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RESUMO 
 
Pretende-se fazer uma breve discussão acerca do 
desenvolvimento, da política pública e do neoliberalismo no 
contexto da América Latina. Em seguida, analisar a influência 
dos organismos internacionais na agenda política do Brasil e 
da Amazônia, e, por fim, fazer apontamentos sobre a função 
dos países periféricos na divisão internacional do trabalho. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento. Política Pública. 
Neoliberalismo. 
 
ABSTRACT 
 
First of all it is intended to make a brief discussion about the 
development, public policy and neoliberalism in the context of 
Latin America. Right after to analyze the influence of 
international organizations in Brazil and Amazon of the political 
agenda, making notes about the role of peripheral countries in 
the international division of labor. 
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1. INTRODUÇÃO 

A mundialização do capital alterou significativamente as condições gerais de 

desenvolvimento social e econômico dos países periféricos. Além do mais, a hegemonia do 

ideário neoliberal reconfigurou as ações do Estado e por consequência as políticas públicas. 

Considera-se da maior importância compreender como se deu esse processo no 

contexto do Brasil e da Amazônia haja vista as diferentes determinações e particularidades 

históricas que as compõem. Por isso, neste artigo primeiramente pretende-se fazer uma 

breve discussão sobre a questão do desenvolvimento, política pública e neoliberalismo. Em 

seguida, analisar a influência dos organismos internacionais na agenda política local, e 

finalizar com notas sobre a função dos países periféricos na divisão internacional do 

trabalho.  

 

 

2. DENSENVOLVIMENTO, POLÍTICA PÚBLICA E NEOLIBERALISMO. 

 

O crescimento econômico pode ser visto como um fator essencial para o 

desenvolvimento social, à medida que se entende que o aumento da riqueza proporciona 

melhoria da qualidade de vida e a elevação das oportunidades reais de expansão das 

“capacidades individuais”2. O desenvolvimento como liberdade, de acordo com Sen (2000, 

p.189), defende que o mercado não deve sofrer restrições, pois ao promover o processo de 

expansão econômica aumenta as arrecadações tributárias e consequentemente o Estado 

tem maiores possibilidades de investir em políticas públicas, diminuindo assim as 

desigualdades sociais. 

Desta forma, a teoria do desenvolvimento como liberdade seria útil 

especialmente para os países subdesenvolvidos com elevados índices de expressões da 

questão social, pautada em um passo a passo de como romper “os grilhões da pobreza 

geral”3 conforme a experiência de países capitalistas desenvolvidos.  

De acordo com Souza (2006, p. 22, 25 e 26), a Política Pública, surgiu nos 

Estados Unidos como área de conhecimento e disciplina acadêmica, e na Europa como um 

“desdobramento dos trabalhos baseados em teorias explicativas sobre o papel do Estado” e 

do governo. Ressalta-se ainda que “as políticas públicas repercutem na economia e nas 

sociedades, por isso qualquer teoria da política pública precisa também explicar as inter-

relações entre Estado, política, economia e sociedade”. Após serem elaboradas, 

                                                           
2 Conforme Sen (2000, p. 32-33), “essas capacidades podem ser aumentadas pela política pública, 
mas também, por outro lado, a direção da política pública pode ser influenciada pelo uso efetivo das 
capacidades participativas do povo”. 
3 SEN (2000, p.190). 



 

3 
 

                  

“desdobram-se em planos, programas, projetos, base de dados ou sistema de informação 

de pesquisas”, e após serem implementadas são submetidas às etapas de 

acompanhamento e avaliação. Já a Política Social é um meio de concretizar direitos sociais 

e necessidades humanas/sociais na perspectiva de uma cidadania ampliada. “Política” 

significa princípios para ação, e “Social” qualifica o tipo de ação, além de ser considerada 

“pública” por ser desenvolvida pelo Estado. Política Social é, portanto, uma espécie do 

gênero Política Pública (PEREIRA, 2009). 

No âmbito dos países de capitalismo central, verifica-se que os Programas de 

Transferência de Renda (PTRs) tiveram origem com o processo de amadurecimento do 

Estado de bem-estar social (1945-1973), o qual foi experimentado de maneira heterogênea 

entre os países capitalistas centrais e periféricos (STEIN, 2008).  Tais programas foram 

difundidos por organismos internacionais, a exemplo da Comissão Econômica para a 

América Latina nas Nações Unidas (Cepal)4, que tinha como principal objetivo reorientar a 

política e a economia dos países subdesenvolvidos.  

A crise do modelo fordista e fim dos anos dourados tiveram como principais 

motivos de falência: a diminuição do crescimento, a queda dos investimentos no setor 

produtivo, a aceleração geral dos preços, e o endividamento dos governos. Assim, põe-se 

em xeque a intervenção Estatal como reguladora das desigualdades preparando as bases 

para o capitalismo neoliberal em defesa do Estado mínimo. Conforme Ugá (2004) os 

primeiros governos a se adaptarem à lógica neoliberal foram o de Margareth Thatcher na 

Inglaterra em 1979, e o de Ronald Reagan nos Estados Unidos em 1980, posteriormente 

difundindo-se pelo mundo. Sendo que as propostas neoliberais consistiam resumidamente 

na redução do papel do Estado, no enfraquecimento dos sindicatos e na flexibilização do 

mercado de trabalho. 

 
Nesse mesmo período, em Washington, um grupo de economistas – do 
Internacional Institute for Economy – pensavam o que deveria ser feito para que a 
América Latina conseguisse sair da crise (estagnação, inflação, dívida externa) em 
que estava inserida e retomar o crescimento. De uma reunião de 1989, voltada para 
discutir essa questão, elaborou-se consensualmente um conjunto de propostas de 
políticas e reformas requeridas para “salvação” latino-americana. A esse conjunto 
John Williamson (1992, p.12) chamou de “Consenso de Washington”, cujo 
receituário de políticas foi utilizado pelos organismos internacionais – Fundo 
Monetário Internacional (FMI), Branco Mundial, etc. – como condicionamento para a 
realização da tão requisitada renegociação da dívida externa dos países latino-
americanos (UGÁ, 2004, p. 56). 

 

                                                           
4 Conforme Marini (2010, p. 104) a Cepal é “[...] uma agência de difusão da teoria do desenvolvimento 
surgida nos Estados Unidos e na Europa ao final da Segunda Guerra Mundial. Essa teoria, então, 
tinha um propósito definido: responder à inquietude e à inconformidade manifestadas pelas novas 
nações que emergiam para a vida independente, a partir dos processos de descolonização, ao se 
darem conta das enormes desigualdades que caracterizavam as relações econômicas 
internacionais”. 
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Segundo Mesquita (2012, p.64) nesse novo modelo político o Estado passa a 

ser apenas um “guardião da liberdade” com funções de polícia, defesa e justiça. O conceito 

de governabilidade aparece como condicionalidade para dar conta da necessidade de 

perpetrar reformas. Já a orientação de boa governança implica na eliminação das barreiras 

de funcionamento dos mercados, significa aumentar a sua eficiência através da realização 

de reformas a fim de se adaptarem às transformações do mundo, assim, o mercado deve 

passar a ser o promotor do desenvolvimento, e não mais o Estado, este por sua vez deve 

apenas atuar como catalisador, facilitador e parceiro dos mercados, adaptando as 

instituições a fim de estimular o desempenho dos mercados de forma a complementá-los. 

Em relação ao Brasil, Mesquita (2012, p. 64-65) afirma: 

 
O antigo padrão desenvolvimentista e de planejamento centralizado desapareceu de 
cena com a avalanche neoliberal. Em seu lugar, um modelo que homogeneíza a 
ação da política econômica como se o Brasil fosse homogêneo e não houvesse 
desigualdades. A intervenção do Estado na economia é substituída pelo mercado e 
a política macroeconômica centralizada no câmbio, na alta taxa de juros e nas metas 
inflacionárias iguala segmentos e regiões desiguais, aprofundando ainda mais as 
desigualdades regionais. 

 

Nota-se a partir dos anos 1990 há uma efervescência do combate à “pobreza” na 

agenda política dos países da América Latina. Sobre o assunto, para Granemann (2012) os 

PTR’s são medidas socioeconômicas tomadas ante a crise do capital como estratégia de 

mercadoricizar e financeirizar as políticas sociais, ou seja, a viabilização de recursos 

públicos pelo Estado para instituições bancário-financeiras com desígnio de acelerar a 

rotação dos capitais. Ademais, neste contexto há forte aceitação dessa política pautada no 

combate à pobreza porque os Estados-nações precisavam conquistar a confiança dos 

organismos internacionais seguindo à risca suas determinações para que a dívida fosse 

renegociada.   

Algumas medidas anti-crise foram implementadas no Brasil, e a redução do 

índice de pobreza e desigualdade social em todo o continente latino-americano esteve 

vinculada ao aumento dos rendimentos do trabalhador e dos programas assistenciais de 

transferências, a fim de mitigar o impacto da crise nos setores mais vulneráveis.  

Os sistemas de proteção social distam de ser inclusivos, posto que reproduzem 

a seletividade no acesso à seguridade social. Longe de ser um novo modelo de 

desenvolvimento social, esse investimento em programas assistenciais compensatórios 

contribuem a manutenção do desemprego estrutural, sendo portanto uma estratégia 

falaciosa do capitalismo para regular o mercado a baixo custo (BOCHETTI, 2012).  

Para Stein (2008) um dos entraves aos PTR’s na América Latina é o atrelamento 

ao conceito de desenvolvimento como liberdade, pois nele a proteção social está vinculada 

a programas seletivos e compensatórios que buscam promover a acumulação de capital 
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operando em favor do mercado. Por outro lado, à medida que os organismos internacionais 

se vangloriam da sua “face humana” de luta contra a pobreza, o conceito de cidadania é 

cada vez mais esvaziado de seu conteúdo. 

 
A cidadania social, em sua essência, sempre esteve relacionada à garantia de 
direitos e não com programas compensatórios. Ela pressupõe um pacto social 

realizado pela sociedade de como um todo, a partir do que se define que o Estado 
deve garantir uma proteção social – por meio dos direitos sociais - a todos os 
cidadãos, independentemente de sua renda, simplesmente pelo fato de serem 
cidadãos. A cidadania social requer, desse modo, que exista um mínimo de 

solidariedade, induzida pela necessidade de solução dos conflitos sociais, e um 
sentimento de responsabilidade da sociedade para com a vida de cada um de seus 
membros (UGÁ, 2004, p. 61, grifo do autor). 

 

Nesse sentido, Berno (2004) destaca que o caráter focalizado das políticas é, 

sobretudo, um instrumento de funcionalização da pobreza, o qual não é necessariamente 

público. Tal fato concorre para a defesa da reforma do Estado e redução da sua intervenção 

no âmbito social, por fim, consolida a tendência tecnocrática pautada na privatização dos 

serviços ditos públicos. 

Mediante o exposto, há quem defenda o fim gradual das políticas públicas, 

todavia conforme Granemann (2012), apesar da tendência a minimização das ações 

Estatais as políticas não deixarão de existir, contudo, estarão mais ou menos fragilizadas a 

depender da organização da classe trabalhadora e dos tensionamentos com o Estado.  

Em suma, atualmente a luta de classes segue rumo à defesa dos direitos sociais 

já conquistados, visto que no contexto neoliberal não há espaço para o aprofundamento da 

cidadania. Assim sendo, à guisa de crítica, as políticas públicas neoliberais contribuem para 

a restauração das condições capitalistas selvagens de competitividade entre os indivíduos, e 

pela prevalência das leis de mercado (COUTINHO, 2008).  

 

 

3. BREVE REFLEXÃO SOBRE A QUESTÃO DO DESENVOLVIMENTO NO BRASIL E NA 

AMAZÔNIA 

  

 

O Brasil experimentou a política de desenvolvimento ao longo do século XX 

culminando em um verdadeiro processo de acumulação industrial, especialmente a partir de 

1930 com o governo de Getúlio Vargas. O país pôde então efetivar seu primeiro salto 

verdadeiramente industrializante, uma vez que as formas anteriores de indústria eram 

prisioneiras de um processo de acumulação que se realizava dentro dos marcos da 

agroexportação do café. No entanto, apesar da modernização das forças produtivas no país, 

ainda preservaram-se relações de dependência e subordinação com a Europa e os Estados 
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Unidos, além de ter sido um desenvolvimento caracterizado como hipertardio (Antunes, 

2011). 

 
Não basta, no entanto, admitir que a industrialização latino-americana é capitalista. 
É necessário, também, convir que a industrialização capitalista na América Latina é 
especifica e que sua especificidade está duplamente determinada: por seu ponto de 
partida, as economias exportadoras capitalistas nacionais, e por seu momento, o 
momento em que o capitalismo monopolista se torna dominante em escala mundial, 
isto é, em que a economia mundial capitalista já está constituída. É a esta 
industrialização capitalista que chamamos retardatária (MELLO, 1988, p. 98). 

 

É nesse sentido que León Trotsky concebe a teoria do desenvolvimento desigual 

e combinado, propondo-se a explicar as contradições econômicas e sociais dos países 

periféricos do sistema capitalista. A mundialização, conforme Löwy (1998, p. 55 e 56) criou 

uma totalidade concreta operando a homogeneização da economia, ou seja, por conta disto 

os países periféricos (considerados subdesenvolvidos) sofreram verdadeiros saltos 

históricos, de tal modo que “as sociedades menos desenvolvidas têm a possibilidade ou, 

mais exatamente, são obrigados a adotar certos traços avançados, saltando etapas 

intermediárias”. Em outras palavras, os diferentes estágios civilizatórios “se articulam, se 

combinam, se amalgamam” numa combinação das condições sociais locais com as 

condições gerais. 

 
O processo de desenvolvimento capitalista, criado pela união das condições locais 
(atrasadas) com as condições gerais avançadas; nesta combinação, as relações 
engendradas pelo capitalismo determinam a todas as outras, segundo a fórmula de 
Marx em seu texto de 1857, seu lugar e sua importância (LÖWY, 1998, p. 55). 

 
Sob o açoite de necessidades exteriores, a vida retardatária é constrangida a 
avançar por saltos. [...] Chamaremos lei do desenvolvimento combinado, no 

sentido de reaproximação de diversas etapas, da combinação de fases distintas, do 
amálgama de formas arcaicas com mais modernas (TROTSKY, 1980, p. 21 apud 
Löwy, 1998, p. 57, grifo meu).  

 

A Amazônia é introduzida no mercado nacional (comercial e produtivamente) a 

partir da implementação das Políticas de Desenvolvimento Regional5, além da implantação 

de obras de infraestrutura como a construção da Transamazônica, Grande Projeto Carajás e 

inciativas de colonização. Assim, inicia-se entre os anos 1970-80 uma política de 

intervenção governamental baseada na concepção desenvolvimentista, pautada na 

concessão de incentivos fiscais para grupos empresariais, a fim de atrair investimentos para 

a região (MESQUITA, 2012). 

 

                                                           
5 É importante destacar que a experiência amazônica com o mercado internacional antecede este 
período, sobretudo pela fase de exploração da borracha no final do século XIX. Porém com 
concorrência da Malásia e a crise crônica da borracha esse cenário de intensa acumulação de capital 
na região esteve estagnado. Sua reativação no século XX ocorre com as intervenções nacionais, a 
exemplo da criação da Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia (SPEVEA) e, 
posteriormente, da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). 
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O mecanismo de incentivos fiscais serviu para o Estado atrair capital e 
empreendedores de diversos setores da economia que se deslocaram para o Norte 
do país. O avanço da “fronteira economia” organizou-se de forma a permitir a 
integração da Amazônia às estruturas produtivas do mercado nacional. Para os 
grupos que migraram em direção a essa mesma fronteira, enquanto colonos com ou 
sem recursos, atraídos por “uma política de integração”, o apoio do Estado foi 
reduzido (CASTRO, 2010, p. 112-113). 

 

De acordo com Mesquita (2012) o neoliberalismo potencializou o mercado de 

commodities6 no Brasil, somado a fatores internos e externos - bem como a mudança de 

hábitos de consumo e o aumento da renda per capta nas economias emergentes - 

contribuindo para a disseminação do agronegócio no país e da reinserção da Amazônia no 

circuito da acumulação capitalista.  

Sobre o assunto, é importante frisar que a preferência pela agricultura 

empresarial na Amazônia é uma consequência retardatária da geopolítica mundial 

estabelecida no pós-Segunda Guerra, sob a hegemonia da tríade América do Norte, Europa 

Ocidental e Japão. 

 
Tudo isso visava atender aos imperativos geopolíticos das corporações 
multinacionais estadunidenses. [...] era crucial que os Estados Unidos 
desenvolvessem uma ‘geopolítica dos minérios’ em resposta às forças que 
desafiavam o poder estadunidense ao redor do mundo (BELLAMY, 2006, p.24-25). 

 

Diante disto, a nova fase de acumulação capitalista na Amazônia (1990-2000) é 

marcada pelo surgimento de novas atividades produtivas com uso de tecnologia avançada, 

o que se configura como reflexo de uma nova relação estabelecida entre agricultura e 

indústria com a economia mundializada (RIVERO,2011). Neste sentido as empresas 

transnacionais (TCNs)7 foram atraídas a investir capital no Brasil e na Amazônia e 

implementar práticas sociais seletivas em parceria com o Estado e o terceiro setor. Segundo 

Mathis & Mathis (2012, p.132), com a reconfiguração do Estado surgiram “novas formas de 

materialização das funções públicas”. 

 
Nesse sentido, são incentivadas as parcerias entre o Estado, as organizações 
sociais (entidades públicas não estatais responsáveis pelo desempenho de 

                                                           
6 Commodities é um termo em inglês que significa mercadoria. Para Castro (2010) são cinco os 
principais produtos de commodities no Brasil: soja, carne, minérios, suco de laranja, petróleo e 
celulose. Segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, também é definido 
como o conjunto de recursos naturais, padronizados e com ampla tecnologia de produção, sendo o 
termo geralmente associado a bens negociados em Bolsa de Mercadorias.  
BNDES. Balança comercial brasileira: muito além das commodities. Disponível em < 
http://www.bndespar.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conheciment
o/visao/visao_54.pdf>. Acesso em: 28 mar.2015. 
7 Com base em definição estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU), o termo 
corporação transnacional está relacionado “[...] à entidade econômica que opera em mais de um país 
ou à aglomeração de entidades econômicas que operam em dois ou mais países, 
independentemente do seu país de origem do país de atividade, de ser considerado individual ou 
coletivamente” (MATHIS & MATHIS, 2012, p. 134). 
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atividades sociais) e as corporações que reforçam as suas políticas internas de 
caráter ideológico e ficam isentas de encargos fiscais por meio da realização de 
projetos de RSC [responsabilidade social corporativa] (Idem, p.132, 134). 

 

Ademais, a expansão da acumulação de capital rumo as fronteiras da a 

Amazônia via política de desenvolvimento teve como consequência a intensificação dos 

impactos socioambientais. Rivero (2011) aponta o desmatamento como o de maior 

evidência, num primeiro momento motivado pela exploração da madeira, e posteriormente 

pela disputa de terras. De tal modo que o uso de tecnologias intensivas também contribuiu 

para a concentração de terra e redução de empregos locais.  

 
O desmatamento, então, não pode ser visto como a simples consequência da 
ocupação de novas terras, mas como um resultado necessário da forma específica 
que o processo de acumulação de capital toma na Amazônia. [...] Para a maior parte 
do processo, a terra como capital tornou-se a base dessa nova fase da acumulação 
na Amazônia (RIVERO, 2011, p. 332-333 grifo do autor). 
 
Em resumo, [...] as táticas e estratégias do Estado e do capital, que empregou 
historicamente fraude e violência e expropriou populações na Amazônia não são 
somente um marco de uma fase originária do pré-capitalismo, mas continua a ser 
empregadas em todo o capitalismo moderno, incluindo um papel fundamental na 
Amazônia nas décadas recentes até o presente. Os interesses da acumulação 
capitalista continuam a dominar apesar de suas consequências deletérias tanto para 
as populações locais quanto para o ambiente. Por isso, há uma urgência crescente 
para um novo conjunto de visões e mobilização de maneira a mover-nos para uma 
sustentabilidade verdadeira [...] (RIVERO, 2011, p. 337-338). 

 

A crise econômica mundial recente iniciada nos Estados Unidos denominada de 

“bolha imobiliária” (2008-2009), provocou a contração do mercado mundial e aumento da 

demanda por alimentos. O que significa que os produtos agrícolas e os bens primários 

baseados nos recursos naturais ganham relevância na balança comercial brasileira. De 

acordo com Castro (2010, p. 114): 

Se o Brasil diversificou ao longo das últimas décadas seu parque industrial, e sua 
inserção no mercado mundial, não deixa de ser, no entanto, por excelência, um 
produtor e exportador de commodities. A Amazônia tornou-se uma fronteira de 
commodities. Dos seis grandes grupos de bens exportados pelo país – soja, carne, 
minérios, suco de laranja, petróleo e celulose- três deles vêm da Amazônia (carne, 
soja e minério). Eles são responsáveis, em grande parte, pela concentração 
fundiária, grilagem, pistolagem e conflitos em torno da terra, além do desmatamento 
acumulado. 

 

A despeito da concepção de desenvolvimento como liberdade para superação 

do subdesenvolvimento, entende-se que o ideário neoliberal no contexto da nova geopolítica 

mundial não visa à redução das desigualdades sociais - como fora preconizado, todavia tem 

se mostrado ao longo dos anos como uma política com intuito de manter frações da classe 

trabalhadora cada vez mais destituídas de seus direitos sociais pela substituição de políticas 

universais por políticas seletivas e compensatórias. Outrossim, as intervenções Estatais 

cada vez mais tendem a ser mínimas para o social e máximas para o capital. 

Observa-se ainda, que recentemente no Brasil, os governos Fernando Henrique 
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Cardoso (1995- 1998 e 1999-2002) e Luís Inácio da Silva (2003-2010) elaboraram os 

respectivos planos “Avança Brasil” e “Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)” com 

objetivo de investir na infraestrutura básica e atrair investimentos (incluindo o agronegócio e 

a mineração). Sendo assim, progressivamente as concepções de mercado se fortaleceram 

no espaço público, e, no âmbito da Amazônia, percebe-se a formação de uma cultura 

empresarial que advoga “práticas sustentáveis” através de programas, projetos e ações 

sociais realizados em parceria com o Estado e o terceiro setor a fim de mitigar os impactos 

gerados pelos projetos de exploração dos recursos naturais. 

 
[...] o “social” do Estado neoliberal está irremediavelmente submetido à regulação de 
mercado. O que explica, portanto, a nova articulação simbólica do “social” que se 
desloca para a suposta “sociedade civil” (eufemismo do mercado organizado) e não 
mais para o “Estado”, a satisfação de necessidades sociais (é a partir daí que se 
coloca a ideologia da Responsabilidade Social das empresas ou a ideologia do 
Terceiro Setor (ALVES, 2007, p. 151-152). 

 

É fato que o modelo atual de desenvolvimento recomendado para países 

periféricos como o Brasil, combina elementos tradicionais (extração de recursos naturais 

com pouco ou nenhum beneficiamento) e modernos (inserção de inovações tecnológicas) 

na reiteração do que constitui o desenvolvimento desigual e combinado.  

Consequentemente, longe de promover a superação da condição de 

subdesenvolvimento, os países da periferia capitalista estão cada vez mais dependentes 

econômica e politicamente dos países centrais. Estes, por sua vez, necessitam de recursos 

naturais para suprir demandas da acumulação de capital. Em síntese, de acordo com Mathis 

& Mathis (2012, p. 187) as exportações de recursos naturais acompanham as tendências 

econômicas internacionais o que “de um lado, favorece a inserção da economia brasileira no 

sistema capitalista mundial; e de outro lado, contribui para o agravamento dos problemas 

econômicos, sociais e ambientais na área de execução dos projetos” (MATHIS & MATHIS, 

2012, p. 196). 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 

A estratégia de desenvolvimento sob o comando do capitalismo advoga 

centralidade ao mercado como responsável pela diminuição das desigualdades sociais. 

Desse modo, o desenvolvimento como liberdade levou à regressão da cidadania, 

especialmente por tratar frações da classe trabalhadora como consumidores e não como 

cidadãos, à medida que institui políticas públicas seletivas e compensatórias com objetivo 
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de inserir os “pobres” às relações de trocas mercadológicas pela mera transferência de 

renda. Tal fato contradiz o conceito de universalidade dos direitos sociais, e inviabiliza o 

desvelamento da essência da pobreza, como uma expressão da questão social.  

Desse modo, a despeito da falácia preconizada pela teoria do desenvolvimento 

como liberdade, o subdesenvolvimento do Brasil e da Amazônia tem apresentado elementos 

históricos que o distanciam da redução das desigualdades sociais e superação da 

dependência econômica externa. Ao contrário, através das orientações dos organismos 

internacionais o Estado e os grupos empresariais contribuíram/contribuem para a 

reconfiguração das políticas públicas na região. 

Em suma, a condição periférica está, sobretudo, atrelada à posição que a região 

ocupa na divisão internacional do trabalho, ou seja, o desenvolvimento desigual e 

combinado praticado nas realidades periféricas constituiu condição sine qua non para torna-

los especialistas em fornecedores de recursos naturais, sem contudo promover a superação 

das amarras do subdesenvolvimento nem tampouco a dependência dos países centrais. 
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