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Resumo 
 

Este artigo discorre sobre o processo de mudança do 
pensamento sobre o desenvolvimento formulado pelos 
organismos internacionais na virada do milênio e sobre o 
modelo novo-desenvolvimentista que vem sendo 
implementado no Brasil a partir do segundo mandato do 
governo de Lula. Objetiva indicar elementos que foram 
introduzidos nesse período e que possam contribuir com 
as análises da atual conjuntura, à luz dos debates sobre 
o nacional desenvolvimentismo dos anos 1950-70. 
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Abstract 
 

This article discusses the change of mind process on 
development formulated by international organizations at 
the  turn of  the  millennium  and  the  new-developmental 
model  that  is  being  implemented  in  Brazil  since  the 
second term  of Lula's government. Objectively indicate 
elements that were introduced during this period and may 
have contributed to the analysis of the current situation in 
the  light  of  debates  over   national  developmentalism 
between 1950-70. 
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1 Introdução 
 
 

A ideia de desenvolvimento na América Latina surge nos anos 1930-40 no 

processo de enfrentamento dos problemas imediatos e severos da “grande depressão” 

dos anos 1930, associada à tese de modernização dos setores produtivos e sociais 

como forma de transição ao capitalismo avançado. 

Nos anos pós-segunda guerra, passa a ser fortalecido um corpo teórico sobre 

desenvolvimento econômico imbricado com o “problema” da pobreza e ascendem 

políticas de segurança que extrapolam as fronteiras de Estado. Nasce a proposta de 

se criar um “sistema mundial de segurança e uma cruzada pela democracia”, sob a 

hegemonia estadunidense, que resultou na criação de vários organismos multilaterais1 

e na predominância de suas orientações na condução das políticas de 

desenvolvimento.  Na  América  Latina,  mais  especificamente,  com  a  Comissão 

Econômica para a América Latina e Caribe (Cepal).2
 

Nos anos 1970, com a crise do modelo desenvolvimentista e a configuração da 
 

nova divisão internacional do trabalho sob as bases do neoliberalismo e da hipertrofia 

do capital financeiro, realiza-se a passagem da ideologia do desenvolvimento para a 

ideologia  da  globalização (LEHER, 1998)3, ocultando,  segundo Cardoso (2000), o 

caráter excludente desse novo modelo econômico de “livre” mercado. 

No  entanto,  na metade dos  anos 1990,  a hegemonia política e ideológica 

neoliberal entra em crise e provoca, segundo o Banco Mundial (2004), mudanças no 

pensamento  sobre  desenvolvimento.  A  partir  de  então,  diversos  matizes  políticos 

liberais  e  socialdemocratas buscam formular políticas de desenvolvimento pautadas 

no “equilíbrio”  entre as esferas pública e privada e no desenvolvimento do capital 

social. No Brasil, mais  especificamente no segundo governo Lula, delineou-se um 

conjunto de políticas pautado num modelo econômico compreendido como alternativo 

ao neoliberalismo e denominado de novo-desenvolvimentismo. 
 
 
 
 
 

1    Organização das Nações Unidas (ONU), Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO), Banco Mundial, entre outros. 
2   Raúl Prebisch, na Argentina, Celso Furtado, no Brasil, e Aníbal Pinto, no Chile, fazem frente ao pensamento cepalino 
nesse período. 
3   A concepção de ideologia tomada aqui tem como base de referência Gramsci. Para Gramsci (2000): “é ideologia toda 
concepção particular dos grupos internos da classe que se propõem ajudar a resolver problemas imediatos e restritos" 
(p.140). 
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No âmbito deste artigo, buscaremos indicar elementos que foram introduzidos 

nesse período e que possam contribuir com as análises da atual conjuntura, à luz de 

clássicos do pensamento crítico social brasileiro. 
 

 
 
2 Ideologia do desenvolvimento 

 
A ideia de desenvolvimento e modernização da nação como política pública no 

Brasil  surge nos anos 1930-40, durante o Governo de Vargas. No entanto, Marini 

(2010)   esclarece  que,  até  então,  a  teoria  social  produzida  nos  países  latino 

americanos  partia das considerações da questão nacional. A partir das análises da 

Cepal, em 1950, formula-se uma “corrente estruturada e (...) original de pensamento 

sobre a região” (p.103) que será sistematizada como teoria do desenvolvimento. 

Suas   teses   centrais   -   o   etapismo   e   a   modernização   -   concebem   o 

desenvolvimento  econômico  como  um  continuum  no  qual  o  subdesenvolvimento 

constitui uma etapa anterior ao desenvolvimento pleno e implica a modernização das 

condições econômicas, sociais, institucionais e ideológicas dos países periféricos, nos 

padrões  dos  países  centrais.  Tais  análises  foram  realizadas  em  decorrência  da 

necessidade de “responder à inquietude e à inconformidade manifestadas pelas novas 

nações   que   emergiam   para   a   vida   independente,   a   partir   do   processo   de 

descolonização, ao se darem conta das enormes desigualdades que caracterizavam 

as relações econômicas  internacionais”  (MARINI, 2010, p.104). “Explicar e justificar 

essas disparidades”, continua o autor, correspondia à base metodológica dessa teoria. 

No  entanto,  “por  ser  essencialmente  descritiva,  não  possui  nenhuma  capacidade 

explicativa” (p. 106), o que indica o caráter  ideológico da teoria do desenvolvimento 

produzida e amplamente difundida pela Cepal.4 

É importante ressaltar que o processo de transformação da estrutura produtiva 
 

interna brasileira foi possível por causa das condições extremamente favoráveis do 

capitalismo  mundial  no  pós-guerra.  Por  um  lado,  tratava-se  de  um  período  de 

extraordinária expansão e crescimento das economias e de internacionalização do 

capital produtivo, e o Brasil possuía um grande mercado potencial. Nesse sentido, a 

inserção internacional do Brasil como resultado do processo de industrialização deu-se 

dentro do “padrão de desenvolvimento tardio” e, em grande parte, de forma 

subordinada ao  processo mais global e com a conservação da dualidade estrutural, 

combinando  “setores  atrasados”  com  “setores  modernos”.5    Por  outro  lado,  nesse 
 
 

4    Florestan Fernandes também vai encaminhar suas análises sobre a teoria do  desenvolvimento como ideologia. 
E Celso Furtado, pós período na Cepal, elabora o livro “O mito do desenvolvimento econômico”, editado pela Círculo 
do Livro, em 1974. 
5    Existe uma vasta literatura sobre o processo de construção da teoria social e do desenvolvimento no Brasil e na 
América Latina. Florestan Fernandes (2006), ao esboçar um estudo sobre “a formação e o desenvolvimento da ordem 
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período  do  pós-segunda  guerra  havia  uma  tensão  em  relação  ao  aumento  da 

influência comunista. Com a formação de dois grandes blocos – socialista e capitalista 

–,  com  isso,  o  acirramento  das  disputas  ideológicas,  organismos  internacionais, 

inclusive   o  Banco  Mundial,  voltam  sua  atenção  para  as  regiões  mais  pobres, 

“atrasadas” ou “subdesenvolvidas”. 

A concepção predominante, que entendia a condição de “subdesenvolvimento” 

econômico e “atraso” cultural como impeditivos ao progresso, também via a pobreza 

como uma “ameaça à coesão social”, um risco à segurança internacional. Conforme 

McNamara, então diretor do Banco Mundial: “a pobreza é a mãe do comunismo que 

destrói as liberdades e a democracia” (LEHER, 1998; MOTTA, 2007). 

Para alguns intelectuais a estratégia “nacional-desenvolvimentista” brasileira foi 

de  certa  forma bem sucedida. Houve um processo intensivo de modernização,  a 

sociedade  civil  tornou-se  mais  complexa,  do  “tipo  ocidental”  (COUTINHO,  2000), 

contudo, os benefícios não foram estendidos a toda população. Ao final deste modelo, 

sem citar as  consequências políticas, a sociedade brasileira herdou enorme dívida 

financeira  externa,  a  manutenção  dos  velhos  desafios  sociais  e  novos  desafios 

políticos. 
 
 
 
 
3  O   processo   de  mudança   do   pensamento   sobre   desenvolvimento   nos 
organismos internacionais 

 
 

Nos anos 1970, com a dinâmica do capitalismo global num contexto de crise 

econômica, com as disputas entre setores econômicos, com os avanços tecnológicos, 

etc.,  eclodiu uma nova divisão internacional, sob as bases da hipertrofia do capital 

financeiro e  da ideologia neoliberal. Conforme discorre Leher (1998), processa-se, 

nesse contexto, a  passagem da ideologia do desenvolvimento para a ideologia da 

globalização. Houve, no entendimento de Cardoso (2000), um tipo de ocultamento da 

concepção desenvolvimentista  tendo em vista que “a temática do „desenvolvimento‟  

tenderia mais a evidenciar (a)  exclusão” que se realizaria mais intensamente com o 

novo modelo econômico de “livre” mercado (p.113) e poderia privilegiar a “análise do 

processo histórico”, demandando “algum entendimento do processo que a cria (...), até 

porque está em pauta uma mudança de rota – da inclusão desenvolvimentista para a 
 
 
 

social competitiva”, aponta três modalidades de pressão sofrida pela burguesia brasileira depois da década de 1930: 1) 
a “pressão de fora para dentro, nascida das estruturas e  dinamismos   do capitalismo monopolista mundial” 
que ameaçavam vários interesses internos e punham em causa “a base material de poder de certos setores da 
burguesia brasileira (p.254); 2) a pressão do “proletariado e das massas populares” voltada para a formação de um 
“novo pacto social”, porém “contida nos limites da „revolução dentro da ordem‟ ”; 3) a intervenção do Estado na esfera 
econômica. A reação da burguesia brasileira, mais especificamente “dos setores dominantes das classes altas e 



 

médias” (p.255), frente a estas pressões foi aglutinar “em torno de uma contra-revolução autodefensiva” (idem). 
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exclusão produzida pelo capital rentista” (idem). 
 

Na segunda metade dos anos 1990, deflagrou-se uma reação antiglobalizante, 

tendo   em  vista  o  alto  custo  social  em  consequência  das  políticas  neoliberais: 

desemprego,  precarização  do  trabalho  e  aumento  da  pobreza,  mais  intenso  nos 

países de capitalismo dependente, porém não exclusivo a eles6. A tensão decorrente 

deste quadro social provocou a necessidade de setores dominantes operarem novos 

encaminhamentos – políticos, sociais e econômicos – e, com eles, novos mecanismos 

de hegemonia (MOTTA, 2007). 

Segundo   o   Banco   Mundial   (2004),   alguns   fatos   históricos criaram   a 

possibilidade  de  retomar  o  pensamento  sobre  o  desenvolvimento,  entre  eles:  o 

“fracasso”,  atribuído  ao  Fundo  Monetário  Internacional  (FMI),  das  “lições  dos 

programas de ajuste da década de 1980”7  que incluíam a “promessa” de que com os 

mercados “livres” das amarras do Estado seria gerado um acúmulo tal de riquezas 

que,  naturalmente, seriam “derramadas” às camadas mais pobres; o fim da Guerra 

Fria, que segundo o Banco, removeu “as vendas dos olhos dos países doadores, que 

eles  próprios  haviam  colocado”  para  evitar  investigações  sobre  os  “fracassos  de 

governança” (p.3-15).  O Banco Mundial assume alguns erros de encaminhamento 

político em prol da urgente necessidade de recompor a estabilidade política, tendo em 

vista o receio pelos riscos da perda das “bases de governabilidade” e de “ruptura da 

coesão social”,8  principalmente nos países que mais sofreram o impacto das políticas 

neoliberais. 

Ao elaborar uma retrospectiva sobre as políticas macroeconômicas dos anos 

pós-segunda guerra - nas quais se compreendia que o processo de desenvolvimento 

seria mais bem conduzido através do Estado - e sobre as políticas dos anos 1970-90, 

mais  especificamente as do Consenso  de Washington -  nas quais defendia uma 

posição   contrária,  ou  seja,  a  interferência  do  Estado  na  economia  impedia  o 

desenvolvimento -, o Banco Mundial menciona que: 
 

 
6   Ver HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX 1914-1991. 2ª edição, 27ª reimpressão. São Paulo/SP: 
Companhia das Letras, 2003. 
7   Consenso de 
Washington. 
8   Em 1995, houve um encontro denominado de “primeira cúpula mundial sobre o desenvolvimento social”, realizado em 
Copenhague.  Kliksberg (2002) analisa e cita alguns trechos das palestras proferidas e registradas no documento de 
base sobre o encontro.   Partes de suas citações reproduzidas em seguida: Jaime Wolfensohn, presidente do Banco 
Mundial, considerou que “a distribuição dos benefícios do crescimento representa um dos  maiores desafios para a 
estabilidade do mundo, (pois) as injustiças sociais podem destruir os avanços econômicos e políticos” (p.17); Robert 
Solow (Prêmio Nobel de Economia de 1987, criador do modelo neoclássico de crescimento econômico com ênfase no 
progresso tecnológico) enfatizou que,  “esperar compromissos da população com as políticas de 
desenvolvimento 
„exige-se uma percepção de justiça de todos os grupos sociais, no sentido de que cada um receba uma parte justa do 
progresso econômico‟ ” (p.18); Patrício Aylwin (ex-presidente do Chile): “Os pobres, em geral, não são os 
responsáveis por sua situação. Muito deles são pessoas esforçadas, que conseguiriam superar essa condição se 
contassem com um mínimo de apoio ou se as condições gerais do país fossem melhoradas” (Idem, p.19); Frederico 
Mayor (UNESCO): “Enquanto se realizam progressos no âmbito conceitual, sobretudo na definição do que deva ser 
o desenvolvimento humano duradouro na prática, os objetivos econômicos, a curto prazo, continuaram prevalecendo, 
seja qual fosse o preço social e ecológico dessa miopia” (p.20).  Gustave Speth, administrador do Programa das 
Nações Unidas para o desenvolvimento (PNUD), em seu discurso neste encontro indica que  enfrentar o 



 

problema da desigualdade nas próximas décadas “é algo crucial e inadiável” (p.17-18). 
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(...)  tornou-se  evidente  que  as  estratégias  simples  de  desenvolvimento  e  redução  da 
pobreza  eram  ilusórias.  Embora  os  mercados  sejam  instrumentos  poderosos  para  a 
redução da pobreza, também é importante contar com instituições para assegurar que os 
mercados sejam eficientes e beneficiem os pobres (BIRD, 2000, p.200; grifo nosso). 

 
Segundo Ocampo (2003), o atual debate sobre a agenda do desenvolvimento 

tende a ordenar-se em torno de dois eixos principais e complementares: 

(...) por una parte, la búsqueda de un nuevo equilibrio entre el mercado y el interés público 
y, por otra, la concepción de las políticas públicas como formas  de acción en favor 
de objetivos de interés común, que no se limitan a las acciones estatales. De esta manera, 
se pone de relieve la necesidad de abrir  nuevas oportunidades para la participación 
de la sociedad civil y superar, por ese camino, ala crisis del Estado que repercute por igual 
en los mundos desarrollado y en desarrollo (p.26). 

 
 

O “equilíbrio” entre as esferas pública e privada foi, ao mesmo tempo, uma 

preocupação e uma tendência que abarcou diversos matizes políticos liberais e 

socialdemocratas.9 

O  que   estava   em   foco   não   era   somente   estabelecer   estratégias   de 

desenvolvimento econômico, mas, sobretudo, de desenvolvimento social, visando a 

amenizar  os  efeitos  das  políticas  neoliberais.  Conforme  expresso  no  relatório  do 

Banco Mundial (2004): “a exclusão de grandes segmentos da sociedade desperdiça 

recursos  potencialmente produtivos e gera conflito social” (p.5) e “sem participação 

ampla, sem mais capital humano e capital social, é improvável que o desenvolvimento 

seja rápido e sustentável” (p.05). 

O suporte teórico-metodológico que passa a fundamentar as ações 

interventivas dos organismos internacionais para o “desenvolvimento do milênio” é a 

“teoria do capital social” de Robert Putnam (2002). A expressão “capital social” não é 

nova, mas no  enfrentamento das novas expressões da “questão social” ganha uma 

roupagem nova, focada nas instituições.10 O sentido geral que vem sendo atribuído ao 
 
 

9   Fukuyama (1996) se redime em relação à sua tese sobre o “fim da história” e afirma que a polarização entre ricos e 
pobres é uma ameaça à coesão social. A convergência de instituições em torno do modelo de capitalismo democrático 
não significa o “fim das ameaças à  sociedade” (p.16). Para usar a terminologia de Fukuyama, o “mundo 
histórico” ameaça o “mundo pós-histórico”, ou ainda, a “barbárie” ameaça a “civilização”. Para Giddens (2005), 
formulador da “terceira via”, nos tempos da globalização o grande desafio é a “governação”  da contradição entre 
a expansão do individualismo e o conservadorismo filosófico de valores como família e democracia. Nesta 
perspectiva, para o autor, era preciso consolidar uma “esquerda moderna” voltada para governar um tipo de 
capitalismo “competente e justo” (MOTTA, 2007, p. 81). 
10  Na ampla bibliografia norte-americana, sua aplicação foi identificada pela primeira vez no  mundo acadêmico, em 
1916, por Lyda Judson Hanifan, preocupada com o esvaziamento da cultura cívica na zona rural de West Virginia. Nos 
anos 1960, Jane Butzner Jacobs aplica o termo em sua pesquisa etnográfica baseada no cotidiano urbano de grandes 
cidades norte-americanas. No entanto, as definições consideradas mais importantes são as do teórico social francês 
Pierre  Bourdieu  (1930-2002),  do  cientista  social  James  Coleman  e  do  cientista  político  Robert  Putnam,  ambos 
americanos, porém fundadas em diferentes abordagens teórico-analíticas: Jeremy Bentham (1748-1832), James Mill 
(1773-1836), Alexis de Tocqueville (1805-1859), Karl  Marx  (1818-1883), Max Weber (1864-1920), Georg 
Simmel (1858-1918), John Dewey (1859-1952) e Émile Durkheim (1858-1917). 
Pierre Bourdieu define capital social como um conjunto de recursos potenciais que deriva  das redes duráveis 
de relações, mais ou menos institucionalizadas, de mútuo conhecimento e reconhecimento ou, em outros termos, 
deriva do pertencimento a um grupo que assegura “o volume de capital (econômico, cultural, simbólico) de cada um 
daqueles aos quais está ligado”, sancionando e reforçando as distinções de classe. Já para James S. Coleman, o 
capital social não  tem  uma  estrutura  hierarquizada  e  nem  negativa;  perpassa  todos  os  grupos,  é  igualitário  e  
benigno.  Sua concepção tomou como base a teoria do capital humano, argumentando que familiares e recursos da 
comunidade são fatores potenciais de  compensação das desvantagens econômicas, beneficiando não somente o 
indivíduo, mas  a sociedade como um todo.  Bourdieu e Coleman definem capital social tomando como  
referencia grupos  sociais, 
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termo expressa, basicamente, “a capacidade de uma sociedade estabelecer laços de 

confiança  interpessoal  e  redes  de  cooperação  com  vistas  à  produção  de  bens 

coletivos” (D‟ ARAÚJO, 2003, p.10). 

Para Motta (2007), trata-se, afinal, de um mecanismo de hegemonia de função 

de  direção intelectual e moral que pode levar a um processo de despolitização da 

sociedade civil e de esvaziamento do sentido público – reforçando a concepção liberal 

de sociedade civil  como trama de interesses privados, porém agora mediados pelo 

terceiro  setor  e  parcerias   público-privadas,  em  conformação  com  as  condições 

impostas pelo grande capital. 
 
 
4 O modelo novo-desenvolvimentista brasileiro 

 

A partir do segundo mandato do governo de Luis Inácio Lula da  Silva os 

anúncios sobre  crescimento econômico passam a  ser associados ao de 

desenvolvimento social, justificados pelo o que seria a implementação de um modelo 

alternativo  ao neoliberalismo, denominado de  “novo-desenvolvimentista”.11
 

Progressivamente  é  possível  constatar  a  proposta  sendo  objetivada  através  de 

“programas  de  aceleração  do  crescimento”,  de  investimentos  em  infraestrutura, 

incentivos  fiscais  e  de  empréstimos  do  Banco  Nacional  de  Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) ao empresariado brasileiro, políticas de redistribuição de 

renda, etc.12
 

Entendemos  que  os  novos  mecanismos  de  hegemonia  introduzidos  pelas 
 

agências multilaterais para o “desenvolvimento do milênio” mais as mudanças no 

âmbito  econômico  propiciaram  as condições favoráveis  para  o  fortalecimento das 

frações de economistas desenvolvimentistas situados na base do governo federal. E, 

no âmbito social, estava posta a condição de elaboração política voltada para o alívio 

da pobreza, conforme visto anteriormente, num processo de harmonia entre Estado, 

sociedade civil e mercado. 

Para Castelo (2010),  o modelo “novo-desenvolvimentista” busca resgatar a 

“conciliação entre capital e trabalho tendo em vista o „interesse nacional‟ , abstrata e 

voluntariamente  colocado  acima  dos  conflitos  antagônicos  de  classes”  (p.198), 

presente  nos  princípios  nacional-desenvolvimentistas  dos  anos  1950.  No  entanto, 

entendemos que se trata de uma abordagem complexa, uma vez que tem sido uma 
 
 
 
 

coletivos e comunitários; já Putnam (2002) se deslocou para o associativismo, para as organizações sociais, redes e 
normas que inserem comportamentos de confiança e cooperação entre pessoas e instituições em benefício mútuo, 
como sinônimo de “cultura cívica” (MOTTA, 2010). 
11  Tal  denominação, segundo Sicsú, De Paula & Michel (2005), teve como inspiração um  artigo de Bresser-Pereira 
publicado na Folha de São Paulo em 19 de setembro de 2004 com o mesmo título. 
12 Ver: SADER & GARCIA (orgs). Brasil, entre o passado e o presente. São Paulo: Boitempo, 2010. 
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tendência não só na base governista13 como também entre economistas tanto ligados 

à socialdemocracia como ao social-liberalismo (PEREIRA, 2002)   e escopos 

propositivos de outros economistas brasileiros, tais como o próprio Luiz Carlos Bresser 

Pereira14  e pela “nova” Cepal (CARCANHOLO, 2010). 

Para Sicsú, De Paula & Michel (2005), a “reforma de gestão pública” requer 

“maior  profissionalização da gestão pública” e “certo grau de descentralização do 

Estado”,   transferindo  determinadas  funções  às  agências  “(semi)  autônomas”  e 

serviços sociais e científicos a organizações públicas, semi ou não-estatais (p.513). 

O Estado gerenciador está presente desde a reforma do Estado no governo de 

Fernando Henrique Cardoso, assim como o processo de privatização nas esferas 

estatais e sociais. O que se percebe nos governos seguintes é a manutenção dessa 

abordagem,  com  o  aumento  crescente  de  parcerias  público-privadas  nas  esferas 

sociais  e  da   desresponsabilização  do  Estado  na  garantia  dos  diretos  sociais 

conquistados, haja visto o crescente número de “organizações sociais” criadas pelos 

setores  públicos  federais,  estaduais  e  municipais  nas  áreas  da  saúde,  cultura  e 

educação.15
 

Enfim, em linhas gerais, percebe-se que a proposta “Novo-desenvolvimentista” 
 

vai  ao  encontro  da  proposta  de  desenvolvimento  disseminada  pelos  principais 

organismos multilaterais – conciliar Estado, mercado e sociedade civil; exercer um 

Estado  eficiente,  governado  por  gerentes  “autônomos  e  responsáveis  perante  a 

sociedade” nas intervenções aos males do capitalismo, como defende Bresser-Pereira 

(2004); promover políticas de redução da pobreza da ampla massa de trabalhadores; 

criar parcerias público-privadas, com empresas, bancos e organizações empresariais 

e   da   sociedade   civil   para   colaborar   nos  encaminhamentos   das  políticas   de 

enfrentamento da “questão social” e na eficácia das instituições estatais, entre outras 

ações articuladas. 

Precisamos ter mais clareza sobre as contradições, os limites e os avanços e 
 

as implicações desse modelo novo-desenvolvimentista. No entanto, no âmbito político, 
 

 
13 É importante destacar que, aparentemente, tal proposta terá continuidade no governo de Dilma Rousseff. 
14    Um  grupo  de  economistas  publicou,  em  2005,  o  livro  SICSÚ;  DE  PAULA   &   MICHEL  (Orgs).  
“Novo- desenvolvimentismo: um projeto nacional de crescimento com equidade”, pela editora Manole, com apoio da 
Fundação Konrad Adenauer. A Fundação Konrad Adenauer é de origem alemã, com representações em vários 
países, e seus 
integrantes são democratas cristãos. Através do modelo de Economia Social de Mercado o grupo objetiva divulgar um 
modelo  integrado  de  políticas  públicas  com  o  objetivo  de  defender  o  ideal  de  justiça  social,  de  igualdade  de 
oportunidades  para  todos  os  cidadãos  e  de  solidariedade  (site:www.adenauer.org.br;  acesso:  janeiro  de  2007). 
Bresser-Pereira é um dos autores da obra citada. 
15  Na esfera da educação escolar é possível constatar o crescimento de parcerias público-privadas que se realizam, 
não só com “doações” dos empresários, mas com projetos de intervenção no espaço escolar promovendo uma reforma 
intelectual e moral para o empreendedorismo e recebendo incentivos fiscais para isso, além do gerenciamento privado 
de certos setores escolares através do que  se regulamentou como Organizações Sociais. Estas são criadas 
pelos governos para  cederem a administração para o setor privado. O mesmo vem ocorrendo nas áreas de  
saúde, de assistência social e na cultura.   Atualmente, estão cadastradas no Ministério da  Justiça – Cadastro 
Nacional de Entidades de Utilidade Pública - 17.681 entidades, sendo que 3.963 são organizações da sociedade civil e 
11.954 são entidades sociais de utilidade pública federal, 90 são organizações estrangeiras e 1.674 são associações ou 
fundações não tituladas ou qualificadas (REDE GIFE, 2010). 
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é possível perceber a manutenção, talvez até mesmo o aprofundamento, do caráter 

despolitizador que tem processado os encaminhamentos de políticas públicas dos 

últimos governantes. 
 
 
 
 
5 Considerações finais 

 

 
 

A  atuação  conciliadora  do  governo  Lula,  entre  interesses  “potencialmente 

conflitantes”,  para  Filgueiras  (2010),  realizou-se  à  custa  da  despolitização  e  do 

enfraquecimento dos movimentos sociais e do movimento sindical. Satisfaz a massa 

popular  através  da  “inclusão  forçada”  (FONTES,  2005)  e  da  “educação  para  o 

conformismo” (MOTTA, 2007). Isto é, expansão da acumulação do capital centrada no 

consumo popular, na  educação empreendedora (como forma de sobreviver à sua 

sorte,  sem  direitos)  e   sustentada  pelo  agronegócio  (produção  de  baixo  valor 

agregado). 

A empreitada novo-desenvolvimentista promete recobrar o “atraso” perdido, 

mas fica uma questão inspirada em Florestan Fernandes (1997) - A história nunca se 

fecha por si  mesma e nunca se fecha para sempre. São os homens, em grupos e 

confrontando-se  como  classes em conflito, que ‘fecham’ ou ‘abrem’ os circuitos da 

história - quais as implicações históricas desse giro para a „modernização 

conciliadora‟  

sob a base do novo-desenvolvimentismo? 
 

. 
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