimulando as 

vias férreas existentes, e não estimulando outras formas, como a aérea e naval. Na mesma linha, 

o presidente João Goulart procurou executar reformas de base (financeira, habitacional, agrária, 

entre outras), mas os rumores de que estava implantando o comunismo no Brasil, 

proporcionaram base para ser deflagrado o golpe militar de 1964. (BRESSER-PEREIRA, 2014, 

p. 161- 163) 

Na vigência do regime militar, entre consensos e contradições, o Brasil viveu um período 

denominado de “Milagre Econômico”, com elevadas taxas de crescimento, entre 1968, e 

declínio em 1973. A indústria gerou inúmeros empregos, e a renda de muitos trabalhadores foi 

majorada. Contudo, acarretou aumento na concentração de renda, principalmente porque a 

maioria dos empregos gerados estava no eixo São Paulo – Rio de Janeiro, destruindo a 

economia das demais regiões, que não recebiam investimentos estruturais, principalmente as 

regiões Norte e Nordeste, historicamente secundárias. Essa conjuntura elevou a migração 

expressiva para a região Sudeste, mas o governo não desenvolveu políticas públicas 

direcionadas. Era um pacto desenvolvimentista, mas excluía os trabalhadores e as esquerdas, 

sendo distinto do pacto de Getúlio Vargas. (BRESSER-PEREIRA, 2014, p. 183) 

Bercovici (2005, p. 30) nos dá um panorama da economia brasileira entre os anos de 1969 e 

70, época da ditadura civil-militar:  

“Em função dos interesses das empresas transnacionais, todos os 

investimentos e a poupança foram canalizados para o financiamento do 

consumo de grupos de renda alta e média. Os salários foram rebaixados para 

diminuir os custos e atrair mais empresas estrangeiras produtoras de bens 

duráveis. Concentrou-se mais a renda para estimular a poupança, o que não 

deu certo, pelo contrário, causando o aumento do consumo. As empresas 

públicas e privadas foram estimuladas a captar recursos no exterior, com o 

Estado assumindo a responsabilidade cambial. Boa parte das deformações 

atuais do Estado brasileiro são consequência da sua subordinação a um 

desenvolvimento que patrocinou transnacionais e serviu a uma minoria, 

reforçando a exclusão da maioria da população. ” 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Regime_Militar_de_1964
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juscelino_Kubitschek
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Depois da Segunda Guerra Mundial, ocorreram diversas fases da crise do petróleo, mas em 

específico no caso do Brasil, o maior impacto se deu a partir de 1973, com reflexos até o início 

dos anos 1990, quando passamos por longo período de recessão, instabilidade monetária, 

elevação da dívida externa, arrocho salarial e crescimento irrisório da economia.  

A década de 1980 é denominada para o Brasil como a “década perdida”. Sob essa ótica, 

Belluzzo (2013, p. 103) destaca que o governo brasileiro, ao tentar controlar a inflação, 

desenvolveu, em curto espaço de tempo, três planos econômicos de estabilização:  Cruzado 

(1986), Bresser (1987), Verão (1989).  Os respectivos planos não foram exitosos e geraram 

moratória com credores internacionais, estagnação da economia, elevação da inflação e 

desemprego. Por isso, a denominação “década perdida”. Em relação às outras experiências 

internacionais, que implementaram políticas neoliberais ao longo das décadas de 1970 e 1980, 

no Brasil se concretizou tardiamente o neoliberalismo. Felizmente, tivemos avanços no campo 

da democracia, com o fim da ditadura, com o movimento “Diretas Já”  e a conquista da 

Constituição de 1988. 

Para Belluzzo, na década de 1980, os planos econômicos de estabilização, foram providências 

precárias e desesperadas para evitar que o país, assolado pela dívida externa, origem do 

terremoto fiscal e monetário do início da década, fosse absorvido pela hiperinflação, tentando 

em vão travar a majoração dos preços, numa situação de estrangulamento externo, seara da 

desordem fiscal e monetária.  

O golpe militar no Brasil teve uma particularidade em relação aos outros golpes da América 

Latina, pois ocorreu no longo ciclo expansivo do capitalismo mundial e, com isso, o regime 

conseguiu, mediante a repressão aos sindicatos e o arrocho salarial, imprimir um ritmo 

expansivo à economia. Nos outros países da região, onde também houve ditaduras, o regime de 

exceção foi instalado no longo ciclo recessivo da economia mundial, o que coincidiu com 

recessão e com formas iniciais de conversão ao neoliberalismo. O Brasil não enfraqueceu 

economicamente o Estado durante a ditadura, apesar do ingresso maciço de capital estrangeiro. 

Foi com a crise da dívida que a situação econômica se igualou à dos outros países, abandonando 

projetos desenvolvimentistas, sob impacto do crescimento das dívidas e dos acordos com o 

Fundo Monetário Internacional. (SADER, 2013, p. 137) 
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O modelo desenvolvimentista, no caso do Brasil, tem como razão da sua ineficácia o modelo 

exportador que acompanhou o capitalismo periférico, durante grande parte do século XX. 

Desde a colônia, o país se direcionou às demandas internacionais. E mais: os graus de 

pauperização internos reforçaram o fracasso de um capitalismo autônomo, que para sua 

sustentação, sem mercado interno, deveria cada vez mais lançar mão de graus crescentes de 

exploração da mais-valia, como forma de continuidade na inserção num mercado internacional, 

no qual os produtos primários perdem valor relativo e no qual a tecnologia cresce em ritmo 

maior que no capitalismo periférico. E no caso específico do Brasil, temos mais um dilema que 

afetou diretamente a legalidade: o aumento da mais valia e a pauperização social 

impossibilitaram um mercado nacional, alijando da esfera da circulação as classes proletárias. 

(MASCARO, 2008, p. 95).  

 

“O regime burguês sedimentou-se como uma sociedade mercantil 

particularmente antissocial, antinacional e antidemocrática. A superexploração 

do trabalho tornou-se parâmetro estratégico do padrão de acumulação. A 

intolerância em relação à utilização do conflito como meio legítimo de 

conquistas coletivas converteu-se na quintessência do padrão de dominação. 

Pobreza e miséria se transformaram definitivamente na galinha de ovos de ouro 

da burguesia latino-americana. Acabava a ilusão de um capitalismo civilizado. 

O brutal desequilíbrio na correlação de forças entre capital e trabalho tornou-se 

premissa fundamental do capitalismo no continente. ” (SAMPAIO JR, 2012, 

p. 676). 

 

O novo contexto histórico determinou uma revisão radical das bases teóricas do estruturalismo 

desenvolvimentista, cuja essência consiste na dissolução absoluta da dupla articulação, como o 

problema fundamental da sociedade latino-americana. Inicialmente, se diluiu a contradição 

entre imperialismo e desenvolvimento; logo, a contradição entre pobreza e desenvolvimento 

capitalista autodeterminado. Reduzida a relação entre acumulação de capital e modernização 

dos padrões de consumo, a problemática do desenvolvimento transforma-se em problemática 

do desenvolvimento capitalista. Antes de superar as insuficiências do desenvolvimentismo, o 

movimento revisionista negava a própria realidade do subdesenvolvimento. A relação 

necessária de condicionamento mútuo entre industrialização e formação da economia nacional 

estava definitivamente rompida. (SAMPAIO JR, 2012, p. 678). 

A transição democrática no Brasil teve força suficiente, ao contrário de outros países da região, 

para convocar uma Assembleia Constituinte e dotar-se de uma carta da democracia restaurada.  

Ulysses Guimarães a denominou de Assembleia Cidadã, devido à reconstrução de direitos 

cassados pelo regime militar.  
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Essa força criada de modo oposto a  outros países,  de acordo com  Boito (2012, p.23), se deve 

a  três aspectos: 1°) Convocação da Assembleia Constituinte para elaboração e aprovação da 

Constituição de 1988, configurando-se como um polo de oposição às políticas neoliberais e 

reservando importantes conquistas de direitos sociais aos trabalhadores; 2°) O forte movimento 

grevista dos trabalhadores que se iniciou no final dos anos de 1970 e se  prolongou nos anos 

80; 3°) A criação de organizações que se tornaram instrumentos da luta dos trabalhadores, tanto 

da cidade como do campo, como, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores (PT), a Central 

Única dos Trabalhadores (CUT) e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 

criados, respectivamente, em 1980, 1983 e 1984, os quais reivindicavam, em linhas gerais, a 

constituição de um Estado de bem-estar no país.  

 

Todavia, revelou-se rapidamente que a carta democrática teria dificuldades para ser 

implementada, porque nascia na contramão da onda neoliberal, que se afirmava no mundo e 

também na América Latina. Logo surgiram vozes no governo Sarney, o qual aliava 

características da velha ditadura e do regime democrático, que afirmavam que os direitos 

cidadãos tornariam o Estado brasileiro ingovernável e seriam impossíveis de serem cumpridos 

sem agravar a recessão econômica. Esses aspectos representaram o fracasso do governo Sarney, 

pois impediram que a democratização política se desdobrasse em democratização econômica, 

social e cultural, esgotaram o impulso democratizador da sociedade brasileira, permitindo que 

a polarização democracia/ditadura saísse de cena, dando lugar aos paradigmas neoliberais, 

representados inicialmente por Fernando Collor. (SADER, 2013, p. 137). 

 

A conjuntura de transição democrática no Brasil esgotava-se assim, sem ter democratizado o 

poder econômico. Aliás, outros pontos fundamentais também não foram democratizados. 

Podemos destacar os meios de comunicação, centralizados em poucas famílias, o sistema 

bancário, principalmente com um expressivo processo de fusões, incorporações e aquisições, a 

propriedade da terra cada vez mais distante dos mais pobres, e muito menos as grandes 

estruturas industriais e comerciais. Considerando-se essa formulação, o fim da ditadura não 

representou a democratização da sociedade brasileira. (SADER, 2013, p. 137) 

 

A primeira experiência brasileira de implementação do receituário neoliberal, no âmbito do 

poder federal, ocorreu somente a partir da eleição de Collor, em 1989, que centrava seu discurso 

nas críticas às “carroças” e aos “marajás”, permitindo a abertura da economia brasileira ao 
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mercado internacional e, simultaneamente, cortando gastos públicos e impondo arrocho salarial 

aos servidores. Armando Boito (2012, p. 23) descreve o cenário: 

 

“Isso não quer dizer que as propostas neoliberais não faziam parte da 

plataforma política de alguns setores da sociedade brasileira antes desse 

período. Setores do grande capital bancário e financeiro, associados à 

Federação Nacional dos Bancos (FENABAN), e à Federação Brasileira dos 

Bancos (FEBRABAN), desde o final dos anos 70, anunciavam a defesa da 

privatização, da abertura comercial e da desregulamentação do mercado de 

trabalho.  

 

(...). Se o grande capital bancário e financeiro sofreu derrotas importantes ao 

longo dos anos 70 e 80, na tentativa de aprovar as contra-reformas neoliberais 

no país, esse fato se deve a algumas dificuldades ou obstáculos com que se 

defrontou o programa neoliberal, inviabilizando-se a sua implementação como 

política no âmbito federal nesse período, bem como a difusão enquanto 

programa hegemônico no seio da sociedade brasileira. ” 

 

 

A adesão das classes dominantes ao neoliberalismo se deu de forma difusa, sendo bem aceita 

no seio das classes dominantes, mas também foi permeada por resistências, as quais foram 

seletivas, não se manifestando contra o conjunto da política neoliberal.  A apologia do mercado, 

a satanização do Estado, a defesa da livre iniciativa individual, a crítica dos “encargos” sociais 

(isto é, dos direitos sociais) eram ideias bastante veiculadas pelos aparatos de informação. 

 

Segundo Boito (2012, p.22), é importante destacar: 

 

“A existência de um quadro hiperinflacionário e de recessão econômica 

somada às resistências seletivas das classes dominantes à política neoliberal 

produziram efeitos significativos sobre a política nacional, engendrando uma 

situação de instabilidade hegemônica. Em tal situação, a hegemonia política 

passa a ser exercida sob a forma de condomínio entre diferentes frações 

burguesas e a constituição de um bloco no poder neoliberal torna-se algo 

improvável de se concretizar. Neste sentido, é possível afirmar que o processo 

de implementação da política neoliberal ocorreu numa conjuntura de 

instabilidade hegemônica, o que resultou, de maneira mais imediata, na crise 

do governo Collor. Para aprofundar essa discussão, julgamos necessário: tratar 

das circunstancias históricas em que o neoliberalismo foi implementado no 

Brasil; realizar um balanço do conteúdo e da forma como foi implementada a 

política econômica e social do governo Collor; analisar as reações das classes 

e frações de classe a essa política estatal; e, por fim, debater as características 

principais da crise de 1992 e o caráter de classe do movimento “Fora Collor. ” 

 

Ao assumir a presidência em 1990, Fernando Affonso Collor de Mello, implantou três planos 

econômicos: Collor I (1990), Collor II (1991), e Marcílio (1991). Estes planos visavam ao 

congelamento dos depósitos em conta corrente e poupança, de um dia para o outro, as pessoas 

que possuíam recursos financeiros depositados não puderam movimentar suas reservas, 
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gerando um estado de caos entre a população.  Como destaca o autor: com a abertura comercial 

encetada por Collor, o Brasil presenciou a intensificação da desnacionalização da produção 

interna, pela incorporação de empresas brasileiras por multinacionais.  

Dalmazo (1999, p.107) avalia que nos primeiros anos da década de 1990: 

“A política industrial setorial, que, até então, garantia mercado para os 

produtos de tecnologia nacional, teve orientação mais liberal, acarretando um 

processo de descontinuidade e esvaziamento. Basicamente, a orientação foi 

pautada pelos interesses da grande indústria estrangeira. ” 

 

Neste alinhamento, sob a alegação de que os produtos brasileiros não possuíam qualidade, 

intensificou-se a abertura dos mercados para o processo de importação, reduzindo impostos, 

desprestigiando o mercado nacional, gerando desemprego, e aprimorou o esvaziamento do 

Estado com o processo de privatização das empresas brasileiras, sob a alegação que eram 

cabides de emprego e não propiciavam lucratividade. 

Sem articulação política e com inúmeras denúncias de irregularidades, além de inevitável 

clamor popular reivindicando sua saída (Caras Pintadas), acabou sendo o único presidente do 

Brasil a ser deposto por um processo de impeachment em 1992, sendo substituído pelo vice-

presidente Itamar Franco. A vitória de Collor nas eleições teve considerável influência dos 

setores poderosos da burguesia brasileira, que aderiram tardiamente à campanha, com o intuito 

de evitar a vitória de Lula. Porém, na primeira crise política sofrida, apoiaram em massa o 

movimento “Fora Collor” até a conquista do impeachment (BOITO, 2012, p.76), situação que 

fez o projeto neoliberal sofrer um atraso no Brasil. 

Depois do impeachment de Collor, assumiu a presidência o vice Itamar Franco, o qual teve 

como seu ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, que, conjuntamente com o 

economista Edmar Bacha, implantou o Plano Real, que estabilizou a crise hiperinflacionária. 

Entre as medidas adotadas para controlar a inflação estão: desindexação da economia, 

privatizações, equilíbrio fiscal, abertura econômica, e políticas monetárias restritivas. 

Quando o receituário neoliberal foi retomado por FHC, ainda no governo Itamar Franco, o 

México, em 1994, já sofria a primeira crise tipicamente neoliberal. Tivemos, então, um 

neoliberalismo tardio, que enfrentou fortes resistências políticas e populares, protagonizadas 

por partidos de esquerda e movimentos sociais. 
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4 – GOVERNO FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (FHC) 

 

Fernando Henrique Cardoso (FHC) assumiu a presidência da República apoiado por uma 

confortável maioria no Congresso. Grande parte dos maiores partidos o apoiava, principalmente 

o PFL, hoje denominado DEM. FHC nasceu no Rio de Janeiro em 1931, de família de classe 

média, viveu a maior parte da vida em São Paulo, formou-se em Sociologia e obteve o título de 

doutor, tornando-se professor da USP. Lecionou em universidades na França, Inglaterra, 

Estados Unidos, Chile, Argentina e escreveu livros importantes de pesquisa sociológica. 

 

Baseando-nos nas afirmações de Marcio Pochmann e Altamiro Borges (2002, p. 95), 

compreendemos que, durante sua gestão, as ideias sociais defendidas no tempo em que era 

professor, ou mesmo durante seu mandato de senador, ficaram distantes dos ideais progressistas 

pregados. Argumentava que o mundo tinha mudado e que era necessário ventilar as ideias, e 

que a situação política exigia compromissos com os políticos conservadores do Congresso, 

necessários para poder governar. Com as práticas adotadas, FHC passou a receber o rótulo de 

neoliberal. Pode-se dizer que uma cartilha conservadora passou a fazer parte do plano de 

governo, pois realizou a privatização de empresas estatais, liberando importações seguindo 

instruções do FMI, diminuindo investimentos na área social e incentivando as terceirizações.  

 

Marilena Chauí demonstra como o Brasil entrou na fase denominada “bolo de noiva”, que 

simbolizou a entrada no modelo neoliberal: 

 

“Fernando Henrique Cardoso tornou esse modelo hegemônico ao realizar a 

chamada reforma e modernização do Estado, isto é, a adoção do neoliberalismo 

como princípio definidor da ação estatal (privatização dos direitos sociais), 

convertidos em serviços vendidos e comprados do mercado, privatização das 

empresas públicas, direcionamento do fundo público para o capital financeiro 

etc.). Para legitimar essa decisão política, foram mobilizadas as duas grandes 

ideologias contemporâneas: a da competência e a da racionalidade do 

mercado.” (CHAUI, in SADER, 2013, p. 127) 

 

 

Segundo a ideologia da competência, todos os cidadãos que possuem conhecimentos 

diferenciados têm o direito natural de liderar os que sejam considerados desprovidos de 

inteligência ou ignorantes. Esta compreensão das classes aparece como divisão entre dirigentes 

competentes, repletos de mérito, e executantes que apenas cumprem ordens. E mais: é uma 

configuração ideológica que favorece o destaque à figura do “técnico competente”, 
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desprestigiando a essência da democracia e a concepção de que os cidadãos têm direito a todas 

as informações que lhes permitam tomar decisões políticas. Isso porque todos são politicamente 

competentes para opinar e deliberar, e que somente após a tomada de decisão política há de se 

recorrer aos técnicos, cuja função não é deliberar nem decidir, mas implementar da melhor 

maneira as decisões políticas, amplamente discutidas e escolhidas pelos cidadãos e por seus 

representantes. (CHAUI, in SADER, 2013, p. 127) 

 

De tal forma, a ideologia neoliberal da racionalidade do mercado afirma que o espaço público 

deve ser encolhido ao mínimo possível, enquanto o espaço privado dos interesses de mercado 

deve ser ampliado, pois avalia o mercado como portador de racionalidade para o funcionamento 

da sociedade. Essa teoria se consolidou no Brasil, com o discurso da modernização, que 

continha três eixos: a) enxugar o Estado (redução dos gastos públicos com os direitos sociais); 

b) importar tecnologias de ponta e; c) gerir os interesses das finanças nacionais e internacionais. 

Tal ideologia se propagou pela vida cotidiana brasileira, sendo amplamente divulgada pelos 

meios de comunicação. A este respeito, Marilena Chauí (CHAUI, in SADER, 2013, p. 127) 

afirma: 

 

“As cotações das bolsas de valores do mundo inteiro, assim como as das 

moedas, o comportamento do FMI, do Banco Mundial e dos bancos privados 

passaram para as primeiras páginas dos jornais, para o momento “nobre” dos 

noticiários de rádio e televisão, alguns canais chegando mesmo a manter na 

tela faixas com a variação das cotações das bolsas de valores e das moedas 

minuto por minuto. A subida ou descida do valor do dólar, do euro e do real, o 

“risco Brasil”, as falas dos dirigentes do FMI, do Banco Central norte-

americano, dos economistas ingleses, franceses e alemães passaram a ocupar 

o lugar de honra e, nos noticiários matinais, a exibição cotidiana da abertura 

do pregão da bolsa de valores em Wall Street assumiu a aparência de uma 

oração ou de uma missa, rivalizando com o que, no mesmo horário, se passava 

nas rádios e canais de televisão propriamente religiosos. ” 

 

Quando FHC disse que ia “virar a página do getulismo” na história do Brasil, revelava a 

consciência pragmática de que o Estado regulador, protetor do mercado interno, indutor do 

crescimento econômico, que garantia os direitos sociais e promovia a soberania externa, era um 

obstáculo frontal ao modelo neoliberal. Dessa forma, buscou desarticulá-lo, colocando em 

prática políticas que reduzissem o tamanho do Estado, favoreciam a centralidade do mercado, 

através da desregulamentação da economia, otimizando o mercado interno para especulação 

internacional, estimulando a precarização da empregabilidade, privatizando o patrimônio 

público, alegando prejuízos e submetendo a política externa às orientações dos Estados Unidos 

e aos demais órgãos internacionais. (SADER, 2013, p.138) 
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Na avaliação de Emir Sader (2013, p.138) o neoliberalismo no Brasil promoveu dois fenômenos 

centrais, ambos negativos:  

 

“1°) a financeirização da economia: A desregulamentação liberou os capitais 

dos seus entraves e eles buscaram no setor financeiro, maciçamente, as 

melhores formas de maximização dos lucros. Os investimentos especulativos 

se tornaram muito mais atraentes do que os produtivos, gerando uma brutal 

transferência de renda de uma esfera para a outra. O Estado se tornou refém do 

capital financeiro, com a multiplicação do déficit público e seu endividamento.  

 

2°) a precarização das relações de trabalho: As relações de trabalho foram 

submetidas a processos de informalização, que na realidade significaram sua 

precarização, com a expropriação de direitos essenciais dos trabalhadores – a 

começar pelo contrato formal de trabalho –, fazendo com que deixassem de ser 

cidadãos do ponto de vista social e de serem sujeitos de seus direitos. A maior 

parte dos trabalhadores se manteve na condição da exclusão social. 

Comparando as duas gestões de FHC (1994 a 1998) e (1999 a 2002) não são 

homogêneas, no entanto ambas podem ser caracterizadas como governos que 

priorizaram o interesse do capital financeiro internacional, seguindo a cartilha 

do FMI, e também políticas seletivas privilegiando a grande burguesia 

compradora. ” 

 

Temos como exemplo o PROER (Programa de estímulo à reestruturação e ao fortalecimento 

do Sistema Financeiro Nacional) e o PROES (Programa de estímulo à redução do Setor Público 

no Setor Financeiro) que funcionaram como eixo estruturante do capital, com o apoio do 

Estado, para a formatação de um oligopólio nacional dos bancos privados, contando com 

incentivos tributários e incentivos de crédito, para estimular a rápida consolidação. E ainda 

contou com a privatização dos bancos públicos estaduais, fomentadores de políticas 

direcionadas, os quais foram entregues com a intenção de reduzir o papel do Estado na 

economia.  

 

Armando Boito (2012, p. 79) demonstra a diferença entre ambos os mandatos de FHC, 

ressaltando que, no primeiro mandato, as ações políticas podem ser caracterizadas como 

ofensivas, impondo reformas neoliberais. Podemos destacar a forte redução das tarifas 

aduaneiras, concomitantemente com a sobrevalorização do câmbio, introduzida pelo Plano 

Real, tendo como consequência a elevação nas importações. Para se ter uma ideia, em 1990, a 

alíquota média das tarifas de importação era de 40%, depois de empossado, FHC reduziu a 

alíquota para 12,6%, chegando a 2%, impactando deficits crescentes, e também avançou na 

política de privatizações e na flexibilização das relações de emprego. FHC se mostrou exitoso 

nas reformas neoliberais onde Collor de Melo fracassou. 
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No segundo mandato, a conjuntura das ações políticas foi mais defensiva, uma vez que houve 

aumento da insatisfação em setores da burguesia e uma luta permanente dos movimentos 

populares. O receituário neoliberal acumulou inúmeras contradições. A Força Sindical, central 

que apoiou o governo FHC e as reformas neoliberais, revisaram a posição, organizando greves 

para protestar contra a abertura comercial e o fechamento de empresas. A Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), observando o crescimento da desindustrialização, 

elevou o tom e, juntamente com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), organizou um 

protesto nacional em Brasília, no qual os industriais protestavam contra a abertura comercial e 

“política de sucateamento da indústria”, e demandavam desvalorização do câmbio e diminuição 

da taxa de juros (BOITO, 1999, p. 62-63). 

 Essa faceta do movimento permitiu que a FIESP buscasse uma aproximação com o movimento 

operário paulista e ganhasse a simpatia das centrais sindicais para o protesto de Brasília. O 

presidente da FIESP tomou a iniciativa de visitar o presidente da CUT, posou para fotos com 

Vicentinho e com Luiz Antônio de Medeiros, da Força Sindical, houve a publicação de matérias 

na imprensa, afirmando que a FIESP apoiaria a greve geral que estava sendo preparada pelas 

duas centrais. A atitude geral dos industriais era de radicalização da oposição à política de juros 

e a abertura comercial. (BOITO, 2012, p. 79). 

Diante da conjuntura econômica no setor externo, da crise cambial e da pressão política interna, 

o presidente do Banco Central, Gustavo Franco, foi demitido por FHC, culminando na 

desvalorização do Real, não significando um rompimento com o modelo, mas representando 

um movimento de moderação da abertura neoliberal. No entanto, o receituário neoliberal passou 

a incomodar não apenas o movimento operário e popular, mas também setores da burguesia 

brasileira, principalmente a grande burguesia industrial, ameaçada pelo fim do protecionismo 

ao mercado interno. (BOITO, 2012, p. 80). 

Neste cenário, numa economia cada vez mais globalizada, as grandes empresas brasileiras não 

mediram esforços para aumentar a eficiência, inclusive diminuindo o tempo de trabalho 

necessário para produzir, aumentando a produtividade.  No entanto, as contas não se fechavam 

e, cada vez mais, os empresários tentavam produzir mais com menos (mão de obra), as pequenas 

empresas não tinham fôlego para resistir à pressão das grandes empresas (ausência de políticas 

governamentais de estímulos a micro e pequenas empresas, com linhas de crédito direcionadas 

e fomento à tecnologia). A consequência dessa conjuntura foi o fechamento de microempresas 
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em diversos segmentos, centralizando um dos significativos problemas da economia brasileira 

no governo FHC, os altos índices de desemprego. 

Como a economia não crescia o suficiente para absorver a mão de obra, milhões de pessoas 

viveram em situação de vulnerabilidade, e FHC teve sua popularidade diminuída no final do 

segundo mandato, por causa das dificuldades ocasionadas pela escolha do modelo de gestão, 

visando priorizar o capital em detrimento do social. O alto desemprego e o baixo crescimento 

econômico estavam na base de uma profunda tensão social.  

A dívida pública tornou-se imensa, gerando uma contradição com o resultado das vendas das 

estatais, pois o país ficou sem as empresas e ainda com dívidas. Visivelmente neoliberal, a 

gestão FHC não conseguiu diminuir as graves diferenças sociais do Brasil, e os serviços 

públicos pioraram. O desgaste do governo FHC impediu que ele fizesse o sucessor. Nas eleições 

de 2001, Luís Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito Presidente da República, derrotando o rival 

José Serra (PSDB).   
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5– GOVERNOS LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA E DILMA VANA ROUSSEFF 

 

Lula (Luiz Inácio Lula da Silva), em 1975, antes de completar 30 anos de idade, diante da 

elevada notoriedade construída em pouco tempo de militância, foi conduzido à presidência do 

Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. O auge das paralisações nas montadoras do ABC, 

conduzidas por Lula, ocorreu entre os anos de 1978 e 1980, tomando dimensões inimagináveis, 

fazendo de Lula um dos nomes fortes da oposição no cenário político do país e um verdadeiro 

engodo para o regime militar, pois tirar Lula de cena poderia trazer problemas mais sérios para 

o regime, em virtude da liderança que ele exercia. (BIBLIOTECA DA PRESIDÊNCIA DA 

REPÚBLICA, 2015) 

Em 19 de abril de 1980, após forte repressão ao movimento grevista, urgia tirar o líder de cena, 

razão pela qual Lula foi preso, fichado pela primeira vez no DOPS (Departamento de Ordem 

Política e Social) e passou 31 dias cerceado de sua liberdade.  (BIBLIOTECA DA 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2015) 

Nesse período emblemático, surgiu o PT (Partido dos Trabalhadores) e, na sequência, a CUT 

(Central Única dos Trabalhadores), contemplados por diversos grupos sociais (intelectuais, 

religiosos, artistas, estudantes e militantes egressos da luta armada), sendo o partido político / 

central sindical, com papel mais relevante na fase de redemocratização, principalmente pela 

capilaridade social.  Lula foi o primeiro presidente do partido, depois da construção da 

militância, se tornou o principal porta-voz dos trabalhadores e se consolidou como líder da 

oposição, influenciando no modelo de construção democrática que se procurava instalar no 

Brasil. A CUT foi a primeira central de trabalhadores organizada e visava unir as categorias do 

campo e da cidade. (BIBLIOTECA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2015) 

Em 1986, Lula foi o deputado federal mais votado do Brasil e atuou na formulação da 

Constituinte. No pleito eleitoral de 2002, após três campanhas eleitorais frustradas, apresentou 

a “Carta aos brasileiros”, que tinha como principal objetivo acalmar os mercados e demonstrar 

segurança jurídica. Finalmente, foi eleito presidente da República em 27 de novembro de 2002, 

sendo reeleito em 2006, além de ter sido o principal articulador da eleição e reeleição de Dilma 

Rousseff, respectivamente em 2010 e 2014.  
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Nessa fase, se iniciou o ciclo denominado por inúmeros estudiosos como 

neodesenvolvimentista. Uma questão importante se impõe para que haja total compreensão: os 

governos Lula e Dilma atuaram dentro do neoliberalismo, mas foram voltados para as políticas 

sociais?   

É primordial realizar uma observação metodológica, antes de apresentar uma rápida 

caracterização do neodesenvolvimentismo como uma proposta de política econômica que 

represente os interesses de classe da grande burguesia interna. É uma demanda complexa a 

caracterização de projetos e de modelos de desenvolvimento capitalista. A dificuldade inicial é 

de ordem teórica e se apresenta no enquadramento dos critérios pertinentes para se desmembrar 

as etapas do desenvolvimento capitalista e para distinguir os respectivos modelos. Na 

sequência, a segunda dificuldade é de caráter empírico e se apresenta no momento de 

identificar, na realidade histórica, o que cabe e o que não cabe num modelo capitalista 

previamente definido. Podemos conceituar como um terceiro tipo de dificuldade, tornando-se 

mais difícil ainda, situações cujos modelos já especificados e conhecidos começam a se 

modificar, como é o caso de que agora nos ocupamos, isto é, o fato que de o neoliberalismo da 

década de 1990 não é o mesmo da década de 2000. (BOITO, 2012, p. 69) 

Nesse sentido, destaca Boito (2012, p. 68): 

“Queremos apenas afirmar que a trajetória recente da política econômica do 

Estado brasileiro é tal que os interesses da grande burguesia interna têm um 

peso cada vez maior nas iniciativas e medidas do Estado brasileiro. O marco 

inaugural desse processo foi a passagem, em 2002, da “era FHC” para a “era 

Lula”. Mais tarde, em 2006, na passagem do primeiro para o segundo Governo 

Lula, a ascensão política da grande burguesia interna no interior do bloco no 

poder tornou-se mais evidente. O projeto econômico que expressa essa relação 

de representação política entre os governos Lula e a grande burguesia interna 

é o projeto que poderíamos denominar neodesenvolvimentista. ” 

 

Os estudos baseados no neodesenvolvimentismo demonstram ser o desenvolvimentismo 

possível no capitalismo neoliberal periférico em que se encontra o Brasil, procurando manter o 

equilíbrio entre os interesses do capital e as respostas às demandas sociais. 

Segundo Eduardo Fagnani (2011, p. 4), a política social de Lula insere-se em longa fase de 

tensões entre paradigmas, iniciada em 1990. Entende-se que essas fricções, intensas até 2002, 

permaneceram entre 2003 e 2005 e arrefeceram entre 2006 e 2010. Em síntese, inscrita nessa 

trajetória iniciada em 1990, a política social de Lula compreende duas etapas: 
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1°) Mudança ou Continuidade (2003-2005) – Temos como característica desse período a 

ambiguidade entre a mudança e a continuidade. A articulação do capital para a manutenção da 

ortodoxia econômica teve consequências nos rumos tensionados das políticas sociais. Não 

podemos deixar de destacar que, no seio do próprio governo, conviviam forças defensoras do 

Estado Mínimo e setores que defendiam a universalidade dos direitos. A trajetória social de 

Lula permaneceu indefinida; 

2°) Ensaios Desenvolvimentistas (2006-2010) – Nessa fase diminuíram os tensionamentos, 

principalmente devido a políticas segmentadas, vinculadas ao crescimento econômico, à 

articulação construtiva entre as políticas econômicas e sociais, à melhoria nas condições de 

trabalho e à ampliação do olhar em prol do social. O cenário da crise financeira internacional 

de 2008 limitou a hegemonia neoliberal, e a agenda do “Estado Mínimo” perdeu força, 

contribuindo na conjuntura nacional.  

 

No primeiro alinhamento (Mudança ou Continuidade), é marcante a influência da “Carta aos 

Brasileiros”, publicada por Lula no pleito eleitoral de 2002, com o objetivo de expor suas 

intenções de governo. Ao ser eleito, Lula assumiu a Presidência sob forte pressão do assim 

chamado “risco Lula”, ante a expectativa de que continuasse o ataque especulativo da fuga de 

capitais iniciado durante a campanha eleitoral. Havia o risco de instabilidade econômica, 

atrelada a uma suposta falta de confiança do grande capital nacional e internacional nas posições 

de Lula, que também era uma ameaça de o capital inviabilizar o novo governo. De forma 

coerente, Lula tomou medidas preventivas e nomeou uma equipe econômica conservadora, 

realizou um duro ajuste fiscal, evitando a fuga de capitais com os riscos inflacionários. Também 

promoveu uma reforma impopular e regressiva da previdência, visando retomar os 

investimentos e tranquilizar os investidores. (SADER, 2013, p. 139- 140) 

  

É possível avaliar que a herança da ortodoxia econômica limitou o crescimento, a melhoria do 

mercado de trabalho e a ampliação das políticas sociais, permanecendo a contrariedade entre o 

desenvolvimento social e a estratégia econômica. Esta tese é defendida por Eduardo Fagnani 

(2011, p. 4): 

 
“As tensões entre os paradigmas, presentes desde 1990, mantiveram-se 

acirradas. Nos primeiros anos do Governo Lula, o principal tema que dominou 

o debate acerca dos rumos da estratégia social continuava a ser a disputa entre 

“focalização” e “universalização”. O fato novo foi o pronto acolhimento de 

pontos da agenda liberalizante no campo social por segmentos do núcleo 
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dirigente do governo, com destaque para o Ministério da Fazenda, que defendia 

claramente a opção pelo “Estado Mínimo.  

 

(...). Em consonância com esse posicionamento, a ortodoxia econômica e as 

forças importantes do núcleo do governo também tentavam viabilizar novas 

reformas do Estado, de caráter liberalizante. Na mesma perspectiva, destaca-

se a tentativa de implantar um programa de ajuste macroeconômico de longo 

prazo, que também representava ameaças as políticas universais. Esse quadro 

tensionado refletia-se na indefinição da estratégia social de Lula, inicialmente 

ancorada no Programa “Fome Zero”, logo substituído pelo Programa Bolsa 

Família. Outras evidências forma o esvaziamento da proposta original de 

reforma agrária e as novas pressões para a reforma da Previdência e da 

Assistência Social. ”  

Na fase inicial da gestão Lula, a situação econômica era alarmante. Em 2002, a inflação bateu 

12,5% e a taxa de juros (Selic) atingiu 25%. O risco Brasil partiu de 861 pontos (2001) atingindo 

1445 pontos (2002). As reservas internacionais contemplaram seu menor nível desde 1994. O 

saldo era negativo de transações correntes. A relação da dívida externa bruta/PIB chegou ao 

patamar mais alto dos últimos anos (42%). O crescimento da economia continuou inexpressivo 

(2,7%). No setor público, a dívida líquida atingiu o topo desde o início dos anos de 1990 (57% 

do PIB). As despesas com juros eram elevadas (9% do PIB). A desconfiança em relação ao 

presidente operário e ao Partido dos Trabalhadores (PT) tornou o cenário negativo. Assim, era 

compreensível que, por um curto momento, a área econômica tivesse de manter a ortodoxia 

para atender às expectativas dos mercados. (FAGNANI, 2011, p. 5) 

Os pesquisadores Marques e Mendes (2007, p.16) realizaram uma reflexão acerca do governo 

Lula (2003-2006), afirmando que o primeiro governo nos levaria a dizer que é possível servir 

a dois senhores, fazendo uma alusão à Bíblia. Esta avaliação é em consequência de a política 

econômica, por um lado, favorecer amplamente os interesses do capital financeiro nacional e 

internacional e do agribusiness. Por outro, programou uma série de programas sociais, 

direcionados aos segmentos mais excluídos das políticas públicas. E na compreensão corrente 

de seus críticos, à esquerda ou à direita de suas posições, essa viabilidade não seria possível, 

pois haveria uma total oposição entre essas duas ‘orientações’: os programas e as iniciativas do 

governo são vistos, no máximo, como meramente assistenciais, passíveis de críticas de toda 

ordem. 
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Marques e Mendes (2007, p. 16) trazem uma explicação interessante para as contradições 

destacadas: 

“Mas até que ponto os programas e iniciativas, implementados pelo governo 

Lula podem ser considerados meramente assistenciais ou compensatórios, 

como dizem os economistas não acostumados com o objeto da política social? 

Esses programas e políticas alteraram ou não as condições de existência de 

seus beneficiados, melhorando sua renda e possibilitando o acesso a 

determinados coberturas e/ou serviços? E ainda, até que ponto pode-se afirmar 

que uma melhora na situação dos mais pobres e dos excluídos não é possível 

num quadro de favorecimento do grande capital? Estas são as perguntas que se 

colocam quando se faz um balanço do que foi o primeiro governo Lula em 

matéria de políticas sociais. Respondê-las é uma obrigação não só daqueles 

que atuam na área social, mas também daqueles que estão preocupados em 

construir um novo país, que rompa com seu passado histórico de miséria e 

desigualdade. ” 

 

Acumulam-se diversos estudos sobre o governo Lula, que detalham o favorecimento ao grande 

capital, em especial ao setor financeiro, através da política dos juros atrelados às metas de 

inflação, geração de superávit primário, com vista ao pagamento do serviço da dívida, e 

crescimento tímido da economia, baseada nas exportações do agribusiness. Durante os três 

primeiros anos do governo Lula, as cinco maiores instituições bancárias atingiram um lucro de 

26%, superior ao ocorrido nos oito anos de seu antecessor FHC, resultado até então nunca 

obtido. (MARQUES e MENDES, 2007, p. 16).  

 

Na primeira fase da gestão Lula, até 2005, a mesma orientação econômica da era FHC 

permaneceu, atuando com o controle inflacionário por meio de taxas de juros elevadas, 

restrições aos gastos públicos, superavit primário, proporcionando ambiente econômico 

recessivo, limitando o desenvolvimento social e melhorias no mercado de trabalho, atingindo 

em 2003, a taxa de desemprego de 13,4%, permanecendo em níveis elevados em 2004 (11,5%) 

e recuando para 9,5% em 2005. O crescimento anual dos rendimentos médios reais declinou (-

5,1%) em 2003, estabilizou-se em 2004 e subiu significativamente em 2005 (2,4%). A restrição 

dos gastos sociais se deu pela necessidade de obter elevados superavits primários para 

pagamentos de juros e amortizações financeiras. (FAGNANI, 2011, p. 5). 

 

 

 

 



57 
 

Diante desse cenário, André Singer (2012, p.10) detalha o quadro para os trabalhadores no 

período inicial: 

“O poder de compra do salário mínimo foi praticamente congelado em 2003 e 

2004. Para completar o pacote, em 30 de abril de 2003 o presidente desceu a 

rampa do Planalto à frente de extensa comitiva para entregar pessoalmente ao 

Congresso projeto com reforma conservadora da Previdência Social. Entre 

outras coisas a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 40 acabava com a 

aposentadoria integral dos futuros servidores públicos. O efeito das decisões 

foi o esperado. O crescimento caiu de 2,7% nos últimos doze meses de 

Fernando Henrique Cardoso para 1,3% do PIB nos primeiros doze do PT. O 

desemprego aumentou, passando de 10,5% no derradeiro dezembro tucano 

para 10,9% no primeiro dezembro petista (2003). A renda média do 

trabalhador caiu 12,3%. As instituições financeiras tiveram um resultado 6,3% 

maior. Compreende-se, portanto, que na conclusão de O ornitorrinco, datada 

de julho de 2003, o sociólogo Francisco de Oliveira tenha afirmado que o 

Brasil era “uma acumulação truncada e uma sociedade desigualitária sem 

remissão. ” 

 

 

As análises descritas demonstram a dificuldade inicial em se desvencilhar do receituário 

neoliberal imposto ao Brasil e manter o compromisso assumido na “Carta aos brasileiros”. No 

entanto, ocorreram as primeiras iniciativas para atuação no social, principalmente em 2003, 

com o programa Fome Zero, que se transformou no programa Bolsa Família, que era, segundo 

o próprio governo, o carro chefe de sua política social cujo objetivo era transferir renda para as 

famílias situadas abaixo da linha de pobreza.  

 

Marques e Mendes (2007, p. 20) definem o programa Bolsa Família como o carro chefe para 

promover a emancipação das famílias mais pobres, sendo fruto da unificação de diversos 

programas preexistentes. E ainda destacam que foi mais além do que a simples unificação e 

centralização sob um mesmo Ministério, o do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS). Essa ampliação é patente, tanto em relação à sua cobertura quanto em relação ao 

benefício concedido. Em maio de 2006, o programa estava implantado em 99,9% dos 

municípios brasileiros, beneficiando 11,118 milhões de famílias, atingindo quase 47 milhões 

de brasileiros. Em relação ao valor do benefício, diferenciou-se por introduzir uma parte fixa, 

não relacionada à existência de filhos em idade escolar, o que, sem dúvida, foi um avanço, não 

se permitindo dizer que trata de simples continuação de um programa já existente. 

 

Desse modo, o Governo Lula consegue, manobrando entre as dificuldades, construir um trunfo 

político, direcionado aos programas de transferência de renda, logrando estabelecer uma relação 

política de tipo populista. (BOITO, 2012, p. 73). Ao definir políticas de transferência de renda 



58 
 

para os mais pobres, muitos conservadores começaram a criticar o presidente Lula, definindo-

o como assistencialista, principalmente por contrariar interesses de inúmeros exploradores nos 

rincões de nosso país. 

 

O caráter progressista das medidas sociais e o caráter conservador das medidas econômicas 

iniciais, aliada à falta de maioria no Congresso, provocaram as duas maiores crises que 

marcaram o governo Lula, uma delas pela esquerda, a outra, pela direita. A primeira foi 

protagonizada por setores dos movimentos sociais e do próprio PT contra a reforma da 

previdência e as medidas econômicas conservadoras, que culminou com a saída de integrantes 

do PT, muitos deles formando outros partidos.  A segunda crise foi resultado de uma ofensiva 

opositora, a qual foi denominada “Mensalão”, sobredimensionado na mídia, por meio de uma 

exitosa operação de marketing político -  denúncias de corrupção. Na época, chegou-se a 

mencionar a possibilidade de um impeachment do presidente, mas que não obteve êxito. 

(SADER, 2013, p.140). 

 

As consequências da complexa crise de 2005 foram determinantes para o futuro do governo 

Lula, conforme reflexão de Emir Sader (2013, p.141): 

 

“O campo político se polarizou entre o governo e seu modelo econômico-

social, com suas políticas de integração regional e um Estado indutor do 

crescimento econômico e garantidor dos direitos sociais, e uma oposição, 

dirigida pela mídia privada e refugiada nas denúncias de corrupção contra o 

governo. A polarização não poderia ser mais favorável ao governo, que se 

beneficiou das grandes transformações sociais que promoveu para alcançar 

índices inéditos de aprovação popular. 

 

A construção do pós-neoliberalismo, portanto, se deu pela decisão do governo 

de priorizar as políticas sociais e a reinserção internacional do Brasil. O 

primeiro aspecto mudou a fisionomia social dos pais; o segundo, nosso lugar 

no mundo. A crise de 2008 consolidou o papel ativo do Estado, com políticas 

anticíclicas, que permitiram resistir os influxos recessivos que vieram dos 

países do centro do sistema. ” 

 

 

No segundo alinhamento, compreendido entre 2006-2010, o governo Lula, que havia iniciado 

o primeiro mandato cauteloso, marcado pela tática defensiva, cujo principal objetivo era não 

hostilizar o capital financeiro internacional, em razão da “Crise do Mensalão” necessitou mudar 

a rota. Nessa fase, a burguesia compradora imaginava representar o toque de reunir para 

reconquistar o poder governamental e, com o apoio da mídia e de muitos órgãos da justiça, 

estruturaram ferramentas ideológicas para que Lula não vencesse o pleito eleitoral de 2006 

(reeleição) contra Geraldo Alckmin. Foi nesse momento que o governo Lula passou para uma 
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tática ofensiva na implantação da política neodesenvolvimentista, procurando fortalecer ainda 

mais os programas de transferência de renda, principalmente a articulação do Bolsa Família, 

pois percebeu que a grande base de sustentação do governo para a reeleição estava entre os mais 

pobres.  (BOITO, 2012, p. 81). 

 

Nesse sentido, Boito (2012, p.81) destaca pontos importantes de desvinculação das políticas 

neoliberais, vinculando-se ao neodesenvolvimentismo e procurando priorizar os interesses da 

burguesia interna, em detrimento, muitas vezes, dos interesses da burguesia compradora e do 

capital internacional, com foco também no desenvolvimento social: 

 

“A desativação a frio da Alca, a diplomacia e a política de comércio exterior visando à 

conquista de novos mercados no hemisfério sul, o fortalecimento das relações da 

economia brasileira com as economias sul-americanas, o congelamento do programa de 

privatização, o fortalecimento econômico e político das empresas estatais 

remanescentes e o novo papel do BNDES na formação de poderosas empresas 

brasileiras nos mais diferentes segmentos da economia, configura um conjunto de 

medidas dessa política econômica que tende a priorizar os interesses da grande 

burguesia interna em detrimento muitas vezes, dos interesses da grande burguesia 

compradora e do capital financeiro internacional.  

 

 (...). O segundo governo Lula investiu muito na criação e no fortalecimento dos grandes 

grupos econômicos nacionais, com programas especiais de crédito e de participação 

acionária visando, inclusive, promover o investimento desses grupos no exterior. Tal 

política acarretou uma redefinição do papel do BNDES: de banco que financiava as 

privatizações no governo FHC, foi convertido num banco estatal de fomento ao grande 

capital predominantemente nacional. No ano de 2008, quase todas as vinte maiores 

empresas brasileiras que atuavam no exterior contavam com participação acionária do 

BNDES, através da BNDESPAR, ou de fundos de pensão das empresas estatais ou, 

ainda, com grande aporte de crédito a juros facilitados por aquele banco. ” 

 

 

Nesse momento emblemático da história, a burguesia interna foi agraciada pelo governo Lula 

em detrimento da burguesia compradora e, no auge da crise do Mensalão, importantes vertentes 

se direcionaram a favor do presidente, que estava muito desgastado, por intermédio de 

trabalhadores organizados. Lula recebeu o apoio dos industriais paulistas, através do braço 

organizado -   FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), que era presidida por 

Paulo Skaf. Tal apoio foi fundamental para definir o desenlace daquela crise.  Então, nessa 

etapa, aconteceu o oposto do que esperava a grande burguesia compradora, isto é, o capital 

financeiro internacional, a classe média e o PSDB. A crise do Mensalão fortaleceu a relação do 

governo com a grande burguesia interna e, mesmo diante do cenário de crise, o presidente Lula 

foi reeleito e saiu fortalecido do pleito eleitoral, principalmente após atender ao pedido de 

substituição de Antônio Palocci por Guido Mantega no Ministério da Fazenda, o qual era bem 

aceito pelos industriais paulistas, que o viam como desenvolvimentista (BOITO, 2012, p. 94) 
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Também nessa fase, Lula avaliou o quadro político e não recorreu à base social tradicional do 

PT, mas procurou alinhar sua agenda, intensificou sua atuação no Norte e Nordeste, junto a 

trabalhadores desorganizados, dos quais o “lulismo” vinha se aproximando, graças ao programa 

Bolsa Família. Além disso, o apoio da FIESP e de toda a grande burguesia interna foi um trunfo 

decisivo para a governabilidade. (BOITO, 2012, p. 93) 

 

Tanto do ponto de vista fiscal quanto monetário, o governo Lula iniciou em 2006 uma política 

macroeconômica expansionista, promovendo elevação recorde do valor real do salário-mínimo 

(14%) e adotou política de longo prazo de valorização. Também se ampliou o investimento em 

infraestrutura, primeiramente mediante o aumento emergencial do gasto com reparação de 

rodovias e, posteriormente, com o lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC), a partir de 2007. (BARBOSA, in SADER, 2013, p. 75). 

 

A funcionalidade do PAC é assim descrita por Nelson Barbosa (2013, p.75):  

 

“O PAC consiste em uma série de investimentos prioritários em infraestrutura 

econômica e social que procura elevar a taxa de investimento da economia e 

começar a eliminar os principais gargalos logísticos do país. O PAC também 

contém um amplo programa de investimentos em energia, com destaque para 

o aumento dos investimentos da Petrobrás na exploração e produção de 

petróleo na plataforma continental brasileira, na denominada camada do pré-

sal. Ainda do ponto de vista fiscal, o governo também iniciou um extenso 

programa de reestruturação de carreiras e valorização do funcionalismo 

público a partir de 2006, com contratação de novos funcionários e elevação 

real nos salários. As ações de combate à pobreza também foram ampliadas, 

com aumento do número de famílias atendidas pelo Bolsa Família e reajuste 

do valor dos benefícios. ” 

 

 

O neodesenvolvimentismo é entendido por   diversos pontos de vista. Assim, Boito (2012, p.6) 

compartilha o pensamento de que, no século XXI, principalmente nos governos Lula da Silva 

e Dilma Rousseff, houve uma frente política que foi a base ampla e heterogênea de sustentação 

da política de crescimento econômico e de transferência de renda. De acordo com tal definição, 

vivemos um período de neodesenvolvimento, que apresentava traços políticos gerais em um 

período desenvolvimentista e populista, exemplificando o porquê do prefixo “neo”. 

 

Segundo o referido autor, as diferenças do neodesenvolvimentismo com o velho 

desenvolvimentismo do período 1930-1980 são significativas: 

 

“O neodesenvolvimentismo é o desenvolvimentismo da época do capitalismo 

neoliberal. O problema é complexo e esse é um tema sobre o qual não desejo 
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ser taxativo. Por ora, destacaríamos seis diferenças. O 

neodesenvolvimentismo: a) apresenta um crescimento econômico que, embora 

seja muito maior do que aquele verificado na década de 1990, é bem mais 

modesto que aquele propiciado pelo velho desenvolvimentismo, b) confere 

importância menor ao mercado interno, posto que mantém a abertura comercial 

herdada de Collor e de FHC, c) atribui importância menor à política de 

desenvolvimento do parque industrial local, d) aceita os constrangimentos da 

divisão internacional do trabalho, promovendo, em condições históricas novas, 

uma reativação da função primário-exportadora do capitalismo brasileiro, e) 

tem menor capacidade distributiva da renda e, f) o novo desenvolvimentismo 

é dirigido por uma fração burguesa que perdeu toda veleidade de agir como 

força social nacionalista e anti-imperialista. Todas essas seis características, 

que se encontram estreitamente vinculadas umas às outras, fazem do 

neodesenvolvimentismo um programa muito menos ambicioso que o seu 

predecessor e tais características advêm do fato de o neodesenvolvimentismo 

ser a política de desenvolvimento possível dentro dos limites dados pelo 

modelo capitalista neoliberal. ” 

 

 Armando Boito (2012, p. 4) descreve que a frente política neodesenvolvimentista, no Brasil, 

começou a se consolidar na década de 1990, e que na década de 1980, elementos de ordem 

política e econômica afastavam os principais instrumentos de luta política e social recém-

criados pelas classes trabalhadoras, entre elas, o PT, a CUT e o Movimento dos Sem Terra 

(MST) – contrários a qualquer vinculação política com o empresariado. A força dos 

movimentos sociais organizados era expressiva, e a inflação estimulava o conflito salarial. Na 

década de 1990, a situação mudou, e a parte mais significativa da burguesia unificou-se em 

torno do programa neoliberal, a empregabilidade diminuiu drasticamente e o movimento 

sindical e popular, com exceção do MST, entrou em refluxo.  

Começaram a surgir sinais de mudança na segunda metade da década de 1990, quando uma 

considerável parcela da grande burguesia interna, ainda que de modo seletivo tenha apoiado o 

programa neoliberal, foi acumulando contradições com as políticas implantadas. Foi nesse 

quadro marcado pela ambiguidade, de um lado, pelas dificuldades crescentes para o movimento 

sindical e popular e, de outro, pelo fato de um setor da burguesia começar a rever suas posições 

diante de algumas das chamadas reformas orientadas para o mercado, que se tornaram viáveis 

as condições para a construção de uma frente política que contemplasse setores das classes 

dominantes e das classes dominadas. Essa frente, organizada fundamentalmente pelo PT, 

chegou ao poder governamental em 2003, com a posse do primeiro Governo Lula. Não se 

tratava de uma frente unificada entre a esquerda e a direita, muito menos que se pudesse 

denominar populista e, tampouco o seu programa poderia ser identificado com o programa do 

velho desenvolvimentismo. (BOITO, 2012, p.5)  
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Acima de suas diferenças e características de ordem teórica e prática, os economistas que 

reivindicavam o novo desenvolvimentismo (neodesenvolvimentismo) partilhavam um ponto 

comum: procuravam uma terceira via que evitasse o que consideravam o grave problema do 

neoliberalismo, que era a cumplicidade com o rentismo e o que atribuíam, como sendo as 

perversidades do velho desenvolvimentismo: o nacionalismo anacrônico, o populismo fiscal e 

a complacência com a inflação. O desafio do neodesenvolvimentismo consistia em conciliar os 

aspectos "positivos" do neoliberalismo — compromisso incondicional com a estabilidade da 

moeda, austeridade fiscal, busca de competitividade internacional, ausência de qualquer tipo de 

discriminação contra o capital internacional, com os aspectos "positivos" do velho 

desenvolvimentismo — comprometimento com o crescimento econômico, industrialização, 

papel regulador do Estado, sensibilidade social. (SAMPAIO JR, 2012, p. 679) 

Não obstante,  Sampaio Jr. (2012, p.678) afirma sobre o neodesenvolvimentismo: 

“O chamado neodesenvolvimentismo é um fenômeno recente e localizado, 

indissociável das particularidades da economia e da política brasileira na 

segunda metade dos anos 2000. Sua repercussão não ultrapassa as fronteiras 

da "província" e, mesmo no seu interior, circunscreve-se a pequenos círculos 

acadêmicos. Mais do que uma nova tendência do pensamento econômico com 

fôlego para se expandir a outras praças e resistir à prova do tempo, a onda 

neodesenvolvimentista está diretamente relacionada às intrigas e conspirações 

palacianas entre as duas facções que disputam o controle da política econômica 

brasileira: a monetarista — braço direito do neoliberalismo — e a 

autoproclamada "desenvolvimentista" — braço esquerdo da ordem. Fenômeno 

análogo já tinha se esboçado no primeiro governo de Fernando Henrique 

Cardoso, contrapondo as diretrizes do Banco Central, liderado por Gustavo 

Franco, às políticas do BNDES, então sob a influência dos irmãos Mendonça 

de Barros. Na época, a escaramuça já surgiu natimorta porque o choque entre 

teoria e prática era gritante. A crise de estrangulamento cambial e a 

subsequente tutela da política econômica pelo FMI jogavam por terra qualquer 

possibilidade de camuflar a absoluta impotência do Estado brasileiro diante 

dos ditames do capital financeiro. ” 

Conforme Sampaio (2012, p. 679), a situação que se cristalizou a partir da reeleição de Lula é 

diferente. Depois de quase três décadas de estagnação, houve modesta retomada do crescimento 

econômico e, após décadas de arrocho salarial, tivemos gradual recuperação do poder aquisitivo 

dos salários, significativa melhoria na distribuição pessoal da renda e alavancagem do consumo 

financiado pelo endividamento das famílias. Somou-se a estes aspectos a aparente resiliência 

do Brasil perante a crise econômica mundial de 2008, proporcionando um lastro mínimo de 

realidade à fantasiosa falácia de que, finalmente, o Brasil estaria vivendo um ciclo de 

desenvolvimento. O chamado neodesenvolvimentismo seria, assim, uma expressão teórica 

desse novo tempo. Para alguns de seus adeptos que acreditavam fervorosamente no poder 
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criador das fórmulas abstratas, as novas ideias seriam a própria causa determinante da guinada 

qualitativa na trajetória da economia brasileira. 

Na avaliação de Sader (2013, p. 141), os governos de Lula e de Dilma representam uma ruptura 

com décadas de políticas neoliberais, aplicadas principalmente por FHC, uma vez que 

promoveram uma inflexão marcante na evolução da formação social brasileira. Apesar de o 

modelo neoliberal seguir dominante em escala mundial, e o Brasil sofrer os reflexos das 

transformações regressivas realizadas pelos governos neoliberais, os governos de Lula e Dilma 

nos colocaram na contramão das tendências mundiais e podem se enquadrar como governos de 

resistência que se construíram como respostas anticíclicas às tendências recessivas do centro 

do capitalismo. Portanto, conseguiram resistir à recessão, mas tiveram de se adaptar aos 

retrocessos impostos pelo neoliberalismo: a desindustrialização, o protagonismo de exportador 

primário, uma sociedade fragmentada e as ideologias consumistas. Sader destaca a 

caracterização dos governos Lula e Dilma como pós-neoliberais, aderindo ao modelo 

neodesenvolvimentista: 

 
“Os governos do Lula e da Dilma podem ser caracterizados como pós-neoliberais, 

pelos elementos centrais de ruptura com o modelo neoliberal – de Collor, Itamar e 

FHC – e pelos elementos que tem em comum com outros governos da região, como 

os Kirchners na Argentina, da Frente Ampla no Uruguai, de Hugo Chávez na 

Venezuela, de Evo Morales na Bolívia e de Rafael Correa no Equador. ” 

 

 

Diante dessas premissas, Sader (2013, p. 141) argumenta que esses governos representam uma 

reação antineoliberal no marco das grandes recessões que abalaram o continente, nas últimas 

décadas do século passado, e que foram mencionadas anteriormente. Os traços que esses 

governos têm em comum permitem agrupá-los na mesma categoria, porque priorizam:  a) as 

políticas sociais e não o ajuste fiscal; b) os processos de integração regional e os intercâmbios 

Sul-Sul e não os tratados de livre-comércio com os Estados Unidos; c) o papel do Estado como 

indutor do crescimento econômico e da distribuição de renda, em vez do Estado mínimo e da 

centralidade do mercado. 

 

No mesmo sentido, Marcio Pochmann (2013, p.154) avalia que, conforme defendido 

anteriormente pelos governos neoliberais dos anos 1990, a superação do subdesenvolvimento 

não ocorreria de forma natural e espontânea pelas livres forças do mercado, sendo necessárias 

mudanças de natureza pós-neoliberal no enquadramento neodesenvolvimentista. Destaca que 

desde 2003, três pressupostos foram fundamentais para a estratégia de mudança social:  
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1) O primeiro pressuposto foi a busca de maior autonomia na governança interna da política 

econômica nacional, abandonado o prisma neoliberal de avaliar a estabilidade monetária como 

um fim em si mesmo, diminuindo o Estado, privatizando, entre outros. Também houve 

afastamento de apropriar-se da renda dos pobres, por meio da elevação da carga tributária; 

 

2)  O segundo pressuposto foi a ênfase nas políticas sociais, rompendo com a perspectiva dos 

governos neoliberais de que não se poderia elevar o valor real do salário-mínimo, já que 

supostamente geraria mais informalidade e desemprego no mercado de trabalho, assim como o 

avanço nos programas sociais, que supostamente provocaria a quebra da Previdência Social e 

a desorganização das finanças públicas. Somente a desregulamentação das leis sociais e 

trabalhistas permitiria, nessa perspectiva, fazer com que as empresas contratassem mais 

trabalhadores. Esses e outros componentes do receituário neoliberal viraram mitos nos últimos 

anos, uma vez que o salário-mínimo registrou aumento de quase 54% em termos reais, com 

ampliação das vagas de emprego, atingindo quase o pleno emprego; 

 

3) Diante da nova geopolítica mundial, o reposicionamento do Brasil, na trajetória como 

devedor externo, após mais de duas décadas sucessivas a crise da dívida de 1981-1983. Foi a 

fase dos diversos acordos e de cartas de intenções firmados com o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), especialmente em 1999 e 2002, que moldou o país numa situação de 

rebaixamento. 

 

Em contraponto, Sampaio Jr. (2012, p. 679- 680) se mostra contrário às definições do novo 

desenvolvimentismo (neodesenvolvimentismo):  

 

“As vagas formulações dos economistas que disputam a hegemonia do novo 

desenvolvimentismo partem do suposto de que o crescimento constitui a chave 

para o enfrentamento das desigualdades sociais. Nessa perspectiva, 

desenvolvimento e crescimento confundem-se como fenômenos 

indiferenciados. As controvérsias dizem respeito às formas de superar os 

aspectos "negativos" e ao modo de combinar os aspectos "positivos". O debate 

gira em torno dos instrumentos que devem ser mobilizados pela política 

econômica para superar os entraves ao crescimento e conciliar as exigências 

do equilíbrio macroeconômico com os objetivos da política industrial e as 

necessidades orçamentárias da política social. Não se coloca em questão a 

dupla articulação — dependência externa e segregação social — responsável 

pela continuidade do capitalismo selvagem. O impacto devastador da ordem 

global sobre o processo de formação da economia brasileira não é considerado. 

Tampouco são examinados a fundo os efeitos de longo prazo da crise 

econômica mundial sobre a posição do Brasil na divisão internacional do 

trabalho. A discussão não ultrapassa o horizonte da conjuntura imediata. ”  
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O que se pode entender do exposto, o neodesenvolvimentismo é uma expressão dos novos 

tempos para definir um processo que procura atender às demandas sociais, sem mudanças 

profundas na lógica do capital, principalmente porque a burguesia dele se beneficia, pois quanto 

mais pessoas demandam produtos e serviços, é na burguesia que se concentrarão os grandes 

lucros do capital. Todavia, as concessões às demandas sociais ainda constituem motivos de 

insatisfação da burguesia interna, por diversos fatores sociais, econômicos e políticos. 

O panorama do início do século XXI passará para a história brasileira como um ponto de 

inversão na trajetória socioeconômica. A economia era a 13° do mundo, com sinais de regressão 

econômica e social. Consequentemente o desemprego aberto atingia aproximadamente 11 

milhões de pessoas, e o rendimento do trabalho correspondia a somente 39% da renda nacional. 

Vale lembrar que, em 1980, o Brasil estava posicionado entre as oito maiores economias do 

mundo, o rendimento do trabalho representava a metade da renda nacional, e o quadro era 

inferior a dois milhões de desempregados. (POCHMANN, in SADER, 2013, p. 145). 

O que justifica, então, a performance alcançada pelo Brasil com a “herança” adquirida? 

O estudo de Marcos Coimbra, logo após as eleições de 2002, já sinalizava as impressões iniciais 

do eleitorado – “as primeiras pesquisas feitas logo após o começo do governo captaram uma 

nítida mudança nas atitudes dos eleitores de classe popular, apontando para o aumento de sua 

autoestima e da confiança, de que o Brasil iria melhorar, agora que as políticas de governo 

passariam a ter outra intenção e finalidades: um governo diferente, com gente diferente, fazendo 

coisas diferentes. ” (COIMBRA, 2007, p.7)   

Durante os dozes anos de mandato do Presidente Lula (08 anos), e nos quatro primeiros da 

Presidenta Dilma, os dados de diversos institutos de pesquisa mostram os impactos das políticas 

sociais no Brasil, pois em uma população estimada em 200,4 milhões de habitantes, mais de 67 

milhões de pessoas são assistidas pelos programas sociais do Governo Federal. As políticas de 

combate à fome e à pobreza permitiram, conforme O Mapa da Fome 2013, apresentado pela 

ONU, através da FAO, demonstrar que o Brasil conseguiu reduzir a pobreza extrema - 

classificada com o número de pessoas que vivem com menos de US$ 1 ao dia - em 75% entre 

2001 e 2012. (IPEA, 2013) 
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“Em resumo, os dois mandatos de Lula à frente do executivo formaram síntese 

contraditória das duas almas que hoje habitam o PT. Foi o fato de ter sido 

viável promover, simultaneamente, políticas que beneficiam o capital e a 

inclusão dos mais pobres, com a melhora relativa na situação dos 

trabalhadores, que permitiu a convivência dos espíritos do Anhembi e do Sion. 

A unidade dos contrários se expressa nas diretrizes para o período 2011-14, 

aprovadas em fevereiro de 2010. Delas se excluem os itens mais característicos 

de uma e outra fração. Não há menções ao socialismo, mas também não está 

posto o compromisso de preservar superávits primários altos. Se a 

“estabilidade econômica” foi incorporada como valor, figura, lado a lado, com 

a defesa da distribuição da renda como núcleo do governo Dilma Rousseff. ” 

(SINGER, 2012: 122)  

No mesmo sentido, os dados da FAO demonstram também que a pobreza foi reduzida em 65%, 

embora ainda haja muito a avançar, pois ainda existem mais de 16 milhões de pessoas vivendo 

na pobreza, ou seja, 8,4% da população brasileira vivendo com menos de US$ 2 por dia. (FAO, 

2014) 

Se utilizarmos as metas do milênio da ONU, comparando as linhas internacionais de pobreza e 

de extrema pobreza, as duas caem de forma significativa, desde 2002, atingindo com expressiva 

margem a meta já em 2008. Em conjuntura articulada, o Brasil cumpriu o compromisso de um 

quarto de século (25 anos) em apenas seis anos, acumulando até 2012, uma década após, 

redução de 63,29% na linha de extrema pobreza, e 74,8%, se considerarmos a linha de U$ 2 

PPP. (IPEA, 2013, p. 18) 

O relatório da FAO mostra que o Brasil segue sendo um dos países com maior progresso no 

combate à fome e cita como origem dessas políticas a criação do programa Fome Zero, em 

2003, uma das razões para o progresso do país nessa área. Não por acaso, José Graziano, o qual 

foi ministro de Lula e fomentador do Fome Zero, é hoje diretor-geral da FAO, levando a 

experiência para outras nações. 

De acordo com dados divulgados pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada),  se 

os melhores desempenhos alcançados recentemente em termos de diminuição da desigualdade 

e da pobreza forem projetados para 2016,  o resultado deverá ser muito favorável, praticamente 

porque  superou  a pobreza extrema, assim como alcançou quase a completa erradicação da 

pobreza absoluta,  aproximando-se de 4% apenas.  

Segundo Armando Boito (2012, p. 73), os Governos Lula e Dilma manobraram em meio às 

dificuldades, a fim de manter e consolidar os programas de transferência de renda, direcionados 
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aos pauperizados e desorganizados, logrando uma relação política populista, o que causou 

insatisfação da burguesia, inclusive da grande burguesia que o governo representa. 

Em inúmeras sociedades, inclusive no Brasil, a avaliação da pobreza é considerada o resultado 

de uma falha moral dos cidadãos, ou até uma culpa por parte dos próprios pobres, em razão da 

sua preguiça, incompetência, indolência, e assim por diante. Resumidamente, os pobres são 

definidos como compradores incompetentes e consumidores imprudentes. Por conseguinte, 

devem estar distantes do dinheiro ou submetidos a controles rígidos sobre o modo como vão 

gastá-lo. Essa estereotipia é antiga. (REGO, 2014, p. 232) 

A maior parte dos avanços alcançados pelo Brasil, no enfrentamento da desigualdade e da 

pobreza, de acordo com o IPEA, está direta ou indiretamente associada à estruturação das 

políticas públicas do Estado. Há ainda outros três fatores determinantes: 1°) a majoração do 

gasto social no país, com maior participação do PIB; 2°) a participação dos movimentos sociais, 

na formatação e gestão das políticas públicas voltadas para a área social; 3°) O aumento do 

papel do município na implementação das políticas sociais, com o Governo Federal realizando 

a descentralização da política social. (IPEA, 2013)  

Sendo assim, para construir políticas que proponham igualdade no desenvolvimento social, fica 

evidente nos estudos que o Governo Federal viabilizou ampla participação popular, mediante 

conferências com interessados nas temáticas, para facilitar a compreensão da complexidade dos 

problemas e a necessidade da multidisciplinaridade. 

Em minha opinião, devido ao legado histórico de reprodução das desigualdades sociais, mesmo 

avaliando os significativos progressos, as lacunas do país na área social ainda são expressivas. 

Embora o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) já inclua o Brasil entre os países que 

apresentam alto desenvolvimento humano, a posição ainda está muito abaixo de vários vizinhos 

latino-americanos.  

Segundo o relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Brasil 

ocupa a 79ª posição no ranking do IDH 2014, em uma lista de 187 países. O país alcançou o 

índice de 0,744 e subiu uma posição, superando a média da América Latina e Caribe. Na região, 

o país mais bem colocado é o Chile, que ocupa a 41ª posição, seguido da Argentina, 49ª, 

Uruguai, 52ª, Panamá, 65ª, Costa Rica, 68ª, México, 71ª e Peru, 82ª. O país com a pior 
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colocação na lista completa é Níger. Com mais alto índice de desenvolvimento humano estão, 

pela ordem, Noruega, Austrália, Suíça, Holanda, Estados Unidos e Alemanha. (PNUD, 2013) 

Contudo, mesmo diante dos avanços sociais e econômicos, a América do Sul, de forma perene, 

continua a ser a região mais desigual do mundo. Esse grave problema tem sido enfrentado 

nacionalmente por meio de políticas sociais e econômicas inovadoras. No entanto, encontrará 

soluções mais efetivas, quando houver projetos integrados no plano produtivo, energético e 

logístico, os quais permitirão aproveitar melhor o potencial natural, e simultaneamente, 

estabelecer cadeias de valor capazes de articular processos industriais em toda a região. 

(GARCIA in SADER, 2013, p. 59) 

A elevação do PIB per capita e os avanços nas políticas sociais proporcionam importantes 

reflexos na melhoria do desenvolvimento humano, mas itens como saúde e educação 

melhoraram em ritmo menor. Temos como exemplo o analfabetismo adulto, que tem caído 

pouco, pois, segundo dados, 8,7% (13,2 milhões habitantes) da população é analfabeta. (IBGE, 

2013). É possível avaliarmos que o analfabetismo tem sido maior nos grupos de idades mais 

elevadas, mantendo um processo de estagnação no quadro. Todavia, se avaliarmos em 1992, a 

força de trabalho brasileira conjugava baixa escolaridade (média de 5,7 anos) e, duas décadas 

depois, a média subiu para 8,8 anos (crescimento de 54%). (IPEA, 2013, p. 14)  

 

Avaliando o impacto sobre a pobreza e considerando os programas de transferência de renda, 

em específico as previdenciárias e monetárias, concluímos que, sem estas, o Brasil teria, em 

2008, 40,5 milhões de pessoas recebendo um rendimento de até 25% do salário-mínimo 

nacional. Com a complementação, o Brasil registra 18,7 milhões de pessoas com até um                                                                                                                                                                                                 

quarto de salário-mínimo mensal. Em suma, são 21,8 milhões de cidadãos que conseguiram 

ultrapassar a linha de pobreza extrema (até 25% do salário-mínimo per capita). (POCHMANN 

in SADER, 2013, p. 151) 

 

Comparando, as rendas têm sido maiores para os mais pobres, mas as diferenças entre as 

famílias permaneceram muito elevadas: o rendimento dos 40% mais pobres foi de R$ 241,81 

per capita, enquanto os 5% mais ricos tiveram um rendimento médio de R$ 5.178,37 per capita. 

(IPEA, 2013, p.9) 
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De tal forma, a desigualdade funciona como um fator redutor de bem-estar em relação ao nível 

da renda média. Por exemplo, a renda média de R$ 872 mensais por brasileiro seria o valor do 

bem-estar social, se a equidade fosse plena. Contudo, diante da desigualdade, o resultado 

corresponde a 47,4% desse valor, R$ 413 reais, por causa da desigualdade atual. (IPEA, 2013, 

p. 13) 

 

Conforme as linhas do Plano Brasil Sem Miséria (BSM), ajustada pelo INPC, a extrema pobreza 

diminuiu de 13,7% para 3,6% entre 1992 e 2012, enquanto a pobreza foi de 31,5% para 8,5%. 

Podemos avaliar que são menos 12 milhões de pessoas vivendo na miséria e quantidade inferior 

de 28 milhões de pessoas vivendo na pobreza. Essa mobilidade de queda da pobreza ocorreu, 

inclusive, em 2012, último ano de apuração da PNAD:  decréscimo de 3,5 milhões de pessoas 

na pobreza e menos 1 milhão de pessoas na extrema pobreza. (IPEA, 2013, p. 18) 

 

Segundo Marcelo Neri, presidente do IPEA, avaliando o período de 2001 a 2009, “não há na 

história brasileira, estaticamente documentada desde 1960, nada similar à redução da 

desigualdade de renda observada. ” Segundo os dados da FGV-RJ, naquele período “a renda 

dos 10% mais pobres cresceu 456% mais do que a dos 10% mais ricos. ” 

 

Entre as décadas, o período de maior redução da pobreza ocorreu, efetivamente, entre 2002 e 

2012: tomando a linha de US$ 1,25 PPP, a redução no número de pessoas na extrema pobreza 

foi de 10,4% ao ano, contra 4,2% na década anterior. No que tange à pobreza, a redução foi de 

12,1% ao ano (2002-2012) em comparação a uma redução de 2,1% no período anterior. (IPEA, 

2013, p. 18) 

 

No estudo do IPEA (2013, p. 22), a renda domiciliar per capita é composta por cinco fontes 

distintas: 1) rendimentos do trabalho; 2) benefícios previdenciários; 3) transferências do 

Benefício de Prestação Continuada (BPC); 4) transferências do Programa Bolsa Família (PBF) 

e predecessores; 5) e outros rendimentos.  

 

Nas duas últimas edições da PNAD, o salário médio cresceu 6%, de R$ 1.418,00 para R$ 

1.510,00, a maior variação anual desde 2006, quando houve aumento de 8% em relação a 2005. 

Por outro lado, a Previdência, apesar do expressivo reajuste nominal (14%) e real (8%) do 



70 
 

salário mínimo, entre 2011 e 2012, teve menor importância.  A comparação entre 2011 e 2012 

reforça o mercado de trabalho como núcleo central para o aumento da renda per capita.  

 

Em resumo, nas últimas duas décadas, o crescimento da renda per capita foi substancial, em 

especial, desde a virada do século. Em menor grau, a Previdência, e de modo salutar o mercado 

de trabalho, foram os grandes motores desse progresso, também facilitado por mudanças 

demográficas. (IPEA, 2013, P. 23) 

 

De outro modo, tanto o Programa Bolsa Família e o BPC, em menor grau, são as fontes mais 

progressivas, que contribuíram para a diminuição das desigualdades, tendo efeito mais robusto 

ao longo do tempo.  

 

O estudo do IPEA destaca, por outro lado, que, no início dos anos de 1990, e com maior 

destaque no governo FHC, os outros rendimentos exerciam a maior pressão pró-desigualdade, 

mas, nos últimos anos, o mercado de trabalho assumiu esse posto. Isto ocorria pela elevada 

concentração de trabalhadores informais e pela precarização do mercado de trabalho. As fontes 

se tornaram menos desigualmente distribuídas, e o que explica essa inversão são os fatos de que 

a queda na concentração dos outros rendimentos foi mais rápida do que a do mercado de 

trabalho em geral, além dos outros rendimentos que também perderam bastante importância no 

que diz respeito à fração da renda total.  

 

Nesse sentido, Boito (2012, p 78), destaca que ambos os mandatos de FHC não foram 

homogêneos e podem ser caracterizados como governos que priorizaram o interesse da grande 

burguesia compradora e do capital financeiro internacional, em detrimento do social. 

 

Em suma, quando analisamos o período 1992/2012, precisamos realizar um recorte, pois 

observamos que inúmeras fontes contribuíram para a diminuição da desigualdade. Contudo, a 

renda do trabalho por si só representou quase metade da variação do índice de Gini, seguida 

pelo Programa Bolsa Família e pela Previdência. (IPEA, 2013, p. 26) 

 

No entanto, quando selecionamos o período compreendido entre 2002/2012, o ordenamento 

muda. O trabalho continua na ponta, com contribuição relativa ainda maior, enquanto a 
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Previdência -  impulsionada tanto pela maior inclusão quanto pela elevação do salário mínimo, 

passa a ocupar o segundo lugar, com o Bolsa Família em terceiro.  (IPEA, 2013, p. 26) 

Conforme exposto, o atual governo brasileiro, abrangendo as gestões do Ex-Presidente Lula e 

a atual de Dilma Rousseff, introduziu na agenda governamental uma nova concepção da questão 

social, situando as políticas sociais como eixo estruturante do desenvolvimento econômico, 

contrariando uma cultura enraizada em nosso país, qual seja, a de somente dialogar com os 

problemas sociais nas campanhas eleitorais. Essa nova atitude proporcionou ações efetivas, 

demonstradas por diversos indicadores, que correspondem à redução das desigualdades sociais, 

e que incorporaram direitos importantíssimos para os mais carentes. 

No mesmo sentido, o estudo do IPEA salienta a redução da extrema pobreza no Brasil desde 

1992, e especialmente depois de 2002, por meio das políticas implementadas pelos governos 

Lula/Dilma, com expressivos ganhos de bem-estar para milhões de brasileiros. A parcela de 

pobres extremos, medida pela linha atualizada de R$ 70, em julho de 2011, despencou de quase 

14% para menos de 4% da população brasileira. (IPEA, 2013, p. 27) 

 

Em um sentido técnico, há dois componentes imediatos que podem provocar variações na 

incidência da pobreza extrema: o crescimento econômico, entendido como o aumento da renda 

média, e a redistribuição de renda, isto é, a diminuição da desigualdade. Assim, podemos 

decompor mudanças na pobreza extrema justamente para medir a importância relativa desses 

dois componentes (KAKWANI e SUBBARAO, 1990; DATT e RAVALLION, 1992; 

KAKWANI, 2000).  

 

Em comparação, houve fraco desempenho entre 1998 e 2003 (Gestão FHC).  Somente com a 

retomada da atividade econômica, em meados dos anos 2000 (Gestão Lula), o componente 

“crescimento” voltou a contribuir fortemente para a queda da pobreza extrema.  A componente 

redistribuição apresentou comportamento distinto até 2003, pois sua contribuição foi positiva 

para o aumento da pobreza extrema, em função de mudanças negativas para os mais pobres 

(Políticas neoliberais implantadas – Gestão FHC). A partir de 2003(Gestão Lula/Dilma), 

ocorreu uma virada: com a continuidade da queda da desigualdade, a componente redistribuição 

passou a contribuir para a redução da pobreza extrema. (IPEA, 2013, p. 28) 
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Em outras palavras, a queda da pobreza extrema, em todo o período, ocorreu de modo marcante 

na última década, impulsionada tanto pelo crescimento quanto pela redistribuição, embora o 

primeiro componente tenha contribuição perceptivelmente maior, conforme o gráfico 1: 

 

Gráfico 01. Variação acumulada da incidência da pobreza extrema (p.p.) - Brasil, 1992/2012 

 

 

Para facilitar a comparação, a tabela abaixo traz os números para os mesmos três períodos analisados 

anteriormente: 1992/2012, 2002/2012 e 2011/2012. No período todo, o crescimento da renda média 

respondeu por quase 80% da queda de 10,1 pontos percentuais (p.p.) na incidência da pobreza extrema. 

Nos períodos mais recentes, doutro modo, tanto crescimento quanto redistribuição tiveram contribuições 

semelhantes. A explicação para isso, como se depreende do gráfico 1, está no período de crescimento 

com piora da redistribuição, durante os anos 1990. (IPEA, 2013, p. 28) 

 
Tabela 1. Decomposição das variações na incidência da extrema pobreza em crescimento e 
redistribuição (p.p) 

 

 

 

Os dados demonstram que o período entre 2011 e 2012 apresentou a maior queda anual da taxa 

de extrema pobreza desde 2008, certamente em virtude da combinação de bom crescimento da 

renda per capita com redistribuição a favor dos mais pobres.  
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Um dos aspectos mais notáveis das mudanças sociais no Brasil, desde a implementação de 

políticas públicas direcionadas, diz respeito à diminuição das desigualdades entre grupos, com 

forte crescimento da renda, principalmente entre as camadas historicamente menos 

privilegiadas.  O gráfico 2 apresenta o crescimento percentual (média anual) entre 1992 e 2012 

da renda domiciliar per capita real de grupos selecionados da população. A linha horizontal 

mostra o crescimento médio do Brasil em sua totalidade. Como se nota,  a maior parte desses 

grupos historicamente excluídos teve crescimento substancialmente maior do que a média 

nacional. (IPEA, 2013, p. 29) 

 

Gráfico 2. Crescimento anual da renda domiciliar per capita (R$ 2012) para grupos 
selecionados entre 1992 e 2012 

 

 
 

 
 

 

No gráfico 3, compreendendo o período entre 2011 e 2012, temos os números para o último 

ano das PNADs, havendo o mesmo padrão de crescimento acima da média para a maior parte 

dos grupos selecionados, agora com números mais expressivos para a região Nordeste. (IPEA, 

2013, p. 30) 
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Gráfico 3. Crescimento anual da renda domiciliar per capita (R$ 2012) para grupos 
selecionados entre 2011 e 2012. 
 
 
  

 

 

O estudo do IPEA demonstra, com clareza, que a maior parte dos grupos menos privilegiados 

da população experimentou ganho substancial de renda entre 2002 e 2012. Como efeito, 

observou-se uma queda brutal da extrema pobreza em todos os grupos analisados, dentre os 

quais os menos privilegiados da população foram os que mais se beneficiaram no período 

pesquisado (Gráfico 4). Todavia, retornando uma ou duas décadas, percebe-se que a distância 

entre os grupos era maior: a diferença entre a taxa de extrema pobreza dos domicílios da área 

rural em relação aos domicílios chefiados por mulheres era 13%, em 2002, e caiu para 5,2% em 

12. Em suma, a redução das taxas de pobreza entre diferentes grupos pode ser analisada pela 

queda da desigualdade que ocorreu na última década.  

 

Gráfico 4. Evolução da extrema pobreza em grupos selecionados, 1992-2012 
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Conforme os dados do IPEA, entre 2002 e 2003, os domicílios com seis ou mais moradores 

apresentaram uma expressiva elevação na taxa de pobreza, contudo, no período seguinte, as 

taxas decresceram aceleradamente. Para essa situação, o efeito da expansão do Programa Bolsa 

Família na queda das taxas de pobreza foi fundamental. O Gráfico 5 mostra que, à medida que 

a taxa de pobreza de um grupo diminui mais que a de outro, se observam mudanças na 

composição da pobreza. Dentre essas alterações, as que mais chamam atenção são:   o aumento 

da participação de pessoas moradoras de domicílios chefiados por mulheres e por pretos e 

pardos, domicílios que possuem seis ou mais moradores, e a diminuição da participação de 

pessoas cujos chefes de domicílios têm, no máximo, o primário incompleto. (IPEA, 2013: 35) 

 

Gráfico 5. Participação de grupos selecionados entre os extremamente pobres, 1992-2012. 

 

Dados da Síntese de Indicadores Sociais (SIS) divulgados pelo (IBGE, 2014) mostram a 

mensuração evolutiva do Bolsa Família e outros programas sociais na composição da renda dos 

mais pobres. Enquanto em 2013 o trabalho era responsável por 77,2% da renda da população 

total, nas famílias com renda per capita de até um quarto do salário mínimo, o peso dos salários 

era bem menor, de 57%.  

Na outra ponta, as "outras fontes" (programas sociais, aluguéis, investimentos) representavam 

apenas 4,5% no rendimento do total da população e chegaram a 37,5% entre os muito pobres. 

Em 2004, as "outras fontes" representavam 20,3% do total de rendimentos das famílias de 

menor renda, ou seja, o peso quase dobrou nas gestões petistas (aumento de 85%). (IBGE, 2014) 
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Como a população pobre praticamente não possui rendas vinculadas ao rentismo, oriundas de 

aluguéis e aplicações financeiras, os programas sociais são os principais responsáveis pelas 

"outras fontes". Aposentadorias e pensões representavam, em 2013, 18,3% da renda do total de 

famílias brasileiras e apenas 5,5% dos extremamente pobres. (IBGE, 2014)  

Os benefícios governamentais foram tema de duros embates na campanha presidencial de 2014. 

A oposição dizia que o governo se "contentava" com a transferência direta de dinheiro aos 

pobres, a situação argumentava que os adversários planejavam o fim dos programas sociais. O 

período pesquisado pelo IBGE vai do segundo ano do governo de Luiz Inácio Lula da Silva 

(2004) ao terceiro ano do governo Dilma Rousseff (2013), período no qual os programas sociais 

foram aprimorados e estendidos. 

Os dados do IBGE demonstram o aumento do peso dos benefícios no conjunto da renda das 

famílias pobres, ressaltando que não existe vínculo relacionado ao abandono do emprego. 

Destacam, ainda, que houve reorganização das fontes de rendimento, embora os números 

vinculem a elevada dependência das famílias pobres em relação aos programas sociais.  A 

redução da participação do rendimento no trabalho não significa aumento da taxa de 

desocupação, tanto que os níveis de ocupação permaneceram crescentes no país. (IBGE, 2014) 

A ideia da implantação de programas sociais e de transferência de renda é prevenir a situação 

da pobreza e dar a oportunidade de recusar trabalhos degradantes. O maior peso dos programas 

sociais está no Norte e Nordeste, regiões que concentram maior proporção de pobres.  

A Síntese de Indicadores Sociais (SIS), divulgada pelo IBGE (2014), demonstra algo alarmante, 

uma vez que, apesar da redução da desigualdade, a distância entre ricos e pobres decresce 

lentamente no Brasil. Os 10% mais ricos detêm 41,7% do total da renda, enquanto os 10% mais 

pobres se apropriam de apenas 1,2% do conjunto de rendimentos. Em um cenário projetado de 

igualdade, cada grupo teria 10% da renda total. Em 2004, as proporções eram de 45,3% para os 

mais ricos, e 1% para os mais pobres. As distorções se enquadram também no acesso a bens de 

consumo, sendo infinitamente menores entre os mais pobres.  

Diante do exposto, nos próximos subitens do trabalho destacaremos os principais programas 

governamentais das gestões de Lula e Dilma, enfatizando os pontos de convergências e 

divergências, demonstrando dados estatísticos para que sejam compreendidos os 

questionamentos ante a luta constante de classes.  
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5.1 – Programa Bolsa Família 

 

Quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse em janeiro de 2003, encontrou 

programas sociais de transferência de renda bem desarticulados, pois havia diferentes listagens 

de beneficiários e critérios distintos para recebimento de benefícios.  Esse sistema “espalhado” 

foi submetido a um processo de unificação, decisão que exigiu, entre outras coisas, o 

recadastramento e a unificação dessas listas e a redefinição de critérios. 

Entre os Ministérios criados no Governo Lula, um deles foi desenvolvido visando implementar 

e articular as políticas de desenvolvimento social, o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à fome (MDS), o qual foi concebido em 2004, integrando três áreas distintas do 

governo, mas com interesses correlatos: o Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e 

Combate à Fome (MESA), o Ministério da Assistência Social e a Secretaria-Executiva do 

Programa Bolsa Família, ligada à Presidência da República. 

Com o devido alinhamento do MDS, o Governo Federal identificou a necessidade de parceiros, 

e foi decidido,  em gestão compartilhada com os estados e municípios, transformar os 

programas em ação, desenvolvendo uma política de Estado em prol do social, tencionando 

associar o crescimento econômico local com o desenvolvimento social dos mais desprovidos, 

pobres, crianças, adolescentes, idosos e portadores de necessidades especiais, principalmente  

focalizando a família como o núcleo na formulação de suas ações. (MDS, 2014)  

Importa acrescentar que ficam evidentes a complexidade enfrentada pelo MDS e a necessidade 

constante de atuar na consolidação da Rede Integrada de Proteção e Promoção Social, 

proporcionando espaços para o diálogo e a negociação entre o Estado e a sociedade civil. (MDS, 

2014).  

O MDS (Ministério do Desenvolvimento Social) incorpora políticas essenciais sob sua 

responsabilidade, a saber: 

A)  A Assistência Social, com o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e seus 

serviços socioassistenciais, articulados aos benefícios e programas de transferência de 

renda, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC), o Programa Bolsa Família (PBF) 

e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti); 
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B)  A Política de Segurança Alimentar e Nutricional, por meio do Sistema Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan) e Programas de Inclusão Produtiva;  

C) Controlar a eficácia, a eficiência e a efetividade dos seus programas, realizando 

avaliações de impacto das políticas sociais e seus benefícios sobre a realidade 

socioeconômica da população atendida, assim como promover a gestão compartilhada entre 

as unidades federadas.  

Nascia o Programa Bolsa Família (PBF), que se integrava a um guarda-chuva maior 

denominado Programa Fome Zero. No início, o Fome Zero obteve maior repercussão na mídia 

e no próprio discurso governamental, mas foi o Bolsa Família que se consolidou como o 

programa social por excelência do governo Lula, haja vista ter integrado e consolidado 

programas de transferência de renda anteriores, com o aumento do valor dos benefícios, 

inaugurando uma nova agenda social com a unificação. (WEISSHEIMER, 2006, p 37) 

Provavelmente o PBF seja um dos carros-chefes da política social no Brasil, que hoje integra o 

Plano Brasil Sem Miséria, o qual beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema 

pobreza. É direcionado aos cidadãos com renda familiar per capita inferior a R$ 77,00 mensais 

e está baseado na garantia de renda, inclusão produtiva e no acesso aos serviços públicos. 

A gestão do programa foi instituída pela Lei 10.836/2004 e regulamentada pelo Decreto nº 

5.209/2004, a operacionalização é descentralizada e compartilhada entre a União, Estados, 

Distrito Federal e municípios. Os entes federados trabalham em conjunto para aperfeiçoar, 

ampliar e fiscalizar a execução. 

Walquiria Leão Rego e Alessandro Pinzani (2014, p. 34) analisam o PBF: 

“Desde a implantação do Bolsa Família, observamos exemplos da repetição 

histórica do preconceito e da força dos estereótipos. Nos mais variados 

ambientes sociais os pobres são acusados de preferir viver do dinheiro da bolsa, 

em vez de trabalhar; de fazer filhos para ganhar mais dinheiro do Estado; de 

usar o dinheiro para comprar cachaça. Estas acusações estereotipadas provêm, 

na maioria dos casos, de pessoas que não dispõem de informações sobre o 

programa (valor da bolsa, por exemplo, que com certeza não poderia substituir 

um salário regular; ou sobre o fato de que as famílias recebem no máximo ajuda 

para 03 filhos, recentemente para mais dois em idade escolar uma ajuda para 

dois adolescentes, entre 16 e 17 anos, enquanto os outros ficam excluídos; ou 

sobre o fato de que o dinheiro é pago às mulheres, não aos homens, etc.). Esse 

tipo de argumento é muito comum no discurso público geral, no qual não se 

admite que os pobres possam não ser responsáveis por sua situação. ” (REGO 

e PINZANI, 2014, p. 234) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.836.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5209.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5209.htm
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 Expõem também a seguinte reflexão sobre o impacto na vida dos cidadãos: 

“Ao incluir o beneficiário no corpo dos cidadãos, promove nele um sentimento 

de identificação com a nação, devido ao reconhecimento de sua pessoa por 

parte das instituições políticas do Estado. Suas necessidades se tornam objeto 

de direitos, cuja satisfação ele pode exigir do poder público. Em contrapartida, 

exige-se dele que assuma suas responsabilidades perante a comunidade política 

e o próprio Estado. Assim, ocorre o aprendizado da cidadania em uma dupla 

dimensão: a do sujeito de direitos e a do sujeito de deveres. As duas dimensões 

são necessárias para que os indivíduos se considerem cidadãos, isto é, 

membros ativos do corpo político, e não meros clientes que recebem 

passivamente os serviços oferecidos pelo Estado. Isso se aplica não somente a 

programas sociais básicos como o Bolsa Família, mas a qualquer prestação 

estatal. Por isso, é importante ressaltar que programas sociais condicionados, 

como o Bolsa Família, podem representar, pelo menos por certo tempo, 

importante instrumento de formação cívica. Isso nos leva a considerar a relação 

entre políticas públicas e a criação de cidadania. ” (REGO e PINZANI, 2014, 

p. 234) 

 

É importante destacar, que antes da operacionalização do Bolsa Família, existiam programas 

de transferência de renda, denominados Bolsa Escola (Abril/2001), Bolsa Alimentação 

(Setembro/2001) e Auxílio Gás (Janeiro/2002). No entanto, estes programas atuavam de forma 

desarticulada, sem exigir condicionalidades. (MARQUES e MENDES, 2007) 

 Conforme dados do MDS, divulgados em Dezembro/2013, o programa contemplava, em 

outubro de 2003, 1,2 milhões de famílias. Atualmente beneficia 14 milhões de famílias, 

atingindo cerca de 50 milhões de pessoas, é baseado em um sistema de condicionalidades que 

exige das famílias que têm crianças a assiduidade na escola e que elas tenham a carteira de 

vacinação em dia, como requisito para a manutenção do benefício. (MDS, 2014) 

Marco Aurélio Weissheimer (2006, p. 12) assim descreve o programa: 

“O Bolsa Família não é o programa mais importante em termos de volume de 

recursos investidos, mas talvez seja o de maior impacto na vida cotidiana de 

milhões de pessoas que tinham muita dificuldade para colocar comida na mesa. 

Pessoas que estavam fora do alcance das políticas sociais e que viviam em 

situação de grande pobreza passaram a ser beneficiadas por uma rede de 

proteção social inédita em suas vidas e inédita no Brasil. E para quem não tinha 

praticamente nada, ter algum avanço de renda, mesmo que pequeno, já causa 

um grande impacto na vida. Os recentes levantamentos sobre as condições de 

vida da população brasileira mostram isso claramente. Pela primeira vez em 

muitos anos houve melhoria na distribuição de renda. Para milhões de pessoas, 

esse não é um detalhe menor. ” 
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Os recursos do Programa Bolsa Família (PBF) são depositados mensalmente para as famílias 

que integram o programa, sendo o saque realizado com cartão magnético, emitido 

preferencialmente em nome das mulheres. Há benefícios específicos para famílias com 

crianças, jovens até 17 anos, gestantes e mães que amamentam. O valor depende do tamanho 

da família, da idade dos seus membros e da sua renda. Vale lembrar que as famílias 

beneficiadas, com filhos entre zero e 15 anos de idade, devem, em contrapartida, matricular e 

garantir a frequência de seus filhos na escola, cumprir o calendário de vacinações, fazer o 

acompanhamento pré-natal e participar de ações educativas sobre aleitamento materno e 

alimentação saudável. (MDS, 2014)  

Não há como discordar da importância do programa para as famílias beneficiadas e para os 

municípios onde elas habitam. Estudos indicam que o benefício fortalece o orçamento familiar, 

constituindo a principal fonte de renda da família e dos municípios, superando não só a 

arrecadação municipal, como as transferências constitucionais, os recursos destinados à saúde 

pública, entre outros indicadores. Há municípios em que quase a metade da população é 

beneficiada pelo programa. As pesquisas que tratam do PBF sinalizam que as famílias atendidas 

animam o mercado consumidor local, com a aquisição de alimentos. (MARQUES e MENDES, 

2007) 

Em pesquisa realizada por Rego e Pinzani (2014, p. 95) com 150 famílias beneficiadas pelo 

Bolsa Família, foi possível apurar que, conforme avaliação das beneficiadas, a quase totalidade 

das mulheres garantiu ser melhor o cartão estar em seu nome do que no do cônjuge (cerca de 

10% disseram ser indiferente, nenhuma afirmou ser melhor o cartão estar no nome do 

companheiro). A justificativa, na maior parte das vezes, é que a mulher sabe aplicar melhor os 

recursos financeiros. Mas houve muitas que mencionaram que os companheiros usariam o 

dinheiro para consumir bebidas alcoólicas, embora, quando perguntadas, negassem quase 

sempre que eles bebessem (não foi possível averiguar se isso correspondia à verdade, ou seja, 

se estavam simplesmente repetindo um lugar comum, apesar de ele ser desmentido pela sua 

experiência pessoal, ou se baseavam seu juízo na observação das famílias vizinhas.  

Quando o PBF completou dez anos, foi produzida uma edição comemorativa da Revista do 

Serviço Público e, em um dos artigos, Luciana Jaccoud (2013, p. 9) afirma que o Programa 

Bolsa Família se desenvolveu em um contexto alargado de proteção social, e que nele pode 

desempenhar um papel relevante. De um lado, ocupou campos que ainda se mantinham 
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desprotegidos, tanto no que diz respeito à renda, como ao acesso a serviços. Nesse sentido, 

destaca que o PBF emergiu em um contexto de importante institucionalidade, ampliando seu 

escopo protetivo. De outro lado, o programa ocupa uma posição que é cruzada por diferentes 

projetos de sociedade. Sua defesa mobiliza tanto os que defendem a ampliação da cobertura da 

proteção social pública, como os que criticam o projeto de universalização acolhido em 1988 e 

assentado em um modelo social redistributivo e altamente solidarista. São divergências que se 

referem aos princípios normativos da proteção social.  

No Bolsa Família há três eixos principais: 1°) a transferência de renda promove o alívio 

imediato da pobreza; 2°) as condicionalidades reforçam o acesso a direitos sociais básicos nas 

áreas de educação, saúde e assistência social; 3°) as ações e programas complementares 

objetivam o desenvolvimento das famílias, de modo que os beneficiários consigam superar a 

situação de vulnerabilidade. 

Na pesquisa supracitada de Rego e Pinzani (2014, p 96), é importante a reflexão em torno do 

direito ao recebimento da Bolsa Família, pois cerca de 75% das entrevistadas afirmaram que a 

bolsa é um favor do governo ou uma ação derivada do fato de o presidente Lula ter sido pobre 

e, portanto, conhecer melhor a situação dos miseráveis. Poucos afirmaram que o governo tem 

o dever de ajudar os pobres, e apenas cinco usaram a palavra “direito” (e somente duas, quando 

perguntadas, mostraram ter uma noção adequada desse conceito, enquanto as outras pareceram 

não ter uma visão clara do seu sentido – uma mencionou, inclusive, a noção de “favor”). Quase 

todas reconheceram que o fato de ter votado em Lula nas últimas eleições e de ele ter sido eleito 

à Presidência mudou suas vidas, pouco mais da metade das entrevistadas afirmou votar somente 

por obrigação. Em essência, perceberam a mudança de rumo do governo federal nas gestões de 

Lula e Dilma. 

A seleção das famílias para o Bolsa Família é feita com base nas informações registradas pelo 

município no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, instrumento de 

coleta e gestão de dados que tem como objetivo identificar todas as famílias de baixa renda 

existentes no Brasil. 

Tendo esses dados, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS, 2014) 

seleciona, de forma automatizada, as famílias que serão incluídas para receber o benefício. No 

entanto, o cadastramento não implica a entrada imediata das famílias no programa e o 

recebimento do benefício. 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/resolveuid/1169e4d98311fe31e82e6712f9aa7c4a
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O PBF atua articulado com outros programas sociais, os quais podemos definir como ações 

complementares, que objetivam desenvolver capacidades e aumentar o nível de autonomia das 

famílias, facilitando a inserção social. A exigência das condicionalidades, nas áreas da educação 

e saúde, é fundamental para garantir, na perspectiva do desenvolvimento social e da cidadania, 

o futuro dessa geração.  

No mesmo artigo de Luciana Jaccoud (2013, p.9), ficam evidenciadas as condicionalidades do 

programa, quando descreve: 

 “A emergência de uma agenda da pobreza em toda a América Latina foi 

largamente influenciada pela disseminação, por grupos de interesse, 

comunidades epistêmicas e organismos internacionais, de um novo modelo de 

proteção social voltado ao enfrentamento à pobreza. Tendo como proposta 

principal os Programas de Transferência Condicionada de Renda (PTRC), e 

assentado no paradigma de desenvolvimento humano, a nova agenda propõe 

suprir as necessidades básicas por meio de transferências de renda e 

desenvolver capacidades por meio de condicionalidades em educação e saúde. 

Contudo, em que pese a perspectiva residualista que comandava a formulação 

de um projeto ancorado na priorização da pobreza, o processo de formatação e 

materialização destes programas nos diversos contextos nacionais está longe 

de consolidar experiências homogêneas. A emergência e implementação dos 

programas de transferência de renda para a população pobre respondeu a 

trajetórias institucionais e a contextos políticos diferenciados e se expressa em 

distintos resultados em termos do desenho dos programas e do papel que 

cumprem no campo da ação social do Estado e na própria dinâmica social. ”  

 

O MDS destaca que também é objetivo o aumento da escolaridade de jovens e adultos; a 

geração de trabalho, renda e qualificação profissional; o acesso à energia, por meio do Programa 

Luz para Todos; a inclusão bancária e microcrédito orientado; e a articulação com a política 

nacional de habitação. O lançamento pelo Governo Federal do Programa Minha Casa Minha 

Vida tem o propósito de direcionar parte dessas casas para as famílias do PBF que não tenham 

habitação. 

O programa é construído em parceria com as prefeituras municipais, com os gestores da 

assistência social e com os coordenadores do Programa Bolsa Família.  A descentralização 

permitiu o mapeamento da pobreza no Brasil, sendo um importante indicador de planejamento 

para o Governo Federal.  

De acordo com estudos do IPEA (2013, p. 24), as políticas sociais sob a responsabilidade do 

MDS teriam uma participação em torno de 28% na redução das desigualdades sociais. Desse 

percentual, 21% correspondem ao Programa Bolsa Família e 7% ao Programa de Benefício da 
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Prestação Continuada. Interessante destacar que o PBF se articula na assistência social, por 

exemplo, com o BPC, um programa com recursos superiores ao programa Bolsa Família. Fica 

evidente que as políticas sociais de transferência de renda, implementadas pelos governos Lula 

e Dilma, têm expressivo impacto na diminuição da desigualdade no Brasil.  

A pesquisa de Marco Aurélio Weissheimer (2006, p. 67) descreve que o PBF, além de sua base 

legal e dentro das diretrizes do SUAS, vem se consolidando rapidamente em todo o país dentro 

dos mesmos princípios éticos e de respeito ao pacto federativo, estando presente em todos os 

estados e municípios, sem qualquer discriminação político-partidária, somando esforços e 

recursos com os governos estaduais e municipais que também desenvolvem programas de renda 

familiar básica.  

 

Conforme os dados do IPEA (2013, p. 25), podemos observar, no gráfico 6, que, além da queda 

da desigualdade, houve muitas mudanças nos efeitos marginais.  Tanto o Programa Bolsa 

Família quanto, em menor grau, o BPC são as fontes mais progressivas que contribuíram para 

diminuir a desigualdade, tornando-se mais forte ao longo do tempo, somando menos de 2% da 

renda total da PNAD 2012. O estudo também demonstra que, na década de 1990, os outros 

rendimentos exerciam a maior pressão pró-desigualdade, mas, nos últimos anos, o mercado de 

trabalho assumiu esse posto.  

 

Gráfico 6. Efeitos marginais relativos por fontes de renda - Brasil, 1992/2012. 
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Conforme avaliação de Marcio Pochmann (2013, p.154), é importante observar o reflexo dessas 

políticas na base da pirâmide social: 

 

“Nesse sentido, a recuperação do papel do Estado com os governos Lula e 

Dilma se mostrou essêncial para que o Brasil pudesse retornar à luta pela 

superação do subdesenvolvimento , e os resultados positivos começaram 

rapidamente  a aparecer com o crescimento econômico duas vezes maior que 

na década de 1990 (com a consequente recuperação de posições no ranking do 

PIB mundial), combinado com a redistribuição da renda, sobretudo na base da 

pirâmide social, e a elevação da participação do rendimento do trabalho na 

renda nacional. Para isso foi necessário recompor as empresas e bancos 

estatais, ampliar o universo de funcionários públicos com a substituição dos 

terceirizados na execução das políticas de Estado e inovar no que diz respeito 

às ações públicas, como nos casos do PAC para a infraestrutura, do Programa 

Nacional de Habitação popular (Minha Casa Minha Vida), da exploração do 

petróleo no pré-sal, da ampliação dos serviços de saúde, educação, 

eletrificação, entre tantos outros exemplos. O Brasil emergiu com vontade 

própria e a capacidade de se reorganizar em torno de um novo projeto de 

desenvolvimento nacional foi liderada por importante convergência política 

conduzida pelo governo Lula. ”  

 

 

O gráfico 7 mostra as curvas de concentração para 2012. Detalhando: o eixo horizontal informa 

a população acumulada ordenada pela renda per capita total, do cidadão mais pobre até o mais 

rico; doutro modo, o eixo vertical apresenta a fração acumulada da renda de cada fonte ao longo 

da distribuição. A reta da igualdade perfeita é a linha reta diagonal, ou seja, se qualquer fonte 

fosse distribuída de forma perfeitamente igualitária entre a população, sua curva de 

concentração seria idêntica à igualdade perfeita. (IPEA, 2013, p. 25) 

 

Percebemos que o Programa Bolsa Família beneficia isoladamente os mais pobres: os 10% mais 

pobres recebem 30% da renda do programa, e os 50% mais pobres se apropriam de mais de 

90% dos recursos transferidos. O BPC também é bastante progressivo, seguindo de perto a reta 

da igualdade perfeita e chegando a ficar acima a partir de certo ponto. (IPEA, 2013, p. 25) 

 

As outras três fontes (trabalho, previdência, outras rendas) estão bem abaixo da igualdade 

perfeita, o que explica o alto nível de desigualdade existente ainda no Brasil. Apesar da melhora, 

os outros rendimentos se constituem na fonte mais desigualmente distribuída: os 10% mais 

ricos recebem quase 60% desse tipo de renda. Deste modo, a Previdência e a renda do trabalho 

apresentam perfil distributivo semelhante, com alguma vantagem para a primeira.  
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Gráfico 7. Curvas de concentração por fontes de renda e curva de Lorenz - Brasil, 2012 

 

 

Ponderando os dados do gráfico, apuramos que a pobreza é um problema complexo que não 

admite soluções fáceis, sendo ingenuidade acreditar que poderá ser resolvida somente por meio 

do Bolsa Família. Contudo tal programa enfrenta relevantes questões ligadas à pobreza, 

oferecendo-lhes uma resposta pelo menos parcial; melhor ainda, lida com algumas de suas 

facetas. Seria um erro avaliar que o Bolsa Família se limita a garantir a sobrevivência material 

de famílias destituídas e extremamente pobres (embora isso constitua obviamente um dos seus 

principais méritos). (REGO e PINZANI, 2014, p. 20). 

“No caso brasileiro, nossa pobreza, de modo geral, tem cor: é mulata, negra; e 

isso remete imediatamente à experiência da escravidão, instituição 

fundamental para a acumulação econômica no Brasil por trezentos anos. A 

escravidão, baseada na absoluta expropriação da pessoa do escravo, engendrou 

estruturas sentimentais e padrões de moralidade pública incompatíveis com as 

exigências normativas de uma sociedade decente. Sua história entre nós 

sempre foi acompanhada do “cortejo de funestos e ásperos costumes” como 

dizia o liberal brasileiro do século XIX - Tavares Bastos (1837-1875). ” 

(REGO e PINZANI, 2014, p. 21). 

Destaca Marcio Pochmann (2014, p.67), tendo como exemplo 2008, que a força da assistência 

social e dos benefícios da previdência, associados à elevação real alcançada através da política 

de valorização do salário mínimo, evitou que quase 45% dos brasileiros se encontrassem na 

condição de pobreza extrema. 

 As decomposições dinâmicas do índice do Gini são uma ferramenta muito útil para entender 

as causas da desigualdade. Utilizando tais decomposições, podemos mensurar o quanto cada 

fonte de renda colaborou para a redução da desigualdade e, decerto, decompor cada 

contribuição em um "efeito composição" (associado a mudanças na fração que cada fonte 



86 
 

representa da renda total) e um "efeito concentração" (associado a mudanças no grau de 

concentração de cada fonte). (SOARES, 2006; HOFFMANN, 2006 e 2013) 

 

O levantamento do IPEA que analisa a contribuição total das fontes, conforme a tabela 2, avalia 

três períodos: 1992/2012, 2002/2012 e 2011/2012. Inicialmente, o fator que chama atenção é 

que a queda do Gini, entre 2002 e 2012 (-0,061), foi maior do que no período todo (-0,055). Na 

verdade, a desigualdade da renda domiciliar per capita aumentou no início dos anos de1990 e 

só começou a recuar no final da década, de modo que o Gini, em 2002 (0,587), era levemente 

maior do que em 1992 (0,580). No início do século XXI, efetivamente, houve significativa 

redução da desigualdade, chegando a um Gini de 0,526, em 2012. Avaliando todo o período 

(1992/2012), observamos que todas as fontes contribuíram para diminuir a desigualdade. No 

entanto, a renda do trabalho representou quase metade da variação do Gini, seguida pelo 

Programa Bolsa Família e pela Previdência, quase empatados. (IPEA, 2013, p. 26) 

 

É de André Singer (2012, p.142) a reflexão sobre a pesquisa do IPEA: 

 

“Mesmo mantido o ritmo atual de melhora das condições de vida dos menos 

aquinhoados, o Ipea calcula que em 2016 chegaremos a um indicador de 

desigualdade um pouco inferior àquele de que dispúnhamos em 1960, quando 

foi feita a primeira mensuração sobre diferenças de renda pelo IBGE: 0,49 no 

índice de Gini. Ou seja, se bem-sucedido o esforço no sentido de erradicar a 

miséria entre 2010 e 2014 (compromisso do Governo Dilma Rousseff), o que 

está no horizonte é, por assim dizer, voltar ao ponto interrompido pelo golpe 

de 1964, muito distante, portanto, de um padrão “reconhecidamente similar. ”  

 

Quando observamos o período 2002/2012, percebemos que o trabalho se concentrou com 

contribuição relativa ainda maior, enquanto a Previdência passou a ocupar o segundo lugar, 

impulsionada tanto pela maior inclusão quanto pela elevação do salário mínimo, e o Bolsa 

Família, em terceira posição. Dessa forma, todas as fontes colaboraram para redução das 

desigualdades. (IPEA, 2013, p. 27) 

 

“Na zona rural de Inhapi verificamos com mais nitidez que a vida familiar 

melhorava muito quando havia a presença de uma mãe ou de uma sogra que 

recebia aposentadoria do sistema previdenciário federal. As aposentadas, 

sempre em predominância em relação aos homens aposentados, em geral são 

fortes, falantes e mandonas, conscientes de que garantem um bem-estar maior 

a seus familiares – verdadeiras figuras de chefes de família”. (REGO, 2014, p. 

120) 
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Tabela 2. Decomposição por fontes de renda de variações na renda domiciliar per capita. 

 

 

O retorno do crescimento econômico, conforme Pochmann (2014, p. 67), associado ao 

redirecionamento do gasto social, favoreceu a ampliação das possibilidades de emprego e de 

renda na base da pirâmide social brasileira. Com isso, o país passou a registrar desde 2004 uma 

substancial inflexão na evolução da estrutura da sociedade. De uma estratificação social 

congelada ao longo da década de 1990 passou-se a uma significativa mobilidade social nos 

segmentos de menor rendimento. Em resumo, houve um decréscimo relativo na base da 

pirâmide social vinculado à ascensão de novos segmentos de rendimento. (IPEA, 2013, p. 27) 

Conforme declaração da Ministra do MDS – Tereza Campello, a maioria dos adultos do Bolsa 

Família trabalha, e na mesma média dos demais que não são do Bolsa Família - População 

Economicamente Ativa (PEA). Por outro lado, metade da população do Bolsa Família não 

trabalha, porque tem menos de 16 anos. A ministra afirma que o programa não exige do público 

do Bolsa Família lapso temporal de permanência, mas visa que trabalhem e prosperem. 

Portanto, ao contrário de muitos argumentos vazios ouvidos na mídia, existem portas de saída, 

pois, desde o início do programa, mais de 1,7 milhões de famílias deixaram o PBF, o que 

significa em torno de 6,5 milhões de pessoas.  

Na pesquisa realizada por Rego e Pinzani (2014, p. 193), do ponto de vista das mulheres 

entrevistadas, foi apurado o desejo de garantir um futuro melhor para os filhos, podendo afirmar 

que elas nutrem quase uma única esperança na vida, que é a de   torná-los pessoas com mais 

capacitações do que elas; enfim, equipá-los melhor para que busquem outro destino. Também 

fica evidente a dificuldade para conquistarem um emprego com carteira assinada, e que, ao 
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contrário de muitas afirmações, a maioria dos beneficiados do Bolsa Família trabalha em 

atividades degradantes. Rego e Pinzani avaliam, depois de cinco anos de entrevistas: 

“Constata-se que o programa atingiu um dos seus objetivos principais, pois o 

Bolsa Família garante o direito à vida a milhões de brasileiros; não resolve, 

contudo, o problema da pobreza. Isso se destaca particularmente quando 

observamos a situação dos homens pobres no quesito renda regular e aumento 

da autoestima. Na verdade, os maridos, normalmente, não têm nenhuma 

perspectiva de trabalho e de melhora de vida; não possuem futuro nessas 

regiões nas quais se realizou a pesquisa. De modo geral, são desqualificados 

para qualquer atividade produtiva. ” 

“(...). No máximo, nas cidades chegam a ajudante de pedreiro e na zona rural 

fazem algumas colheitas sazonais, pelas quais recebem em torno de R$ 15,00 

a R$ 20,00 por jornada de trabalho, incerto e de pouca duração. Na outra ponta 

insiste o renitente alcoolismo, que realmente é muito comum e generalizado 

entre eles, situação ainda mais desmoralizante, porque os torna pessoas 

violentas. São sistematicamente rejeitados e, portanto, sujeitos a vários tipos 

de humilhação, feitas por familiares e pelas polícias locais, que os prendem, 

batem e depois os soltam ainda mais humilhados e, claro, reforçando com isso 

sua violência e sua condição de eternos reincidentes no vício da bebida. Não 

existe nenhum programa de ajuda e atendimento a eles. O alcoolismo é sempre 

visto por todos como falha moral, logo o caminho está definitivamente traçado 

à prática de atos humilhantes contra eles. ”  

As diretrizes do MDS salientam, entre as portas de saída, os cursos de qualificação profissional, 

sendo uma das áreas que proporcionam um retorno excepcional. Vale lembrar que 

tradicionalmente  os programas de qualificação ofertados aos mais pobres, sempre tiveram 

qualidade questionada, atualmente através do PRONATEC, os cursos são ministrados em 

parceria com o “Sistema S”, SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE, e também com os 

Institutos Federais. (MDS, 2014) 

Os dados oficiais demonstram que o PRONATEC está funcionando desde 2011 e já formou em 

torno de sete milhões de pessoas, dos quais grande parcela participa de algum programa de 

transferência de renda do “Brasil Sem Miséria”. A qualificação profissional acaba contribuindo 

para a recolocação no mercado de trabalho. 

 

Podemos citar como exemplo que a maioria dos beneficiados pelo PBF já trabalha, mas, às 

vezes, trabalham em empregos vulneráveis e, com a possibilidade de um curso de qualificação, 

ampliam a inserção no mercado de trabalho. É importante destacar que existem outras 

oportunidades vinculadas ao Bolsa Família para quem está no campo e ainda não tem luz, entrar 

no “Luz para Todos”; para quem não tem casa, ingressar no ”Minha Casa Minha Vida”; para 

quem é empreendedor, se inserir no ”Crescer”, que é o microcrédito produtivo, lembrando que 
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aproximadamente 10% dos microempreendedores que se formalizaram, são oriundos do Bolsa 

Família. (MDS, 2014) 

Estes dados demonstram que é preconceito contra os pobres dizer que eles não trabalham, 

acreditar que não querem trabalhar, que precisam de favor. Necessitam, sim, é de oportunidade 

até mesmo para procurarem um novo emprego. Nenhuma pesquisa indica diminuição da 

participação no mercado de trabalho ou que diminuiu a da busca por trabalho devido à 

participação no PBF. 

“Esse tipo de argumento é muito comum no discurso público geral, no qual 

não se admite que os pobres possam não ser responsáveis por sua situação. O 

estigma que lhes é atribuído se baseia na premissa neoliberal de que cada um 

é responsável pela sua posição socioeconômica como adulto, mas tal premissa 

desconsidera o fato de que a maioria das pessoas que pertencem à elite ou às 

classes mais ricas já nasceu em famílias abastadas e, portanto, não são 

responsáveis por sua situação de bem-estar ou de poder. As poucas histórias 

de self-made men que começaram nos empregos humildes e chegaram a 

possuir grandes empresas são precisamente as exceções que confirmam a regra 

que Gaetano Mosca tinha formulado já no começo do século XX: as elites 

tendem a reproduzir-se monopolizando a riqueza e a educação, transmitindo-

as aos seus descendentes e excluindo, na medida do possível, os outros 

membros da sociedade. ” (REGO, 2014, p. 234) 

 

Ademais, um dado econômico relevante divulgado pelo MDS é que cada R$ 1 real investido 

no Bolsa Família retorna para o PIB com R$1,78. E no consumo geral das famílias, o    retorno 

é de R$2,40.  Portanto, o PBF beneficia todo o Brasil, pois as famílias investem o dinheiro com 

bens que são produzidos no país: comida, roupa, remédio, material escolar, material de higiene, 

refletindo na economia. (MDS, 2014)  
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5.2- Mercado de Trabalho – Política de valorização do salário mínimo 

 

 

Os governos Lula e Dilma criaram, entre janeiro de 2003 e março de 2014, mais de 20 milhões 

de novos postos de trabalho formais em todo o Brasil, tendo o Governo Lula (2003 a 2010) 

alcançado a marca de 15,3 milhões de novos empregos formais, um crescimento de 53,63% ao 

longo do período, segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), divulgada 

anualmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). A Rais captura, além dos dados do 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) - estatística mensal do MTE - o 

número de novos servidores públicos e de trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT).  No governo Dilma, entre janeiro de 2011 e março de 2014, foram gerados 4,8 

milhões de postos de trabalho, representando um crescimento de 10,99% sobre o estoque de 

dezembro de 2010. Os dados de 2011 e 2012 se baseiam na Rais. Os números de 2013 e de 

2014 são do Caged, que acompanha apenas o processo de admissão e dispensa de trabalhadores 

regidos pela CLT.  (MTE, 2014)  

  

No período entre 2006 e 2008, o governo iniciou sua política de valorização a longo prazo do 

salário-mínimo, que estabelecia reajustes anuais de acordo com a inflação, com defasagem de 

um ano, e o crescimento do PIB da economia, com defasagem de dois anos. Essa política foi 

resultado de uma negociação entre governo e centrais sindicais e teve como objetivo principal 

promover o crescimento real mais rápido do salário-mínimo, caso a economia tivesse um bom 

desempenho. Como a economia, de fato, teve um bom desempenho no período, o salário-

mínimo cresceu 25% em termos reais. (SADER, 2013, p. 309) 

 

Em fevereiro de 2011, foi aprovada a lei proposta pelo Executivo, a qual consolidou o critério 

negociado, a vigorar até janeiro de 2015. É o esgotamento da vigência dos critérios de 

valorização estabelecidos na Lei 12.382/2011, aliado ao princípio de continuidade da 

valorização do salário mínimo até 2023, que impõe a discussão dos méritos da trajetória de 

elevação do valor real do salário mínimo e a necessidade da continuidade desse processo. 

(DIEESE, 2014)  
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“O mecanismo negociado para a valorização do salário mínimo institui um 

critério objetivo, vinculado ao desempenho econômico, e, portanto, não 

depende de decisões arbitrárias quanto a valores do reajuste e do aumento e 

quanto à data de reajuste e aumento. Além disso, tem outras qualidades: é 

simples, de fácil entendimento e estabelece uma regra que garante 

previsibilidade aos atores. O mecanismo de longo prazo possibilita, portanto, 

que a estrutura econômica vá se adequando gradualmente, tanto no que diz 

respeito aos setores em que o emprego de trabalhadores de baixos salários pesa 

mais quanto nos setores que produzem bens consumidos por esses 

trabalhadores e suas famílias. Desde o aumento real do Salário Mínimo, 

alcançado como resultado da primeira marcha unificada das Centrais Sindicais, 

no final de 2004, o poder de compra do SM elevou-se em 68%, descontando-

se a inflação. ” (DIEESE, Nota técnica n° 136, 2014).  

 

Nesse sentido, as Centrais Sindicais (DIEESE, 2009, p. 10) denominadas Central Geral dos 

Trabalhadores do Brasil (CGTB); Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB); 

Central Única dos Trabalhadores (CUT); Força Sindical (FS); Nova Central Sindical de 

Trabalhadores (NCST) e União Geral dos Trabalhadores (UGT), avaliam de forma positiva a 

construção da política de valorização do salário mínimo: 

 

“A luta das Centrais Sindicais pela elevação do poder aquisitivo do salário 

mínimo demonstrou a possibilidade de ação conjunta e unitária do movimento 

sindical brasileiro em torno de um tema fundamental para um projeto de 

desenvolvimento que incorpore as dimensões do trabalho e da melhoria da 

distribuição de renda na agenda das políticas públicas no Brasil. Certamente 

uma das mais bem-sucedidas experiências de ação unitária das Centrais nos 

últimos anos, a iniciativa construiu um grande acordo salarial nacional e 

fortaleceu o papel das entidades sindicais em defesa dos interesses mais gerais 

dos trabalhadores, sobretudo dos segmentos mais vulneráveis, presentes em 

setores em que a organização sindical tem menor alcance. Esse acordo de 

valorização do poder aquisitivo do salário mínimo demonstrou o 

amadurecimento da democracia no Brasil, revelando legitima disputa pela 

construção de políticas públicas de amplo interesse coletivo, tratada às claras, 

no palco público, com transparência e maturidade durante o processo.  

(...). Saudamos o governo federal pela sensibilidade que demonstrou ao lidar 

com a justa reivindicação de elevar o valor real do salário mínimo. O forte 

impacto na melhoria do padrão de vida de milhões de pessoas que dependem 

diretamente do mínimo para viver certamente contribuiu para a redução dos 

inaceitáveis índices de pobreza e de concentração de renda no Brasil. A 

sociedade e o país, que se beneficiaram da diminuição da desigualdade de 

renda pelo caminho mais justo: o do aumento do poder aquisitivo da base da 

pirâmide salarial. O movimento sindical que reforçou seu papel e legitimidade 

em defesa dos interesses gerais dos trabalhadores. O governo federal e o 

Congresso Nacional, que contribuíram decisivamente para melhorar a 

condição de vida dos mais vulneráveis. O mercado interno, que se fortaleceu 

pelo crescimento de renda, gasta principalmente no país. E a democracia, que 

ficou mais forte com a disputa transparente dos interesses dos atores sociais 

feita em alto nível. ”  
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A política de valorização do salário mínimo é um importante instituto regulador do mercado de 

trabalho. Ele impõe limite à superexploração e desestimula a utilização da rotatividade do 

trabalho por parte dos empregadores como forma de reduzir os gastos com salários.  

 

Os governos Lula e Dilma, por meio da política de valorização do salário mínimo (DIEESE, 

2009, p. 14) exerceram a função essencial e a razão de ser do salário mínimo, que é a proteção 

aos trabalhadores na base da hierarquia salarial, superando também: 

 

1) Proteção aos trabalhadores mais vulneráveis na relação de emprego; 

2) Combate à pobreza; 

3) Enfrentamento da desigualdade salarial, segundo atributos pessoais; 

4) Baliza dos salários de ingresso no mercado de trabalho; 

5) Referência para os baixos salários e rendimentos do trabalho em geral (incluindo os 

rendimentos dos trabalhadores autônomos); 

6) Organização da escala de remunerações do trabalho; 

7) Inibição da rotatividade de trabalhadores por iniciativa de empresas; 

8) Instituição de piso para os benefícios da Seguridade Social (Previdência e Assistência 

Sociais); 

9) Combate às desigualdades regionais e estímulo às economias menos dinâmicas; 

10) Dinamização do mercado consumidor interno e do crescimento econômico. 

 

 

A esse respeito, no pronunciamento de 1° de maio de 2015, a Presidenta Dilma ressaltou que, 

nos últimos anos, uma das principais vitórias em prol dos trabalhadores tem sido a valorização 

do salário mínimo. De acordo com a presidenta, foi enviada ao Congresso Nacional uma 

Medida Provisória que garante a política de valorização do salário mínimo no período 2015-

2019, que beneficia diretamente os trabalhadores e aposentados, e também foi enviada proposta 

de correção da tabela do Imposto de Renda, visando assegurar um Brasil mais justo – nas 

palavras da presidenta Sra. Dilma Rousseff.  
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5.3 – Principais programas sociais no governo Lula e Dilma 

 

Destacaremos os principais programas sociais do governo Lula e Dilma: 

Prouni- No campo da educação, um dos grandes desafios do Brasil sempre foi a dificuldade de 

ingresso dos jovens carentes nas universidades, razão pela qual foi implantado, em 2004, o 

Programa Universidade para Todos (Prouni), que tem como direcionamento conceder bolsas de 

estudo, parciais ou integrais, a estudantes de baixa renda, em instituições privadas de educação 

superior (cursos de graduação e sequenciais, de formação específica). Em contrapartida, as 

entidades que participem do programa, recebem do Governo Federal a isenção de alguns 

tributos. Entre as condicionalidades, os contemplados devem obter boas notas no Enem (Exame 

Nacional do Ensino Médio), ser estudantes da rede pública de ensino ou que tenham estudado 

na rede particular com bolsa integral. A renda familiar per capita não poderá ultrapassar um 

salário mínimo e meio para bolsas de 100%; se a renda for superior a um salário mínimo e meio 

até três salários, o estudante poderá concorrer à bolsa de 50%; e acima de três salários não 

poderá ser contemplado com bolsas; no entanto, muitos se submetem à prova para participarem 

de outros processos seletivos (MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO - MEC, 2014)  

Ciência sem fronteiras - Ciência sem Fronteiras é um programa que busca promover a 

consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da 

competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. A iniciativa 

é fruto de esforço conjunto dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do 

Ministério da Educação (MEC), por meio de suas respectivas instituições de fomento – CNPq 

e Capes –, e Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC. O projeto prevê 

a utilização de até 101 mil bolsas em quatro anos para promover intercâmbio, de forma que 

alunos de graduação e pós-graduação façam estágio no exterior com a finalidade de manter 

contato com sistemas educacionais competitivos em relação à tecnologia e inovação. Além 

disso, busca atrair pesquisadores do exterior que queiram se fixar no Brasil ou estabelecer 

parcerias com os pesquisadores brasileiros nas áreas prioritárias definidas no Programa, bem 

como criar oportunidade para que pesquisadores de empresas recebam treinamento 

especializado no exterior. (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO -

MCTI, 2014)  
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Rede Cegonha - A Rede Cegonha, criada em 2011, foi o primeiro programa social de 

relevância criado pela presidenta Dilma Rousseff. É uma estratégia do Ministério da Saúde que 

visa programar uma rede de cuidados para assegurar às mulheres o direito ao planejamento 

reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como assegurar 

às crianças o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis. Esta 

estratégia tem a finalidade de estruturar e organizar a atenção à saúde materno-infantil no País 

e será implantada, gradativamente, em todo o território nacional, respeitando o critério 

epidemiológico, taxa de mortalidade infantil e razão mortalidade materna e densidade 

populacional. São quatro os componentes da Rede Cegonha:  

I - Pré-natal; II - Parto e nascimento; III - Puerpério e atenção integral à saúde da criança; e  

IV - Sistema logístico (transporte sanitário e regulação). (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014)  

Minha Casa, Minha Vida - O programa foi criado em 2009, com base no financiamento 

habitacional urbano e também rural, havendo duas modalidades de atendimento. O primeiro 

para famílias com renda até R$ 1.600,00, enquanto o segundo contempla grupos familiares com 

renda de até R$ 5.000,00. A primeira etapa do programa resultou na entrega de mais de um 

milhão de moradias. A segunda fase, ainda mais ambiciosa, pretende entregar mais 2 milhões 

de casas e apartamentos até 2014. (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, 2014)  

Luz para Todos - O Governo Federal lançou o “Luz para Todos”, em novembro de 2003, com 

o objetivo de levar energia elétrica a todos os domicílios rurais do país. O programa foi 

desenvolvido pelo Ministério das Minas e Energia que, na época, era comandado por Dilma 

Rousseff, hoje presidenta da República. A meta da primeira fase, atender 10 milhões de pessoas, 

estava prevista para ser alcançada em 2008, mas só o foi no ano seguinte. Até Abril de 2013, o 

número de famílias beneficiadas pelo Programa já somava 3,04 milhões de famílias, o 

equivalente a cerca de 14,83 milhões de pessoas com eletricidade em suas casas. (MINISTÉRIO 

DE MINAS E ENERGIA, 2014)  

Pronatec – O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) foi 

criado pelo Governo Federal, em 2011, com o objetivo de ampliar a oferta de cursos de 

educação profissional e tecnológica. Além da criação de cursos técnicos gratuitos, o projeto 

também inclui a concessão de bolsas para estudantes matriculados no Ensino Médio. A 

iniciativa inclui ainda um acordo de gratuidade com entidades como SENAI, SENAC, SESC e 

SESI. O objetivo é ampliar, progressivamente, a aplicação dos recursos destes órgãos em cursos 
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técnicos e de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional. As vagas gratuitas 

são destinadas a pessoas de baixa renda, com prioridade para estudantes e trabalhadores.  

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC, 2014)  

Viver sem Limite - O Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Viver sem 

Limite foi lançado no dia 17 de novembro de 2011 (Decreto Nº 7.612) pela presidenta Dilma 

Rousseff, com o objetivo de implementar novas iniciativas e intensificar ações que, atualmente, 

já são desenvolvidas pelo governo em benefício das pessoas com deficiência. O plano tem ações 

desenvolvidas por 15 ministérios e a participação do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência (Conade), que trouxe as contribuições da sociedade civil. O Viver sem Limite 

envolve todos os entes federados e prevê um investimento total de R$ 7,6 bilhões até 2014. 

(SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS - SDH, 2014)  

Programa Mais médicos - O Programa Mais Médicos faz parte de um amplo pacto de melhoria 

do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, que prevê mais investimentos em 

infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde, além de levar mais médicos para regiões onde 

há escassez e ausência de profissionais. Com a convocação de médicos para atuar na atenção 

básica de municípios com maior vulnerabilidade social e Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas (DSEI), o Governo Federal garantirá mais médicos para o Brasil e mais saúde para a 

população. A iniciativa prevê também a expansão do número de vagas de medicina e de 

residência médica, além do aprimoramento da formação médica no Brasil. (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2014)  

Diante destas formulações, nos últimos 12 anos, o governo brasileiro (Lula e Dilma) investiram 

em programas sociais, acelerando o ciclo de desenvolvimento social sustentável, alinhado com 

o desenvolvimento econômico, fortalecendo o país, principalmente para o enfrentamento de 

momentos de oscilação (crises), como a última que vivenciamos em 2008, que abalou a maioria 

dos países, com menores reflexos no Brasil, principalmente no campo do trabalho. 

Apesar dos avanços conquistados, muitos desafios deverão ser enfrentados. Não podemos nos 

esquecer de que, embora tenha havido convergências, a dimensão das desigualdades ainda se 

reflete nos indicadores socioeconômicos. (SADER, 2013, p. 142). 
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6 – OS DIREITOS SOCIAIS ENTRE O NEOLIBERALISMO E O 

NEODESENVOLVIMENTISMO 

 

Os direitos sociais, bem como todos os demais ramos e instituições do direito, são 

manifestações da forma jurídica e da forma política estatal. Assim sendo, são, desde os mais 

liberais aos mais sociais, espelhos do capitalismo e da forma mercadoria. 

Então, não se deve entender os direitos sociais como tábua de salvação da dignidade humana, 

tampouco como guia de superação das explorações capitalistas. A análise dos direitos sociais, 

nos períodos de neoliberalismo e neodesenvolvimentismo, servirá, no entanto, para identificar 

a dinâmica e as múltiplas e contraditórias relações entre economia, política e direito no 

capitalismo. 

No estudo das matrizes do pensamento positivista, o direito e suas estruturas sociais cumprem 

uma função conservadora atrelada à reflexão jusfilosófica. Na seara do direito no Brasil, 

historicamente, o positivismo exerceu sobre o pensamento nacional expressiva influência, a 

qual pode ser considerada devastadora para a nação, alcançando a prática jurídica diária, seja 

nas doutrinas, nas cátedras, nos tribunais, foros, faculdades, entre outros.  O positivismo 

minimiza o Direito ao papel coercitivo de manter a ordem, destinando aos juristas o 

enquadramento de defesa da lei e dos valores objetivos expostos. (HERKENHOFF, 1997, p. 

16) 

Sob essa perspectiva, Silvio Luiz de Almeida (2006, p. 89), em sua obra, demonstra um 

comentário de Lukács sobre o jurista normativista e positivista Hans Kelsen: 

“A questão acerca do surgimento e do desaparecimento do direito, do seu 

caráter social, é totalmente irrelevante para a “ciência normativa” kelseniana, 

cuja pedra de toque é a validade da norma, seja qual for o conteúdo que essa 

possa veicular. ” 

 

Na compreensão dos conceitos jurídicos, os mais abstratos e os mais simples compõem uma 

elaboração lógica das normas do direito positivo e representam, em comparação com as normas 

que o exprimem e o caráter espontâneo das relações jurídicas, o produto tardio, e superior, de 

uma criação consciente. (PACHUKANIS, 1988, p. 15). 

No Brasil, a força do pensamento positivista encontrou oposição nas correntes jusnaturalistas, 

que constituem uma reação teórica ao alinhamento conservador do direito. Essas sempre se 

opuseram ao Direito posto, a um Direito preexistente. (HERKENHOFF, 1997, p. 16) 
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As contradições sociais revelam as próprias razões e contradições do direito, e sua maior arma, 

a legalidade. As misérias históricas funcionam como eixo estruturante da teoria, da filosofia, da 

legitimidade do direito. Nesta reflexão, conseguir afastar a inevitabilidade da legitimação é 

também servir à esperança, afastando a necessidade da injustiça. (MASCARO, 2008, p. 14) 

Conforme denúncia de Michel Foucault (1996, p. 182), na Microfísica do Poder, podemos 

compreender assim o direito dentro dos quadrantes da legitimidade: 

“O direito deve ser visto como um procedimento de sujeição, que ele 

desencadeia, e não como uma legitimidade a ser estabelecida. Para mim, o 

problema é evitar a questão – central para o direito – da soberania e da 

obediência dos indivíduos que lhe são submetidos e fazer aparecer em seu lugar 

o problema da dominação e da sujeição. ” 

 

Diante dos conflitos de classes e desigualdades de condições, alicerçados no excesso para 

alguns e na carência para a maioria, é primordial refletir sobre a legalidade dos explorados de 

autoria de Alysson Mascaro (2008, p. 16): 

“Talvez somente a miséria compreenda a injustiça, posto que a abundância 

amaina os ímpetos da alteridade. Assim, também, a teoria, a filosofia, a 

interpretação dos dados sociais disponíveis, são todos existencialmente ligados 

às contradições da própria história social humana. Daí a distância entre o 

mundo de paz e leis que forma o arcabouço dos povos, sociedades e classes 

dominantes, e a injustiça que, teorizada ou não, elaborada ou não 

academicamente, é a verdade social da maior parte da humanidade. A dialética 

da opressão se vê na totalidade da própria humanidade, que na abundância dos 

que vivem em direito e leis de um lado, e na injustiça da carência das 

necessidades – com ou sem lei – de outro lado, só faz enxergar a contradição e 

os seus nexos antitéticos. A verdade dos poderes institucionais, da legalidade 

e do direito é verdade da injustiça, legal ou não, chancelada ao final pelo 

próprio direito. ” 

 

As contradições do neoliberalismo, visando suas reais tendências ao domínio mundial, 

respaldados em pressupostos jurídicos, executam as explorações do capital, e a universalidade 

da legalidade é o instrumento de sua parcialidade e privilégio. No caso brasileiro, a legalidade 

construída a partir de uma burguesia nacional, exploradora da classe trabalhadora, transforma 

a compreensão das ferramentas de opressão a serem mais complexas, principalmente em razão 

de uma ideologia enraizada. (MASCARO, 2008, p. 16) 
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Conforme leitura de Silvio Luiz de Almeida (2014), a ligação entre Estado e capitalismo se 

desnuda: 

 

“A ligação entre Estado e capitalismo é muito mais complexa, estrutural, no 

sentido de que o Estado contemporâneo, marcado pela impessoalidade e pela 

pretensa separação com o mercado, só pode ser vislumbrado no contexto do 

capitalismo. A existência do mercado – enquanto relação entre sujeitos de 

direito e proprietários de mercadorias - depende de que o Estado garanta, por 

meio do controle burocrático e da repressão, a propriedade privada e as 

relações jurídicas, o que supõe uma capacidade interventiva sempre presente.” 

 

A relação jurídica se materializa como célula central do escopo jurídico, sendo exclusivamente 

nela que o direito realiza o seu movimento real. O direito, em contrapartida, enquanto conjunto 

de normas, é uma abstração sem vida. Por essa razão, a linha ideológica liderada pela escola de 

Hans Kelsen rejeita a relação entre os sujeitos, negando a avaliação do direito sob o ângulo da 

sua existência real e concentrando sua atenção sobre o valor formal das normas. O pensamento 

jurídico dominante estabelece, no primeiro plano, as normas como regras de conduta social, 

formuladas autoritariamente. Não é menos empírico e segue igualmente nas teorias econômicas, 

com um formalismo exacerbado, completamente desvinculado da vida.  (PACHUKANIS, 

1988, p. 47) 

Nesse sentido, Mascaro (2008, p.18) avalia as bases da legalidade liderada pela escola de 

Kelsen: 

“A hipótese de inscrever as bases últimas da legalidade na dinâmica do 

capitalismo representa romper com o tecnicismo que, ainda que tenha chegado 

ao seu auge com Kelsen no século XX, nunca deixou de ser historicamente o 

modo institucionalizante e conservador de vida e prática do jurista. 

No entanto, é preciso se indagar a respeito dos modos pelos quais se dá a 

conexão entre capitalismo e legalidade, posto que se trata, no fundo, de avaliar 

as contradições do direito numa relação dialética, e a partir daí compreender o 

nexo das insuficiências da legalidade pelo capitalismo e do capitalismo pela 

legalidade. Trata-se de refletir, no fundo, que capitalismo é legalidade, como 

parece ficar claro historicamente, mas também que legalidade é capitalismo, 

tendo em vista que a compreensão de uma instância técnica apartada e 

aparentemente alheada das reais contradições só encontra sua razão de ser na 

história cindida da exploração. A legalidade, como falsa universalidade, só 

pode ser uma instância que comece no capitalismo, mas que não ecoe, nos 

termos de sua alienação institucional da realidade, numa sociedade cuja 

verdade social seja de fato universal. ” 

 

A legalidade que, ironicamente, se reputa universal, somente se torna plena no capitalismo, 

reproduzindo-se e ganhando autonomia, e a desuniversalização institucional amplia as fissuras 

das amarras sociais, que se acomodam precariamente há séculos no capitalismo.  
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A classe operária, marginalizada e excluída dos benefícios da sociedade, vislumbra o 

liberalismo econômico como eixo estruturante das desigualdades, principalmente pela 

configuração proposta de livre iniciativa concorrencial do mercado, propiciada pelas 

instituições e sem nenhuma modalidade de interferência estatal – Estado Abstencionista. A 

situação gerou riqueza, concentrando riqueza de um lado e, do outro, a pobreza, com pessoas 

vivendo em situações subumanas, facilitando o recrutamento de ativistas sociais 

revolucionários, inclusive terroristas, e facilitando a incorporação das ideias marxistas entre os 

trabalhadores, sendo uma ameaça aos interesses da estabilidade das instituições liberais e à 

continuidade do processo de desenvolvimento econômico (FILHO, 2009, p. 42-43). 

A hegemonia da chamada política neoliberal abala severamente o conjunto dos direitos sociais, 

porquanto nada mais é do que um retrocesso ao capitalismo vigorante em meados do século 

XIX, que cria a exclusão social sistemática de populações inteiras. Gradativamente, a massa 

trabalhadora vai se tornando dispensável na lógica de reprodução do sistema capitalista. 

(COMPARATO, 2010, p. 77). 

Dessa forma, o poder de controle não sendo transferido para o Estado, independente da 

“dilaceração” da sociedade civil, não decorre da natureza dos homens, como visam os 

contratualistas, mas sim, da permanente luta de classes, vinculados à dominação dos meios de 

produção e na manutenção da propriedade privada. (GORENDER, 1998, p. 31). 

Os conflitos entre o capital x trabalho propiciam a necessidade do reconhecimento do direito 

ao trabalho, visando ao exercício das liberdades com garantias mínimas que sejam 

reconhecidas. Dalmo de Abreu Dallari diz que não basta “afirmar que todos são iguais perante 

a lei; é indispensável que sejam assegurados a todos, na prática, um mínimo de dignidade e 

igualdade de oportunidades”. A temática da igualdade de oportunidades, compreende que todos 

os indivíduos tenham igual direito de desenvolvimento, destacando a necessidade de modais 

distintos que assegurem tal equilíbrio nas oportunidades. Surgem desta perspectiva os direitos 

sociais vinculados ao princípio da solidariedade, denominados direitos humanos de segunda 

dimensão. 
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Segundo a leitura de Mascaro podemos analisar dessa maneira os impactos da Constituição 

Federal de 1988 no campo dos direitos sociais: 

“A década de 1980 representou um tempo de descompasso entre as aspirações 

político-jurídicas e as aspirações econômicas do capitalismo brasileiro. A 

Constituição de 1988 é o coroamento da política econômica que se implantou 

durante a maior parte do século XX no Brasil, baseada na associação do Estado 

com a burguesia, promovendo o desenvolvimento e o crescimento econômico. 

Neste sentido, constitucionalmente foi reservado ao Estado também um papel 

redistributivo. No entanto, o movimento jurídico ocorrido no Brasil foi um 

canto de cisne: só veio a se consolidar quando o modelo econômico 

desenvolvimentista estava em vias de ser trocado por um modelo neoliberal. 

(...). No entanto, mesmo nesse ambíguo processo formal, meramente 

normativo, não logrou vingar seus postulados mínimos. Quando a hora do 

interesse social chegou, o Brasil mudou o seu padrão econômico, e, em vez de 

ofertar então as migalhas agora juridicamente previstas, abandonou 

definitivamente o modelo intervencionista, cuja parte de mínima correção de 

desigualdades sociais teria início. O Brasil passou a ser neoliberal. De 

Fernando Collor, passando principalmente por Fernando Henrique Cardoso, 

chegando a Lula, por meio das políticas de altos juros, o princípio que norteia 

o plano econômico, político e social é o de quebrar as garantias da estrutura do 

bem-estar-social, renunciando, ainda, à política de intervencionismo estatal. ” 

E continua destacando: 

 

“A lógica do neoliberalismo brasileiro é a seguinte: o Brasil, a princípio, deve 

se conformar em ser periferia do mundo capitalista e, portanto, lhe resta 

apenas, economicamente, explorar suas vantagens competitivas. A única 

vantagem que o Brasil teria é agromineral, a soja e o minério de ferro, por 

exemplo. Se os exportarmos, estaremos bem, porque a disputa industrial não 

nos é mais possível. Assim sendo, volta a antiga mentalidade de fazer do Brasil 

uma plataforma de produtos primários para a exportação, sem a concretização 

de um mercado interno. ” (MASCARO, 2009, p. 192-193) 

 

Para melhor compreensão, o direito, conforme definição de Marcelo Novelino (2009, p. 62-

364), pode ser dividido em quatro dimensões: 

1) Os direitos fundamentais de primeira dimensão, ligados ao valor da liberdade, são os 

direitos civis e políticos. São direitos individuais com caráter negativo, por exigirem 

diretamente uma abstenção do Estado, seu principal destinatário; 

2) Os direitos fundamentais de segunda dimensão, ligados ao valor da igualdade, são os 

direitos sociais, econômicos e culturais. São direitos de titularidade coletiva e com 

caráter positivo, pois exigem atuações do Estado; 

3) Os direitos fundamentais de terceira dimensão são ligados ao valor fraternidade ou 

solidariedade, e são os relacionados ao desenvolvimento ou progresso, ao meio 
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ambiente, à autodeterminação dos povos, bem como ao direito de propriedade sobre o 

patrimônio comum da humanidade e ao direito de comunicação. São direitos 

transindividuais, em rol exemplificativo, destinados à proteção do gênero humano; 

4) Os direitos fundamentais de quarta dimensão, que foram introduzidos no âmbito 

jurídico pela globalização política, compreendem os direitos à democracia, informação 

e pluralismo. 

Trataremos dos direitos sociais, que pertencem à segunda dimensão de direitos fundamentais, 

que estão relacionados ao valor da igualdade material. Assim como as liberdades públicas, os 

direitos sociais são subjetivos, proporcionando poderes de exigir (direitos de crédito). (FILHO, 

2009, p. 49 - 50). 

O Estado é visto como o representante da sociedade, mas, em determinados momentos, a 

responsabilidade é partilhada com outro grupo social, como a família. É o caso do direito à 

educação (Constituição Brasileira, art. 205). (FILHO, 2009, p. 50). 

André Ramos Tavares (2012, p. 837) conceitua direitos sociais como direitos “que exigem do 

Poder Público uma atuação positiva, uma forma atuante de Estado na implementação da 

igualdade social dos hipossuficientes. São, por esse exato motivo, conhecidos também como 

direitos à prestação, ou direitos prestacionais. ”  

Na seara do conhecimento, alguns juristas classificam os direitos sociais como sendo liberdades 

positivas. Nesse sentido, José Afonso da Silva (2009, p. 286-287) afirma que os direitos sociais 

“são prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, enunciadas em 

normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos 

que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais. São, portanto, direitos que 

se ligam ao direito de igualdade. Valem como pressupostos do gozo dos direitos individuais na 

medida em que criam condições materiais mais propícias ao aferimento da igualdade real, o 

que, por sua vez, proporciona condição mais compatível com o exercício efetivo da liberdade”. 

 

Os direitos sociais ratificados no ordenamento jurídico, surgiram a partir da necessidade de 

tutela aos mais necessitados, àqueles que ficaram à margem da sociedade, visando garantir a 

melhoria na qualidade de vida e o equilíbrio da reprodução das relações capitalistas, mas 

somente são conquistados através das lutas sociais. 
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A declaração dos direitos fundamentais de primeira dimensão (ligados ao valor liberdade, são 

os direitos civis e políticos), não atingiu a plenitude da igualdade de condições, havendo 

ampliação na desigualdade econômica e social, gerando para os mais pobres a ausência de vida 

digna. 

Diante do posicionamento dos positivistas perante a Constituição Federal de 1988, Alysson 

Mascaro (2013, p. 21) realiza reflexão crítica sobre a reprodução do capitalismo: 

 

“A reprodução do capitalismo se estrutura por meio de formas sociais 

necessárias e específicas, que constituem o núcleo de sua própria sociabilidade. 

As sociedades de acumulação do capital, com antagonismo entre capital e 

trabalho, giram em torno de formas sociais como valor, mercadoria e 

subjetividade jurídica. Tudo e todos valem num processo de trocas, tornando-

se, pois, mercadorias e, para tanto, jungindo-se por meio de vínculos 

contratuais. Dessa maneira o contrato se impõe, como liame entre os que 

trocam mercadorias – e, dentre elas, a força de trabalho. Mas, para que o 

vínculo seja contratual, e não simplesmente de imposição de força bruta nem 

de mando unilateral, é também preciso que formas específicas nos campos 

políticos e jurídico o constituam. Para que possam contratar, os indivíduos são 

tomados, juridicamente, como sujeitos de direito. Ao mesmo tempo, uma 

esfera política a princípio estranha aos próprios sujeitos, com efetividade e 

aparatos concretos, assegura o reconhecimento da qualidade jurídica desses 

sujeitos e garante o cumprimento dos vínculos, do capital e dos direitos 

subjetivos. No processo de reprodução social capitalista, com as trocas 

levantam-se então também uma forma jurídica e uma forma política estatal, 

específicas historicamente e suas correspondentes necessárias. Para descobrir-

se o fulcro das estruturas do capitalismo, o entendimento de suas formas sociais 

é fundamental. ” 

 

A conquista dos direitos sociais no Brasil são ganhos políticos, jurídicos e institucionais, no 

entanto, podem ser considerados instáveis, pois estão alicerçados sobre uma base instável, de 

exploração de classe, de submissão de povos e massas. Os arranjos capitalistas sempre são 

realizados para acomodarem as elites e, em determinados momentos da sociedade, acontecem 

de modo exacerbado. No impasse das ambiguidades do capitalismo, há séculos a exploração e 

a injustiça compõem o receituário neoliberal.  (MASCARO, 2009, p. 198) 

Os direitos sociais são ferramentas para as políticas públicas, por meio da forma de evolução 

sistemática no modo de compreender o Estado. Tem-se, inicialmente, um Estado Legislativo, 

avançando pelo Estado Social de Direito, chegando ao Estado Democrático de Direito. Afirma-

se, dessa forma, que o Estado se transformou em planejador e executor de políticas públicas. 

Dessa maneira, o Estado editor de normas passou a ser implementador de políticas públicas 

cujo alvo é o bem comum. Valendo-se dos órgãos governamentais e administrativos, o Estado 

atua por meio da administração para alcançar os resultados projetados. 
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As políticas sociais são programas que visam proporcionar condições dignas na convivência 

humana, principalmente para a população mais carente, mediante a construção de direitos e 

deveres, tendo como atores os gestores das políticas públicas e os assistidos dos programas 

sociais. 

As políticas públicas na realidade, têm sua principal razão de existência nos próprios direitos 

sociais, e estes se concretizam mediante prestações positivas do Estado (BUCCI, 2002, p. 39). 

Diante da natureza jurídica das políticas públicas, utiliza-se sua concepção como programas de 

ação do Estado.  

Em contraponto à visão positivista, Pachukanis (1988, p. 29) é exemplar ao afirmar que somos 

transversalizados pela ideologia, e que todos direitos sociais implantados pelo Estado são frutos 

da luta de classes, sendo complexo despir as raízes ideológicas diante das contradições no 

sistema capitalista. 

Em minha avaliação, para a construção dos direitos constitucionais é essencial a participação 

popular, para não haver dependência exclusiva da concepção política e ideológica dos governos 

para sua concretização. O processo constante de fortalecimento dos instrumentos de 

participação e o controle social são primordiais para não haver o esvaziamento do direito 

constitucional, vinculado ao campo da assistência social. O crescimento sustentável da 

economia do Brasil deve ser assegurado com políticas públicas que visem à geração de 

empregos de qualidade e aumentem o rendimento dos cidadãos, proporcionando a quase 

ilusória “igualdade de oportunidades”. O foco deve ser fortalecer o cidadão e as comunidades, 

para que consigam satisfazer suas demandas em prol da melhoria da qualidade de vida. É 

fundamental que os beneficiários de políticas públicas não se tornem beneficiários permanentes 

e passivos dos programas sociais, mas sim, possam ser emancipados para as conquistas sociais, 

fortalecendo, assim, a cidadania e a dignidade. 

A partir de 2003, o discurso da participação social foi incorporado como um dos principais 

eixos dos governos Lula e Dilma,  ampliando o diálogo com as organizações da sociedade civil 

e os cidadãos, especialmente pela criação, reformulação e ampliação dos mecanismos de 

participação social como as conferências e os conselhos nacionais de políticas públicas, no 

entanto, na área da comunicação houve poucos avanços na democratização da mídia, devido 

maior unidade programática entre os veículos da mídia oligárquica,  na disputa ideológica das 

massas, sendo mais consolidado do que qualquer partido político brasileiro. 



104 
 

 

Avaliando o desempenho dos governos petistas de Lula e Dilma, constata-se que, pelas vias de 

menor resistência e maior fragilidade do neoliberalismo, estes deram prioridade às políticas 

sociais e aos programas de integração regional. A criação de formas inovadoras de programas 

sociais também se evidencia, tais como o Programa Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, 

Prouni, Luz para Todos, Fies, Política de valorização do Salário Mínimo, Pronatec, Mais 

Médicos, entre outros. Analisando o modelo de capitalismo periférico existente no Brasil, é 

possível avaliar que temos o desenvolvimentismo possível dentro do modelo neoliberal no qual 

estamos englobados. É o desafio do neodesenvolvimentismo, que procura equilibrar aspectos 

do neoliberalismo com políticas desenvolvimentistas, trazendo benefícios para os pobres, sem 

deixar de beneficiar os interesses do capitalismo. (BOITO, 2012) 

Conforme expõe André Singer (2012, p. 199), referente ao modelo neodesenvolvimentista que 

se expandiu nas gestões de Lula e Dilma:  

“Em suma, o reformismo fraco fomenta ciclo de acumulação no interior de um 

capitalismo já relativamente desregulamentado, sem reverter a precarização, 

mas aumentando o número de trabalhadores cobertos pelos direitos trabalhistas 

ainda existentes e permitindo que estes se auto-organizem para ampliá-los. Se 

o reformismo fraco é lento quando observado desde o ângulo da totalidade, 

talvez pareça rápido quando visto do ângulo do subproletariado. ” 

 

Portanto, as políticas neoliberais são flagrantemente atentatórias aos horizontes jurídicos 

constitucionais do Brasil. Como o direito é constituído pelas formas da economia capitalista, 

entre a política do capital e a política do direito, ganha a primeira. 

Os direitos sociais, daí, são letra da norma, mas letra morta. 

Por sua vez, políticas neodesenvolvimentistas alinham-se de modo melhor aos preceitos 

constitucionais do Brasil. Os direitos sociais tendem a ter maior primazia quando se 

estabelecem tais políticas. Mas neodesenvolvimentismo e direitos sociais operam no seio do 

capitalismo. Por isso, são contraditórios, atravessados por interesses concorrentes e lutas de 

classes e indivíduos, e não têm o condão de bloquear nem de superar tais contradições. 
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7. CONCLUSÃO 

 

A pesquisa demonstra que o neoliberalismo defende a não participação do Estado na economia, 

não intervindo no mercado, havendo total liberdade de comércio, permitindo a flexibilização 

das relações de emprego, estimulando a política de privatizações (diminuindo o tamanho do 

Estado), adentrando a lógica da livre circulação de capitais internacionais, viabilizando a 

globalização, através da abertura da economia para o ingresso de multinacionais, aplicando  a 

redução de tributos e adotando  medidas contra o protecionismo. Também sinaliza que é 

fundamental para a estruturação da economia e ganho de produtividade a redução de salários. 

As bibliografias dos autores neoliberais são unânimes em afirmar que o Estado é o principal 

responsável por disfunções no livre mercado, sendo imprescindível a não interferência das 

políticas estatais, em virtude de os agentes econômicos privados se sentirem vulneráveis. 

O processo de globalização e o neoliberalismo andam juntos desde o “nascimento”, 

principalmente em decorrência do avanço da tecnologia da produção, que fortalece o 

consumismo em escala mundial, ao atrelar a abundância do crédito e o lastro ideológico como 

repressão às políticas e culturas discordantes. Diante das formulações, a leitura neoliberal 

coloca o Estado como mero coadjuvante que intervém na sociedade apenas para evitar 

desequilíbrios financeiros, ou seja, as políticas estatais somente serão demandas para socorrer 

o capital. 

No contexto brasileiro, a agenda neoliberal foi adotada com maior ênfase no governo de 

Fernando Henrique Cardoso (FHC), representando período denominado, no jargão acadêmico, 

de “bolo de noiva”, sinônimo de menor presença do Estado nas políticas sociais, privatização 

das empresas públicas, elevação do desemprego, redução salarial, entre outras ausências gerais 

de perspectivas na sociedade. 

Conforme pesquisas, os sinais de mudança começaram a partir da sucessão presidencial de 

FHC, com a eleição e reeleição, respectivamente, de Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) e Dilma 

Vana Rousseff, caracterizados por inúmeros estudiosos da temática como pós-neoliberais, 

representando uma reação contra o neoliberalismo “desenfreado”, marco das grandes recessões 

que abalaram o continente nas últimas décadas.  

Nessa fase, constam políticas que valorizam o papel do Estado como indutor do crescimento 

econômico e distribuição de renda, ao invés da centralidade do mercado e adaptação ao Estado 



106 
 

mínimo. O processo de integração regional e os intercâmbios internacionais são priorizados, 

em detrimento dos tratados de livre-comércio. São implantadas políticas sociais em diversas 

esferas, reduzindo a contaminação do tradicional ajuste fiscal. 

Diante desta nova dinâmica no cenário nacional, começa-se a indagar se estaríamos vivendo 

um período desenvolvimentista, desdobrando novas teorias, das quais a principal é denominada 

de neodesenvolvimentismo. 

Para compreensão do neodesenvolvimentismo, é preciso entender o que é desenvolvimentismo, 

o qual é baseado na política econômica, vinculada à meta de crescimento da produção industrial 

e da infraestrutura, mediante participação ativa do Estado, tendo como objetivo ser uma política 

de resultados, com aplicabilidade em sistemas econômicos capitalistas que visam à ampliação 

do consumo e, consequentemente, ao fortalecimento dos mercados econômicos. 

Durante a pesquisa, uma das indagações era identificar quais as comparações e diferenças entre 

o desenvolvimentismo e o neodesenvolvimentismo. Nesse sentido, a avaliação de Plínio de 

Arruda Sampaio Jr. baliza inúmeros questionamentos: 

 

“O desafio do neodesenvolvimentismo consiste, portanto, em conciliar os 

aspectos “positivos” do neoliberalismo – compromisso incondicional com a 

estabilidade da moeda, austeridade fiscal, busca de competitividade 

internacional, ausência de qualquer tipo de discriminação contra o capital 

internacional – com aspectos “positivos” do velho desenvolvimentismo – 

comprometimento com o crescimento econômico, industrialização, papel 

regulador do Estado, sensibilidade social. ” 

 

Na demonstração dos desafios a serem enfrentados, expostos por Plinio de Arruda Sampaio Jr, 

no estudo das possibilidades, o neodesenvolvimentismo se destaca como o modelo de 

desenvolvimento possível dentro do modelo capitalista periférico existente no Brasil, 

principalmente pelo processo de permanente disputa de projetos e interesses, estruturados na 

correlação de forças dentro e fora do governo. 

Então, para a aplicar políticas públicas garantidoras dos direitos sociais, reforça-se a 

necessidade de pressão social, principalmente por tratar-se de um processo complexo de lutas 

e interesses, permeado pelas lutas de classes. 
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Os direitos sociais, bem como todos os demais ramos e instituições do direito, são 

manifestações da forma jurídica e da forma política estatal. Assim sendo, são, desde os mais 

liberais aos mais sociais, espelhos do capitalismo e da forma mercadoria. 

 Então, não se deve entender direitos sociais como tábua de salvação da dignidade humana, 

tampouco como guia de superação das explorações capitalistas. A análise dos direitos sociais, 

nos períodos de neoliberalismo e neodesenvolvimentismo, servirão, no entanto, para identificar 

a dinâmica e as múltiplas e contraditórias relações entre economia, política e direito no 

capitalismo. 

Portanto, as políticas neoliberais são flagrantemente atentatórias aos horizontes jurídicos 

constitucionais do Brasil. Como o direito é constituído pelas formas da economia capitalista, 

entre a política do capital e a política do direito, ganha a primeira. 

Os direitos sociais, daí, são letra da norma, mas letra morta. 

Por sua vez, políticas neodesenvolvimentistas alinham-se de modo melhor aos preceitos 

constitucionais do Brasil. Os direitos sociais tendem a ter maior primazia quando se 

estabelecem tais políticas. Mas neodesenvolvimentismo e direitos sociais operam no seio do 

capitalismo. Por isso, são contraditórios, atravessados por interesses concorrentes e lutas de 

classes e indivíduos, e não têm o condão de bloquear nem de superar tais contradições. 
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