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Anos	40:	Vocação	
Agrária	X

Industrialização

Anos	50:	
Entreguismo X
Planejamento

Anos	60:	
Estagflação	X
Estruturalismo

Anos	70:	Capital	
Humano	X

Arrocho	Salarial

½	Anos	80:	Crise	
Fiscal	X Ciranda	

Financeira Temas do 
Debate 

Econômico
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2ª.	½	anos	80:	
Inflação	Inercial	X

Acelerada

1ª.	½	anos	90:	
Abertura	X

Protecionismo

2ª.	½	anos	90:	
Neoliberalismo	X
Sobrevalorização	

Cambial

anos	00:	Export
Led	X Wage Led

anos	10:	Tripé	
Macroeconômico	
X Nova	Matriz	

Macroeconômica Temas do 
Debate 

Econômico
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Ciclos Ideológicos (1945-1964)
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Ciclos Ideológicos (1945-1964)
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Modelos Teórico-Políticos
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Modelo Democrático-Burguês
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Modelo de Substituição de Importações
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Modelo de Subdesenvolvimento Capitalista
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Crítica do Marxismo Trotskista ao Desenvolvimentismo
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Interpretações do Brasil



interpretação	da	vocação	agrária

• interpreta	o	Brasil,	no	plano	econômico,	
como	um	país	rico	e	cheio	de	futuro	por	suas	
riquezas	naturais	e	cordialidade	interpessoal,	

• com	uma	vocação	agrícola	definitiva,	e,	

• no	plano	social,	como	uma	sociedade	mestiça	
sem	aparentes	conflitos	sociais	e	raciais,	
devido	à	necessária	repressão.	
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interpretação	nacional-burguesa
• A partir	da	crítica	à	cultura	oligárquica	e	
marcada	pelo	complexo	de	inferioridade	de	
ex-colonizados,	que	dominava	o	país,	
os	novos	intérpretes	propõem-se	a:	

1. buscar	uma	identidade	cultural	
autenticamente nacionalista	e	

2. formular	um	projeto	de	industrialização	
que	propiciaria	a	verdadeira	independência	
para	o	Brasil.
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interpretação	
autoritário-modernizante

• própria	do	novo	sistema	de	dominação,	após	
“a	Revolução	de	1964”	(isto	é,	o	golpe	militar),	

• que	viabiliza	o	pacto	autoritário	
tecnoburocrático-capitalista,	

• enquanto	os	intelectuais	de	esquerda	
se	dividem	em	três	correntes.
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interpretação	funcional	
capitalista	ressentida	

• em	busca	de	culpados	pela	derrota	de	1964,
• passa	à	negação	radical	de	toda	a	
interpretação	nacional-burguesa,	

• tornando-se	incapaz	de	compreender	
corretamente	os	fatos	novos	–
investimentos	diretos	estrangeiros	realizados	
pelas	corporações	industriais	multinacionais –
que	haviam	a	tornado	superada,
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interpretação	funcional	
capitalista	ressentida	

• adota	o	postulado	básico	de	que	

• “o	Brasil	sempre	foi	um	país	capitalista”	ou

• “o	eventual	pré-capitalismo	aqui	existente	
sempre	foi	funcional	para	a	acumulação	
capitalista”.
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interpretação	da	
super-exploração imperialista

• não	existe	divisão	na	burguesia	interna	entre:	
1. uma	burguesia	agrário-mercantil	

aliada	ao	imperialismo	e	
2. uma	burguesia	industrial,	

• pois	a	burguesia está	solidamente	unida	e	
subordinada	ao	imperialismo.
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interpretação	da	
super-exploração imperialista

• não	é	viável	nenhuma	proposta	nacionalista	
que	sirva	de	amortecedor	da	luta	de	classes,

• já	que	não	resta	outra	alternativa	à	burguesia	
local,	para	poder	se	apropriar	também	ela	do	
excedente,	senão	recorrer	à	violência	autoritária	
ou	fascista,	para	super-explorar trabalhadores,	

• restando	como	única	alternativa	
para	os	povos	latino-americanos	
a	escolha	entre	o	socialismo	ou	o	fascismo.
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interpretação	da	nova	dependência

• os	determinantes externos (imperialismo)	da	
situação	de	dependência	estão	relacionados	
aos	determinantes internos
(estrutura	de	classes),	caracterizando-se,	
segundo	afirmam	Fernando	H.	Cardoso	e	
Enzo	Faletto,	em	1970,	
pela	associação	da	burguesia	local com:	

1. as	empresas	multinacionais	industriais	e	
2. uma	tecnoburocracia estatal,	civil	e	militar.
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interpretação	
social-desenvolvimentista

• uma	retomada	da	estratégia	de	
substituição	de	importações e	intervenção	
estatal	do	nacional-desenvolvimentismo,	

• com	a	diferença	de	que,	após	1985,	
com	a	restauração	da	democracia,	e	
dada	a	grande	denúncia	realizada	pelos	
democratas	sobre	a	concentração	de	renda	
agravada	no	regime	militar,	
o	aspecto	social	passa	a	ser	fundamental. 22



interpretação	neoliberal

1. o	indivíduo	é	intrinsecamente	egoísta,	
de	forma	que	a	ação	coletiva	em	
grandes	grupos	de	interesses,	
via	captura	do	Estado,	leva	à	corrupção;	

2. o	Estado	deve	ser	mínimo,	tendo	como	
únicas	funções	econômicas	a	garantia	do	
direito	da	propriedade	e	dos	contratos;	
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interpretação	neoliberal
3. a	coordenação	da	economia	deve	caber	

exclusivamente	ao	mercado,	porque,	
embora	os	mercados	não	estejam	isentos	de	
falhas,	as	falhas	dos	governos	são	maiores;	

4. a	intervenção	do	Estado	na	área	social,	
além	de	permitir	sua	captura	por	interesses	
privados	(rent-seeking),	provoca	efeitos	não	
desejados	na	medida	em	que	desestimula	o	
trabalho	árduo e	estimula	a	preguiça.
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interpretação	social-liberal	da	
crise	do	Estado	

• nasce	do	diagnóstico	da	Grande	Crise	Fiscal,	
para	propor	uma	alternativa	pragmática	
em	que:	

1. a	afirmação	social-democrática	dos	direitos	
à	educação,	à	saúde,	ao	trabalho,	à	segurança	
pública	e	a	um	sistema	previdenciário	básico	
garantido	pelo	Estado	se	soma	

2. a	afirmação	liberal	na	crença	no	mercado	e	
na	competição.	
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plano	internacional	do	
social-liberalismo	

• Dada	a	crescente	interdependência	dos	países,	
o	interesse	nacional	deve	ser	examinado	
caso	a	caso,	em	contraposição	à:

1. visão	entreguista-cosmopolita,	que	aceita	
passivamente	a	liderança	estrangeira,	e	

2. visão	nacionalista-burguesa,	que	parte	do	
pressuposto	de	que	o	Brasil	não	tem	condições	
de	negociar	com	as	grandes	potências,	
devendo,	portanto,	tratar	de	proteger	seu	
mercado	interno,	ao	invés	de	competir	com	
o	aumento	da	produtividade. 26



a	contradição	da	cidadania
• O Brasil	conta	com	milhões	de	cidadãos-
eleitores,	mas	que,	dados	seu	baixo	nível	
econômico	e	cultural e	sua	baixa	capacidade	de	
organizar-se	como	sociedade	civil,	
em	uma	sociedade	radicalmente	heterogênea,	
esse	cidadão tem	condições	limitadas	de	
exercer	os	direitos	e	deveres	da	cidadania.	

• O	social-liberalismo subestimava,	nos	anos	90,	
a	capacidade	de	organização	política	do	PT	
pelos	movimentos	sociais	populares.	 27



crise	de	governabilidade

1. atribuída	ao	excesso	de	demandas	que	
surgiram	com	a	redemocratização	do	país,	

2. consequência	da	incapacidade	das	
instituições de	intermediar	interesses,

3. relacionada	com	a	inexistência	de	
um pacto	político	orientado	para	
o	desenvolvimento	socioeconômico	nacional.
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Novo	Desenvolvimentismo:	
desenvolvimentismo	exportador	

do	setor	privado



O	Novo-Desenvolvimentismo defende	
o	modelo	exportador,	através	de	
maxidesvalorização	cambial,	
em	que	os	países	emergentes	
de	dimensão	continental	teriam	
a	possibilidade	de	usar	duas	grandes	
vantagens:	1.	mão	de	obra	barata	e	
2.	transferir	ou	copiar	tecnologia	disponível.	

Se	o	país	adotasse	essa	estratégia	
asiática	de	industrialização	
orientada	para	as	exportações,	
o	choque	seria	muito	forte	para	só	
as	empresas	com	tecnologia	de	ponta	
obterem	competitividade	para	exportar.
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Novo Desenvolvimentismo: 
pró exportação industrial



Bresser-Pereira
• Ele	se	incomoda	com	a	advertência	dos	
social-desenvolvimentistas	que	sua	
proposta	de	choque	cambial será	
inflacionária e,	portanto,	deterioradora	do	
poder	aquisitivo	geral	no	mercado	interno.	

• Ele	acredita,	piamente,	que	o	purgatório	do	
sacrifício	do	consumo	imediato	será	benéfico	
aos	lucros	esperados,	incentivadores	do	
investimento,	e	levará	ao	paraíso	no	futuro.
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Bresser-Pereira

• Ele	imagina	que	os	lucros	dos	exportadores	
superarão	essa	agrura,	mesmo	eles	também	
sofrendo	um	choque	de	custos	de	insumos	
importados	e,	depois,	de	salários	e	juros	para	
combater	ao	decorrente	choque	inflacionário.	

• Acha	que,	apesar	disso	tudo,	o	resultado será	
uma	futura	multiplicação	de	renda	e	emprego	
compensatória	de	todo	o	sacrifício	no	presente.
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Social-Desenvolvimentismo:	
desenvolvimentismo	distributivo	

orientado	pelo	Estado



Crescimento	
da	renda	e	
do	emprego	

Política	
social	ativa

Desenvolvimento	
socioeconômico

Celso	Furtado
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O	apoio	político	do	
governo	social-desenvolvimentista

respaldou	a	luta	sindical	
pela	reposição	salarial

contra	a	corrosão	inflacionária	e	
pela	conquista	de	maior	participação	
nos	lucros	e	resultados	das	empresas.	

A	fiscalização	vigilante,	após	2003,	
somada	à	reinvindicação	de	direitos	

trabalhistas,	como	a	“carteira	
assinada”,	elevou	o	grau	de	

formalidade	do	mercado	de	trabalho.	

Em	contexto	de	crescimento	da	renda	e	
do	emprego,	conjuntamente	com	a	

política	de	elevação	real	do	salário	mínimo	
e	o	programa	de	transferência	direta	de	
renda	com	condicionalidades	(Bolsa	

Família),	toda	essa	política	social	ativa,	
inclusive	educação,	fomentou	o	mercado	

interno com	a	mobilidade	social.	

Essa	inclusão	social	transformou	
o	mercado	do	País	no	quinto	

maior	do	mundo	em	número	de	
consumidores,	considerando	

ranking	de	Nações.

abordagem	social-
desenvolvimentista
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A	estratégia	defendida	pelo	Social-Desenvolvimentismo,	
para	a	década	corrente,	seria	direcionada	pelo	investimento	do	

setor	produtivo	estatal,	associando	os	fundos	de	pensão	patrocinados	
pelo	setor	público	com	o	setor	privado	nacional	e	estrangeiro.	

Em	conjunto	com	o	gasto	público	
orçamentário,	operariam	como	

indutor	do	gasto	privado.	

Significaria	adotar	
o	olhar	estadista	

“para	enxergar	mais	
adiante,	além	da	

demanda	corrente”.	

Não	se	restringe	
ao	debate	da	

política	econômica	
em	curto	prazo.

Investimento	autônomo	
diante	das	condições	da	
demanda	agregada	
em	contexto	de	

crise	internacional.	

Destaca	
a	importância	de	
investimento	em	
infraestrutura	e	

logística,	porém,	não	se	
reduz	a	esse	o	foco.
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Eixos do desenvolvimento 
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Estado	Social-
Desenvolvimentista

Para	garantir	resultados	
igualitários,	uma	medida	

é	efetuar	grandes	
transferências	

governamentais	de	
renda	básica	com	
contrapartida	em	
frequência	escolar.	

Países	com	governos	
trabalhistas	construíram	

Estados	de	Bem-Estar	Social	
com	benefícios	para	
desempregados,	

subsídios	para	crianças	e	
complementação	do	

rendimento.	 Esses	benefícios	sociais,	além	
de	impostos	progressivos,	

são instrumentos	para	reduzir	
a	desigualdade	entre	
rendas	do	trabalho,	
porém	não	minoram	
a	desigualdade	entre	

riquezas.



instituição	econômica	extrativista	
espolia	renda	da	maioria	em	favor	do	rentismo

40

Não	haverá	solução	unilateral	tanto	
na	área	fiscal	quanto	na	tendência	à	

apreciação	da	moeda	nacional	
enquanto	o	juro for	uma	variável	

sob	o	livre	arbítrio	do	Banco	Central.

Provoca a disparidade	entre	
a	taxa	interna	e	a	externa	e	
eleva	o	cupom	cambial.

Falta-lhe	o	mandato	dual,	ou	seja,	
limitar	seu	arbítrio	entre	duas	
metas:	controle	da	inflação	e	

expansão	do	emprego.



Os	social-desenvolvimentistas	
enxergam	as	interações	de	todos	
os	direitos	e	deveres	da	cidadania	
como	condicionantes	do	crescimento	
sustentado	com	inclusão	social	
em	um	ambiente	de	plenas	
liberdades	democráticas.

O	respeito	às	instituições	
inclusivas e	a	superação	das	
instituições	extrativistas	é	
o	modo	seguro	de	afastar	
o	risco	de	o	populismo	de	
direita	não	respeitar	o	resultado	
da	democracia	eleitoral.
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Eras Séculos Período Conquistas

Era	das	Dinastias	 XV-XVI (1400-1559) territórios	
(inclusive entre	
descendentes)

Era	das	Religiões XVI-XVII (1559-1648) lutar	até	a	morte	
pela	fé

Era	da	Soberania XVII-XVIII (1648-1789) direitos	civis

Era	do	
Nacionalismo	

XIX (1789-1917) direitos	políticos

Era	da	Ideologia	 XX (1917-1989) direitos	sociais

Era	da Democracia	
(ou	Neoliberal?)

XXI (1990-...) direitos	econômicos

História da Humanidade
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Ser	cidadão	brasileiro	representou	
conquistar	direitos	civis,	como	ter	direito	

à	vida,	à	liberdade,	à	propriedade,	
à	igualdade	perante	à	lei,	com	um	ou	dois	
séculos	de	atraso,	apenas	com	a	extinção	

da	escravidão	e	a	proclamação	da	
República,	em	1888-89,	em	relação	às	
conquistas	inglesas,	norte-americanas	e	

francesas	no		Século	XVII-XVIII.	

Somente	um	século	depois,	com	a	
Constituinte	de	1988,	após	1/3	do	período	
republicano	com	ditaduras	(1930-1945	e	

1964-1984),	verdadeiramente,	
conquistamos	direitos	políticos:	

eleger	a	direção	da	sociedade,	votar,	ser	
votado,	associar-se	em	sindicatos	e	partidos,	

liberdade	de	expressão,	etc.	

Na	transição	do	Século	XX	para	o	
XXI,	começamos	a	conquistar	

direitos	sociais	
à	educação,	à	saúde,	
à	aposentadoria,	

à	segurança	pública.	

No	Século	XXI,	nosso	grande	
desafio	está	em	conquistar	

direitos	econômicos:	ao	trabalho,	
ao	salário	justo,	a	uma	renda	

mínima,	acesso	aos	bancos,	isto	é,	
a	crédito	e	produtos	financeiros.

Atraso	Histórico	na	
Cidadania	
Brasileira
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Direitos	
Civis

Direitos	
Políticos

Direitos	
Sociais

Direitos	das	
Minorias

Direitos	
Econômicos

Interações	entre	
estes	Componentes	

de	um	Sistema	
Complexo	propiciam	
a	emergência	da	
democracia	

socioeconômica	e	
política.



45

Direitos	
Civis

Direitos	
Políticos

Direitos	
Sociais

Direitos	das	
Minorias

Direitos	
Econômicos

Interações	entre	
estes	Componentes	

de	um	Sistema	
Complexo	propiciam	
a	emergência	da	
democracia	

socioeconômica	e	
política.

garantia	da	liberdade	religiosa	
e	de	pensamento,	
o	direito	de	ir	e	vir,	
o	direito	à	propriedade,	
à	liberdade	contratual	e	
de	escolher	o	trabalho,
à	justiça	para	salvaguardar	
todos	os	direitos.



46

Direitos	
Civis

Direitos	
Políticos

Direitos	
Sociais

Direitos	das	
Minorias

Direitos	
Econômicos

Interações	entre	
estes	Componentes	

de	um	Sistema	
Complexo	propiciam	
a	emergência	da	
democracia	

socioeconômica	e	
política.

direitos	eleitorais	
(possibilidade	de	votar	e	
ser	votado)
direito	de	livre	associação	
(partidos,	sindicatos,	etc.)	e	
direito	de	protestar.
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Direitos	
Civis

Direitos	
Políticos

Direitos	
Sociais

Direitos	das	
Minorias

Direitos	
Econômicos

Interações	entre	
estes	Componentes	

de	um	Sistema	
Complexo	propiciam	
a	emergência	da	
democracia	

socioeconômica	e	
política.

direito	à	educação	básica,	
à	saúde	pública,	

a	programas	habitacionais,	
ao	transporte	coletivo,	

à	previdência,	
ao	lazer,	

a	julgamento
imparcial,	etc.
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Direitos	
Civis

Direitos	
Políticos

Direitos	
Sociais

Direitos	das	
Minorias

Direitos	
Econômicos

Interações	entre	
estes	Componentes	

de	um	Sistema	
Complexo	propiciam	
a	emergência	da	
democracia	

socioeconômica	e	
política.

direito	dos	consumidores,	
dos	idosos,	
dos	adolescentes,	
das	crianças,	
dos	deficientes,	
dos	homossexuais,	
das	diversas	etnias,	
dos	animais,	
da	ecologia	
(meio	ambiente),	etc.	
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Direitos	
Civis

Direitos	
Políticos

Direitos	
Sociais

Direitos	das	
Minorias

Direitos	
Econômicos

Interações	entre	
estes	Componentes	

de	um	Sistema	
Complexo	propiciam	
a	emergência	da	
democracia	

socioeconômica	e	
política.

direito	ao	salário	mínimo	
com	poder	aquisitivo	real,	
à	estabilidade	no	emprego,	
ao	acesso	à	bancos	e	crédito	
(cidadania	financeira),	
à	aposentadoria	digna,	
à	tributação	progressiva,	etc.
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