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DAS ESTRATÉGIAS NEOLIBERAIS AO SOCIAL-DESENVOLVIMENTISMO: o que há de 

novo no enfrentamento da Questão Agrária no Brasil Democrático 

 

Cinthia Fonseca Lopes1 
 
 

RESUMO 
 
O presente artigo pretende discorrer quanto a forma de 
tratamento dado à questão agrária nos governos democráticos 
nacionais. Para a construção do texto utilizamos de revisão 
bibliografia e documental voltados à temática em tela. Para 
uma necessária compreensão da temática, iremos expor um 
breve resgate historiográfico das ações e políticas voltadas 
para o campo nos governos democráticos: de Collor à Lula. 
Explanando sobre as particularidades de cada governo, 
especialmente no que diz respeito ao confronto do discurso 
neoliberal e o chamado discurso do “novo” ou “social” 
desenvolvimentismo, bem como, esses discursos impacto no 
trato à questão agrária. 
 
Palavras-chave: Neoliberalismo. Desenvolvimentismo e 
Questão Agrária 
 
ABSTRACT 
 
This article intends to discuss as the form of treatment of the 
agrarian question in the national democratic governments. For 
the construction of the text used to review literature and 
documentary focused on the subject in the screen. For a 
necessary understanding of the subject, we will expose a brief 
historiographical redemption of actions and policies related to 
the field in democratic governments: Collor to Lula. Explaining 
about the particularities of each government, especially with 
regard to the confrontation of the neoliberal discourse and the 
discourse called the "new" or "social" developmentalism as well, 
these discourses impact in dealing with land issues.  
 
Keywords: Neoliberalism. Developmentism and Agrarian 
Question 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Mestre. Universidade Estadual de Londrina (UEL). E-mail: cinthiassce@gmail.com 



 
2 

 
2 

 

 

                  

1. INTRODUÇÃO 

Entendendo a questão agrária como uma das expressões da questão social, 

torna-se necessário refletir sobre o papel do Estado no seu enfretamento, através das 

políticas sociais gestadas no cenário contemporâneo, notadamente neoliberal, e, que, no 

Brasil, assume determinadas particularidades que vem se tornando alvo de diversos estudos 

que buscam compreender se essas “particularidades” se apresentam como uma nova forma 

de pensar a organização do Estado e do Capital, ou se, na verdade, é apenas mais uma 

estratégia de manutenção da ordem neoliberal.  

Podemos demarcar como “contemporâneo”, o conjunto de transformações 

políticas, sociais e econômicas que se processam no cenário de ruptura pós-regime 

ditatorial e a tensa relação entre a Constituição que se inaugurava e os primeiros regimes 

democráticos, notadamente neoliberais.  

No entanto, como veremos durante o texto, esse processo de 

instalação/consolidação do ideário neoliberal é plasmado de continuidades e rupturas entre 

o estagio anterior do neoliberalismo, sua consolidação e sua “nova” perspectiva a partir do 

período denominado de “Era Lula”, que convencionalmente, passou a ser chamado de “Neo-

Desenvolvimentismo”. 

 Sendo um novo caminho, ou apenas uma nova roupagem de caminhos 

existentes, essas transformações impactam decisivamente no espaço rural e gera 

alterações concretas no enfrentamento da questão agrária. 

 

2. TRANSFORMAÇÕES CONTEMPORÂNEAS NO BRASIL PÓS-DITADURA: Política 

Econômica, Constituição Federal e a Questão Agrária  

No final da década de 70, o Brasil protagoniza uma série de transformações que 

alteram decisivamente o cenário político, econômico e sócio-cultural do país.  

No âmbito econômico, esgotava-se o modelo nacional desenvolvimentista 

agroexportador que, nos últimos anos havia sido responsável pelo que ficou conhecido 

como o “milagre econômico”.  

O “milagre” sustentava-se em 03 pilares:  

o aprofundamento da exploração da classe trabalhadora submetida ao arrocho 
salarial, às mais duras condições de trabalho e à repressão política; a ação do 
Estado, garantindo a expansão capitalista e a consolidação do grande capital 
nacional e internacional, e a entrada maciça de capitais estrangeiros na forma de 
investimento e de empréstimos (HABERT, 1996:13-14)  

Esse sistema elevou o PIB brasileiro, o consumo da classe média, mantendo, ao 

mesmo tempo, os níveis de inflação estáveis. No entanto, uma estrutura econômica 

baseada na exploração e subordinação a interesses externos não poderia se sustentar por 
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muito tempo. Assim, o ‘milagre econômico’ chega ao cabo, concomitantemente à crise de 73 

(Crise do Petróleo) que assola os principais países do capitalismo desenvolvido.  

A forte subordinação brasileira à ordem capitalista internacional fez com que o 

país fosse severamente atingido por essa crise. Nos países de capitalismo avançado, a 

crise de 1973 atingiu a base do Welfare State causando também uma crise política e social.  

O aumento das importações, não em quantidade de mercadorias, mas em valor 

dos produtos; a queda dos preços das matérias-primas; o déficit na balança comercial; 

culminaram em uma recessão de produtividade na agricultura e na industria e conseqüente 

elevação do desemprego.(FIORI, 1993)  

O país possuía, ainda, uma outra condição bastante peculiar: Vivíamos os 

primeiros passos de uma lenta abertura política após, aproximadamente, 10 anos do abril de 

1964 , que instituiu em nosso país o regime “político ditatorial- terrorista” (NETTO, 2008). 

 Até esse momento o sistema de repressão da ditadura havia conseguido 

sufocar – com êxito – qualquer forma de contestação contra o regime ou cenário brasileiro 

(seja ele, econômico, político ou social), no entanto, Nogueira, na obra Um Estado para a 

Sociedade Civil, trás novos elementos para demonstrar que essa crise –além dos impactos 

econômico-sociais - fragilizou a base da ditadura pois, “fracionou o bloco de sustentação do 

regime, generalizou o descontentamento das camadas médias e do operariado, fazendo vir 

a tona novas energias e novos sujeitos produzidos pela modernização do país.” (2005:19-

20)  

Refunda-se, assim, o Estado Democrático Brasileiro, com claros traços de 

Continuidade e Ruptura com o período que o antecedeu: Por um lado, continuidade dos 

fortes laços de dependência com o capital internacional e por outro, ruptura com o antigo 

sistema de repressão, com a criação de mecanismos institucionais/legais compulsórios que 

disciplinam a participação popular no processo de decisão/gestão do Estado.  

Além do que, inova com a promulgação de uma constituição com amplos direitos 

sociais, civis e políticos, fato que lhe confere o nome de Constituição Cidadã.  

Em se tratando do enfrentamento da Questão Agrária, a Constituição de 88 

apresenta diversas contradições, numa tentativa de acomodar interesses divergentes, que 

será resultado de um tensionamento político: por um lado da UDR – União Democrática 

Ruralista e, por outro, dos Movimentos e Trabalhadores Rurais. 

No processo de elaboração da nova constituinte, apesar das entidades Pró-

Reforma Agrária terem apresentado uma emenda popular com mais de um milhão e 

duzentos mil assinaturas, os interesses dos latifundiários prevaleceram.  
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Nesse processo de tensionamento, a bancada ruralista ‘mutila’ a proposta da 

CNRA; que intencionava alterar a “estrutura fundiária do país”;e, no texto final conseguiu 

apenas, propor uma modificação do regime de posse e uso da terra. (SILVA, 1985: 125).  

Dentre os principais dispositivos pro-ruralistas, podemos citar: defesa da 

propriedade privada; o conceito de propriedade produtiva só seria estabelecido em 

legislação posterior (que só seria promulgada em 1993)e ainda, nos valendo da analise de 

SILVA (1987:77), podemos acrescentar:  

a) Recuo, lamentavelmente, afrouxando o instituto da desapropriação por interesse 
social tanto na abrangência (art. 185), como no tocante à exigência do prévio 
pagamento (art. 184);  
b) Não resgatou o critério decretado pelo Governo Costa e Silva (com as assinaturas 
dos Constituintes de 1987/88 Delfin Netto e Jarbas Passarinho) de fixar valor 
declarado para fins de pagamento do ITR como limite para valor das idenizações;  

Assim, o enfrentamento da Questão Agrária, que só seria possível através de 

uma Reforma Agrária Popular, continuou a ser tratada através de ações pontuais de 

Colonização e Assentamentos Rurais de Reforma Agrária. Ambos projetos incorporados ao 

interesse do capital. O primeiro como estratégia de colonizar as terras do Norte e para 

proteger as fronteiras do País (projeto implementado desde a década de 60 com o Estatuto 

da Terra), e o segundo, com o intuito de fixar pequenas parcelas campesinas no campo com 

 a incorporação de novas terras ao processo produtivo do País, com a conseqüente 
criação de empregos,distribuição de renda etc, beneficiando a camada de pequenos 
agricultores, que formam a clientela típica da Reforma Agrária e do 
INCRA.(GUANZIROLI,1994:203)  

No entanto, todos os avanços na garantia de direitos e o reconhecimento da 

Questão Agrária como elemento de intervenção do Estado, sofre um duro golpe já nos 

primeiros anos do regime democrático,o capitalismo dependente e o resultado da crise 

mundial tornam, o cenário propicio para o 

 ... avanço da concepção liberal revisitada, por razões que, mais uma vez, serão 
dadas como supostas. O fato a sublinhar é que ela ganha terreno, se sofistica, 
aparece como oponente da concepção liberal por excelência e passa a comer pelas 
beiradas a concepção Estado de bem-estar social. Torna-se (ou apresenta-se como) 
a grande inovação do milênio. (VIANNA, 2008: 11)  

No que se refere à Questão Agrária, essas Reformas seguirão uma lógica clara 

de restrição e criminalização da classe trabalhadora e dos movimentos campesinos e 

garantia dos interesses do agronegócio e da burguesia agrária e industrial, dado os estreitos 

laços entre o Capital Internacional e os sucessivos governos nacionais (NETO,2004).  

 

3. COLLOR, ITAMAR E FHC: diferentes lados de uma mesma moeda no trato da 

questão agrária  

Na primeira eleição direta para presidente, o eleito foi um empresário e político 

de Alagoas Fernando Affonso Collor de Melo do Partido da Renovação Nacional - PRN, que 
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teve como seu vice o político mineiro Itamar Franco do Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro – PMDB. 

Ainda em campanha eleitoral, Collor prometeu assentar 500 mil famílias, no 

entanto, já no inicio de seu mandato percebemos que a sua gestão andaria na contramão da 

Reforma Agrária.  

Uma de suas primeiras medidas vinculadas ao campo foi a posse de Antonio 

Cabrera Mano Filho, grande proprietário de terras, para o cargo de Ministro do Ministério da 

Agricultura e Reforma Agrária. No mesmo ano cria a Secretaria Nacional da Reforma 

Agrária para realizar as atribuições do INCRA2. 

Cabrera decide não desapropriar terras em conflito, como forma de conter as 

ações de ocupação do  MST e, através do Decreto 99.616 extingue a EMBRATER – 

Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural e desativa o SIMBRATER – 

Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural; passando as atribuições 

desses órgãos para a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. (COLLETI, 2005) 

Em 1991 é aprovada a Lei N. 8173/91 que definiu uma nova meta para o numero 

de famílias assentadas; da proposta inicial em campanha: de assentar 500 mil famílias ao 

longo dos quatro anos, a nova lei se propõe assentar cerca de 227 mil famílias até 1994, ou 

seja, menos da metade do que foi proposto.  

Paralelo a essa política de descaso com a Reforma Agrária, o governo Collor 

perseguiu e tratou de forma truculenta os militantes e ações dos Movimentos e 

Trabalhadores Rurais, realizando operações especiais junto à Polícia Federal através de 

escutas telefônicas e policiais infiltrados nas manifestações e ocupações (STEDILLE, 2001) 

 Em 1992 instaura-se um processo de impeachement contra o então presidente 

Collor de Melo, passando a assumir a presidência o seu vice, Itamar Franco.  

Collor sai do governo com um saldo 64 assentamentos, dos quais, apenas 08 

eram frutos de desapropriações, sendo os outros projetos de assentamentos implementados 

em terras já desapropriadas pelo Governo Sarney e que ainda não haviam sido utilizadas 

pelo INCRA.  

A posse de Itamar Franco sinaliza um novo rumo para a Reforma Agrária, e,  a 

primeira ação que demarca essa mudança é a nomeação do funcionário de carreira Osvaldo 

Russo para presidente do INCRA. Osvaldo era assessor da CONTAG e ex-coordenador da 

ABRA – associação Brasileira de Reforma Agrária.  

                                                           
2 Ainda em 1990 a Secretaria é extinta retornando ao INCRA as atribuições vinculadas à Reforma 
Agrária. 
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Uma das primeiras medidas do novo presidente do INCRA foi a apresentação do 

PROGRAMA EMERGENCIAL DE REFORMA AGRÁRIA, que tinha como proposta-base 

assentar 20 mil famílias em 1993, tendo como publico prioritário as 12 mil famílias instaladas 

em acampamentos do MST.  

Uma outra ação concreta do Governo Itamar foi a aprovação da Lei 8629/93 – 

Lei da Reforma Agrária e a Lei Complementar 76/93 que trata do Rito Sumário nas 

desapropriações.  

O papel decisivo do Governo Federal na aprovação dessa lei ocorreu nos vetos 

a uma serie de artigos inseridos pela Bancada Ruralista os quais, podemos citar:  

a) O artigo que dava o direito ao proprietário-expropriado do imóvel permanecer sob 
a posse do imóvel até o final do julgamento, quando não coubesse mais nenhum 
recurso; e ainda,  
b) O artigo que proibia a desapropriação de imóveis do sul e sudeste – com grau de 
utilização de 40% - até que todos os imóveis do Amazonas – em grau de utilização 
de 20% - fossem desapropriados  

No entanto, apesar dos vetos, a pressão dos grandes proprietários conseguiu 

manter outros dois artigos que buscavam emperrar a Reforma Agraria, um deles – o Artigo 

7.º - afirmava que, se o imóvel tivesse um projeto técnico de implantação, mesmo que sem 

execução, ele não poderia ser desapropriado e, o outro artigo – o Artigo 12.º - definia que o 

proprietário teria direito a uma justa indenização, a partir de uma “analise de mercado”.  

Nesse ínterim, Fernando Henrique Cardoso assume a presidência da República 

com um discurso Pró- Reforma Agrária, bem diferente do que será implementado em suas 

duas gestões. Em declaração de campanha, o então candidato à Presidência afirmava que, 

 ... os conflitos agrarios existentes no Brasil são conseqüências de uma situação 
histórica que as políticas públicas não foram capazes de reverter. São necessárias, 
portanto, profundas mudanças no campo com o aumento substancial dos 
assentamentos a cada ano, o objetivo é atingir a cem mil famílias no ultimo ano do 
governo... (CARDOS, 1994: 102 apud COLETTI, 2005:245).  

Logo nos primeiros meses a estratégia presidencial diminuir a relevância da 

Reforma Agrária, disseminando a idéia de que não existia uma Questão Agrária e sim um 

numero residual de famílias sem-terra.  

Esse discurso logo cai por terra, pois, com o Massacre de Corumbiara, em 1995, 

no estado de Rondônia3 e, o Massacre do El Dourado de Carajás, em 1996, no estado do 

Pará4, a problemática agrária entra na pauta mundial exigindo do Governo brasileiro 

medidas que viessem a conter/solucionar esse problema.  

                                                           
3 Em agosto de 1995, 300 policiais expulsaram 514 famílias acampadas na Fazenda Santa Eliane, 

sendo mortos nessa operação, 02 policiais e 10 sem terras. 
4 Em abril de 1996, 19 trabalhadores sem terra foram mortos por uma violenta ação da policia militar 

que tentava desbloquear a rodovia PA-150 que havia sido obstruída por 1200 trabalhadores rurais. 
Essa ação teve repercussão mundial e deu fôlego para que o MST ampliasse sua luta por todo o 
país. 
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No entanto, a resposta apresentada por FHC alinha-se ao debate dos 

organismos multilaterais e do Capitalismo Agrário. O Governo cria um programa com 

diretrizes e preceitos do Banco Mundial para as ações de desenvolvimento agrícola/agrário: 

O Projeto-Piloto de Reforma Agrária e Alívio da Pobreza – O Cédula da Terra (PCT).  

O alinhamento do receituário dos organismos multilaterais e as respostas de 

enfrentamento à Questão Agrária é apresentada por MAURIEL no seu artigo Combate à 

pobreza e (des)proteção social: dilemas teóricos das “novas” políticas sociais, como a mais 

óbvia expressão material da proposta neoliberal em que o FMI e o Banco Mundial  

monitoram de perto as decisões políticas dos governos locais, avaliando 
suas medidas de desempenho através de indicadores pré-estruturados, 
impondo “condicionalidades” aos empréstimos, aos financiamentos de 

projetos e às renegociações de dívidas, dentre outras formas. (1997:58) 
O referido Programa tinha como foco central retirar o Estado de parte das etapas 

do processo de criação dos assentamentos e fortalecer uma estrutura de mercado para 

reger as transações de concessão e posse da terra por parte dos agricultores.  

Nessa estrutura de Reforma Agrária de Mercado,  

a iniciativa de venda ou não da terra ociosa (em geral de pior qualidade) 
passaria para o controle dos latifundiários, tradicionais especuladores com a 
terra, sem a mediação do Estado, e sem qualquer restrição por não 
cumprirem a função social da terra como se dispõe o artigo 186 da 
Constituição Federal (FNRA, 1999:03)  

O Programa Cédula Da Terra materializa no campo o debate apresentado por 

BEHRING (2010), no livro Trabalho e Seguridade Social, quando esta afirma que os direitos 

sociais, cada vez mais, se transformam em serviços, devendo ser acessado via mercado. 

Nessa perspectiva, a Questão Agrária passa a ser tratada dentro do limite e dos 

interesses do grande capital, tendo o objetivo, segundo PINASSI, em seu artigo O MST, a 

reforma agrária e o neodesenvolvimentismo, de 

 ...aproximar-se daqueles pequenos produtores familiares de regiões que 
apresentavam condições favoráveis para sua integração em um mercado já 
dominado pelo capital transnacional, fundamentalmente, como elo das cadeias 
produtivas do agronegócio, seja produzindo matéria-prima para as agroindústrias, 
seja produzindo alimentos para o mercado interno. Mas a intenção real por detrás 
disso tudo era transformá-los em trabalhadores flexíveis. ( 2013:01)  

Esse cenário se torna mais grave no segundo mandato de FHC, com o 

fortalecimento da Reforma Agrária a partir do receituário neoliberal e combate/criminalização 

de qualquer segmento social que viesse ao encontro dessa proposta.  

Para conter os movimentos sociais, eliminando os conflitos, FHC ‘judicializa’ a 

questão agrária através de algumas medidas:  

1) Em 2000, cria o Departamento de Conflitos Agrarios dentro da Polícia Federal;  

2) Em 2001, edita duas Medidas Provisórias: 2109-48 e 2109-49, que dá nova 

redação ao Artigo 2.º da Lei 8629 – a Lei da Reforma Agrária: 
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§ 6º O imóvel rural de domínio público ou particular objeto de esbulho possessório 
ou invasão motivada por conflito agrário ou fundiário de caráter coletivo não será 
vistoriado, avaliado ou desapropriado nos dois anos seguintes à sua 
desocupação... 

§ 7º Será excluído do Programa de Reforma Agrária do Governo Federal quem, já 
estando beneficiado com lote em Projeto de Assentamento, ou sendo pretendente 
desse benefício na condição de inscrito em processo de cadastramento e seleção de 
candidatos ao acesso à terra, for efetivamente identificado como participante 
direto ou indireto em conflito fundiário que se caracterize por invasão ou esbulho 

de imóvel rural de domínio público ou privado em fase de processo administrativo de 
vistoria ou avaliação para fins de reforma agrária... (grifos nossos) 

Pautado no discurso do “Novo Mundo Rural” o Segundo Mandato de FHC amplia 

e territorializa o PCT, incrementando o Banco da Terra para financiar essas ações. Segundo 

o governo, a Reforma Agrária tradicional – via desapropriação – era lenta, violenta e 

ineficaz. Com o Novo Mundo Rural criava-se uma “conjuntura em que as resistências dos 

proprietários (eram) extremamente reduzidas (favorecendo) a manutenção dos resultados 

obtidos no atual governo” (MDA, 1999:04).  

Os três presidentes, apesar de tratar de forma diferente a problemática do 

campo, alinhavam-se na estratégia central e no objetivo de suas ações: garantir as 

condições de sustentação, permanência e ampliação do Modo de Produção Capitalista e 

das orientações e preceituários neoliberais.  

Sinaliza-se uma mudança de cenário no final de 2002 quando é eleito para 

governar o país um presidente do Partido dos Trabalhadores com uma trajetória política 

alinhada com as lutas e camadas populares.  

Dada a particularidade desse cenário sócio-economico apresentado a partir da 

ascensão do Partido dos Trabalhadores ao poder, vale apresentar algumas reflexões sobre 

o que se convencionou chamar de Novo (ou Social) Desenvolvimentismo no Governo Lula e 

os impactos destes no enfrentamento da Questão Agrária, mesmo tendo a clareza (e vale 

esclarecer de antemão) que, este nada mais é, do que uma nova roupagem de uma Política 

Neoliberal com um viés mais populista e social, mas sempre, dentro dos limites do capital.  

 

4. GOVERNO LULA, DO DISCURSO NEOLIBERAL AO NEODESENVOLVIMENTISTA: 

Nova Roupagem para o mesmo personagem.  

Em 2003 assume o governo o sindicalista Luís Inácio Lula da Silva, com histórico 

vinculado às lutas populares e pertencente ao um partido – Partido dos Trabalhadores – que 

historicamente pautou suas ações ao lado dos Movimentos Sociais. A sua posse renovou as 

‘esperanças’ daqueles que nutriam o desejo de presenciar pela primeira vez um Governo 

Democrático e Popular.  

Aumentando essas expectativas, Lula incorpora em sua base de governo 

intelectuais e integrantes de Movimentos Sociais vinculados à camadas populares – na área 
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rural – convida Plinio de Arruda Sampaio para elaborar o II PNRA – Plano Nacional da 

Reforma Agrária, que tinha a ousada meta de assentar 01 milhão de famílias. 

Em relação às políticas agrícolas/agrárias, as alianças construídas ao longo da 

campanha e que se consolidaram no Primeiro e Segundo mandatos, não permitiram 

mudanças significativas em relação às propostas para o meio rural já definidas por FHC. 

E, apesar do Governo Lula nunca ter usado a MP das Ocupações criada pelo 

seu antecessor, o então Presidente não fez esforço algum para extingui-la, deixando-a como 

uma sobra à luta dos trabalhadores podendo ser acionada a qualquer tempo. Sem falar na 

Reforma Agrária de Mercado com financiamento do Banco da Terra, que continuou sendo 

implementado pelo Governo Lula.  

No entanto, paralelo a essas medidas, podemos identificar alguns avanços no 

trato da questão agrária, como a ampliação das linhas de financiamento para mulheres, 

quilombolas e jovens; ou ainda a ampliação do repasse de recursos destinados à entidades 

e movimentos sociais vinculados à questão rural para que estas pudessem encaminhar 

ações junto aos assentados e ainda, a ampliação de políticas setoriais para o campo, como, 

nas áreas de Educação, com o PRONERA – Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária, Cultura, com os Pontos de Cultura localizados nos Assentamentos Rurais, Inclusão 

digital, com o CRID – Centros Rurais de Inclusão Digital, etc.  

Esse conflito de ações, que ora amplia direitos para os trabalhadores, ora atende 

as demandas do Capital fez com que diversos autores passassem a questionar se o 

Governo Lula estaria ou não “desviando-se” da rota neoliberal.  

O primeiro a apresentar esse questionamento foi Bresser Pereira, conhecido 

intelectual da direita que, ao analisar o governo Lula ainda nos seus primeiros anos, sinaliza 

uma mudança de ‘rumo’ em relação aos seus antecessores. Reforça a necessidade de 

fortalecer a economia nacional resgatando o debate sobre desenvolvimento , sob uma nova 

roupagem, já que, segundo o autor em artigo intitulado O Novo Desenvolvimentismo5, “O 

Brasil precisa de um novo desenvolvimentismo não porque o antigo fosse equivocado, mas 

porque encontra-se em um estágio diferente de desenvolvimento, vive uma nova realidade, 

e enfrenta novos desafios” (2004:02).  

                                                           
5 O debate sobre desenvolvimento é apresentado pela primeira vez no Brasil a partir da década de 
30, com Getúlio Vargas, e posteriormente se apresenta nos anos 50/60 com Jânio/JK. Em linhas 
gerais, segundo GONÇALVES(2010, 2011), se trata de um “projeto de desenvolvimento econômico 
assentado no trinômio: industrialização substitutiva de importações, intervencionismo estatal e 
nacionalismo... reserva papel protagônico para o capital nacional industrial e para o investimento 
estatal, ainda que conte com suporte do financiamento e investimento externos. Ou seja, em termos 
estratégicos, envolve mudanças nas estruturas de produção, comércio exterior e propriedade” 
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Nessa perspectiva, Intelectuais da Esquerda como Emir Sader e Marcio 

Porchmman reinterpretam o debate do Novo Desenvolvimentismo, afirmando que Lula migra 

de uma perspectiva neoliberal para o que eles denominam de Social-Desenvolvimentismo.  

Rodrigo Castelo, em seu artigo O novo desenvolvimentismo e a decadência 

ideológica do pensamento econômico brasileiro, descreve o pensamento de Porchmman, 

afirmando que o autor,  

elabora o conceito de social-desenvolvimentismo como um padrão de acumulação 
(ou modelo de desenvolvimento) que conjugaria crescimento econômico, 
reafirmação da soberania nacional ( Brasil como credor mundial, acumulo de 
reservas externas e diversificação de parceiros comerciais), reformulação do papel 
do Estado (reforço nas empresas e bancos públicos, aumento do funcionalismo 
publico e o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC) e choque distributivo 
(aumento do salário mínimo e dos gastos sociais – previdência, assistência, seguro-
desemprego e abono salarial. – e expansão do crédito para as pessoas físicas). 
(2010:626)  

Esse é um debate ainda polêmico no cenário contemporâneo, pois, como 

assevera GONÇALVES (2011), o que se apresenta é um Nacional-Desenvolvimentismo às 

Avessas visto que as ações do Governo não voltaram-se para a defesa de uma economia 

nacional e sim aos interesses do Capital estrangeiro.  

Ou, ainda, como nos apresenta Sampaio Jr., ao afirmar que o 

“neodesenvolvimentismo” é “...um rotulo oco. É muito mais uma estratégia de propaganda 

dos governos Lula e Dilma, no seu afã de se diferenciar dos governos FHC, do que num 

corpo de doutrina para orientar a ação do Estado” (2012:12)  

O supramencionado autor complementa essa discussão em outro artigo na 

Revista Serviço Social e Sociedade, afirmando que o Governo Neodesenvolvimentista nada 

mais é do que a conciliação de demandas do neoliberalismo, como “estabilidade da moeda, 

austeridade fiscal, busca de competitividade internacional, ausência de qualquer tipo de 

discriminação contra o capital internacional” (p.679), com o resgate de alguns aspectos do 

antigo Nacional Desenvolvimentismo, como “comprometimento com o crescimento 

econômico, industrialização, papel regulador do Estado e sensibilidade social” (p.679), daí o 

caráter contraditório das ações empreendidas pelo Governo Lula.  

No entanto, esse caráter contraditório alinha-se a um interesse claro: atender as 

demandas do Capital, mesmo que para isso, tenha que garantir pequenas e pontuais 

concessões a classe trabalhadora.  

No que diz respeito à Questão Agrária, Fagnani em artigo da Revista Ser Social 

nos apresenta que a “proposta de reforma agrária estrutural foi esvaziada e o 

desenvolvimento rural passou a se ancorar em medidas compensatórias voltadas para o 

apoio da agricultura familiar.” (2011:67)  
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Houve uma pulverização do enfrentamento da questão agrária que deixa de ser 

tratada de forma centralizada no INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária, e passou a ser focalizada em programas distribuídos nos mais diversos Ministérios, 

tais como: Programa luz para todos (Ministério de Minas e Energia), O Programa Fome Zero 

com ações especificas para o campo (Ministério do Desenvolvimento Social),O Programa 

Minha Casa Minha Vida com um Financiamento especifico para Habitação Rural (Ministério 

das Cidades), Programa de 11 Abastecimento de Água (Ministério da Integração Nacional), 

Territórios da Cidadania (Ministério do Desenvolvimento Agrário), entre outros.  

Uma outra iniciativa orquestrada no Governo Lula que atende aos interesses do 

capital internacional é a criação de linhas de financiamento especificas para a agricultura 

familiar voltada para os interesses da exportação. Assim, desloca-se o “interesse” do 

agricultor em produzir os insumos e alimentos necessários para garantir uma soberania 

alimentar para atender os interesses do comercio internacional.  

 

5. PRIMEIROS PASSOS PARA UMA CONCLUSÃO  

Percorrendo a trajetória dos Governos Democráticos podemos afirmar que a 

questão agrária nunca foi tratada de forma efetiva, sempre sendo atendida de forma pontual 

e esporádica e, quando percebemos investimentos reais, estes se deviam, ou por fruto de 

um processo de pressão e organização da classe trabalhadora, ou para atender a interesses 

do agronegócio ou do Capital Internacional e não por um efetivo planejamento do Estado.  

Podemos afirmar, ainda, que o trato aos Movimentos e Trabalhadores Rurais 

também teve um duplo sentido, ora com a concessão de recursos mínimos através de 

programas de combate a pobreza, ou na área de políticas setoriais, ora com a 

criminalização e perseguição daqueles que exigiam que o Estado garantisse os direitos 

sociais constitucionalmente regulamentados.  

Não podemos negar que o Governo Lula inseriu uma série de ações de cunho 

social, de políticas compensatórias e de financiamentos para o campo. No entanto, nos 

pautando na assertiva de Sampaio Jr mencionada em tópico anterior, essa é apenas uma 

nova roupagem incorporada ao projeto neoliberal, visto que suas bases de apoio e 

sustentação ao grande Capital continuam inalteradas.  

Posto isso, seja na perspectiva neoliberal, seja na 

neo(social)desenvolvimentista, nenhum governo conseguiu (e sequer se propôs) alterar a 

estrutura fundiária do País, tornando a questão agrária um das marcas mais antigas da 

questão social no Brasil.  
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