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RESUMO 
 
O quarto mandato do Partido dos Trabalhadores no Brasil 
inicia-se com o anúncio de ajustes na macroeconomia a 
denotar mudanças nos rumos das políticas implantadas até 
então, identificadas em seu conjunto como a experimentação 
de um Novo Desenvolvimentismo que buscava crescimento 
econômico com inclusão social, sob a coordenação do Estado. 
Neste trabalho, revisitamos as premissas desse Novo 
Desenvolvimentismo e as argumentações que o associaram ao 
período dos governos petistas. Como desdobramento, 
discutimos as principais políticas públicas que representaram o 
braço social do projeto em curso e os impactos que um retorno 
às receitas econômicas ortodoxas pode ter sobre elas. 
 
Palavras-chave: Estado. Novo Desenvolvimentismo. Políticas 
Públicas. 
 
ABSTRACT 
 
The fourth term of the Workers Party in Brazil begins with the 
announcement of adjustments in macroeconomics that denotes  
changes in the direction of policies in place so far, identified as 
a whole as the trial of a New Developmentalism seeking 
economic growth with social inclusion under the coordination of 
the state. In this paper, we revisit the assumptions that New 
Developmentalism and the arguments that associated to the 
period of PT governments. As an extension, we discuss the 
main public policies that represented the social arm of the 
current project and the impacts that a return to orthodox 
economic prescriptions can have them. 
 
Keywords: State. New Developmentalism. Public Policy. 
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1-INTRODUÇÃO 

O fracasso da “teoria do desenvolvimento” e a consequente hegemonia do 

liberalismo econômico não impediram o surgimento de novas abordagens para tratar o tema 

do desenvolvimento. Diversos autores têm debatido as dimensões políticas, sociais e 

ambientais que, levadas em conta nas políticas destinadas a promover o desenvolvimento, 

conformariam um “Novo Desenvolvimentismo”, termo utilizado para designar um modelo 

cuja característica central é a retomada do papel dos Estados nacionais como instrumentos 

de ação coletiva, em contraposição à crença na eficácia do automatismo dos mercados e 

em defesa da interferência do Estado na economia. 

No conceito de Novo Desenvolvimentismo, essa interferência do Estado não 

exclui os mecanismos de mercado, mas torna-se imprescindível para conciliar o crescimento 

econômico com equidade, assegurar uma inserção soberana das economias nacionais no 

processo de globalização e para construir um sistema de proteção social interno. Sem ser 

deficitário, no Novo Desenvolvimentismo o Estado é o agente articulador de uma estratégica 

de desenvolvimento que mantém a estabilidade econômica, ao mesmo tempo em que está 

comprometida com o pleno emprego, a redução das desigualdades sociais e, por 

conseguinte, com o aumento das oportunidades para os mais pobres. 

No Brasil, a partir do governo Lula, os elevados índices de crescimento 

alcançados no auge da mais recente crise capitalista mundial, o alcance de relativa 

distribuição de renda, os baixos índices de desemprego e a forte ampliação dos gastos 

públicos em políticas sociais e na construção de obras de infraestrutura, constituíram-se em 

práticas que foram associadas ao modelo do Novo Desenvolvimentismo. Pesquisadores 

nacionais passaram a dedicar-se a demarcar as peculiaridades, os efeitos e os desafios do 

que seria um novo ciclo no processo do desenvolvimento brasileiro, liderado pelo 

lulopetismo. 

Todavia, o governo reeleito inicia o ano de 2015, quarto mandato consecutivo, 

com uma clara inflexão do rumo identificado com as premissas do Novo 

Desenvolvimentismo. Sobrevivente de um processo eleitoral em que a radicalização da 

oposição e dos setores conservadores exacerba-se, a presidenta Dilma anuncia um 

conjunto de medidas macroeconômicas  mais identificado com o velho desenvolvimentismo. 

O aumento das taxas de juros, os cortes orçamentários, as limitações no acesso a direitos 

trabalhistas e previdenciários e o aumento nos preços dos bens de uso público, sinalizam 

um o retorno à primazia do ajuste fiscal e à diminuição da presença do Estado na 

equalização dos conflitos distributivos da sociedade brasileira. 

Como resultado, a mudança de direção pode lançar dúvidas sobre a 

continuidade das políticas públicas de combate à pobreza, de expansão do ensino superior, 



 

                  

de aumento na oferta de moradias e do substancial investimento feito para ampliar a 

atenção básica à saúde. Essas políticas se constituíram no principal instrumento de 

remanejamento do orçamento público federal, canalizando recursos para os segmentos 

localizados na base da pirâmide social. Simultaneamente, os governos petistas promoveram 

significativa desoneração de setores empresariais que mantiveram satisfatório o nível de 

emprego num contexto de estagnação mundial. A reorientação que se anuncia verga a 

política econômica anterior e tende a repercutir no ímpeto das políticas sociais, aspectos 

tidos como distintivos do Novo Desenvolvimentismo adotado pelo Brasil. 

Neste sentido, este trabalho propõe-se a, apoiado em pesquisa bibliográfica e 

documental, revisitar os princípios e os elementos do Novo Desenvolvimentismo, assim 

como os argumentos dos pesquisadores que o associaram aos governos petistas. Além 

disso, serão apresentadas notas sobre as principais políticas públicas geradas no âmbito 

federal, o que pode servir à discussão acerca do impacto que essas políticas sofrerão com a 

adoção do anunciado ajuste fiscal, cuja lógica sugere uma ruptura com a trajetória 

antecedente de ampliação da presença do Estado brasileiro na oferta de serviços públicos e 

na criação de mecanismos de combate às desigualdades sociais. 

 

2-AS PREMISSAS DO NOVO DESENVOLVIMENTISMO E SUA APLICAÇÃO NO BRASIL 

Oureiro (2012) explica o significado do Novo Desenvolvimentismo a partir da 

emergência dos novos países industrializados desde o início da globalização, na década de 

1970. Diferentemente do velho modelo de desenvolvimento, o Novo Desenvolvimentismo 

não é protecionista, nem é sustentado por déficits públicos. As principais estratégias desse 

novo modelo conjugam o fortalecimento da competitividade das empresas e do Estado, que 

retoma a iniciativa na articulação das condições para o desenvolvimento.  

Bresser-Pereira (2006) enxerga o Novo Desenvolvimentismo (ver Quadro 1) 

como uma alternativa dos países em desenvolvimento para melhor competirem com as 

nações ricas, rejeitando as receitas originárias de Washington e historicamente adotadas 

pela direita neoliberal da América Latina, as quais se constituíram numa “anti-estratégia 

nacional” para os países da região. Visto por esse autor como um “terceiro discurso” 

localizado entre o populismo de esquerda e a ortodoxia convencional dos conservadores, o 

Novo Desenvolvimentismo estaria baseado na macroeconomia keynesiana e na teoria 

econômica de desenvolvimento. 

Para expressar o caráter de “estratégia nacional de desenvolvimento” do Novo 

Desenvolvimentismo, Bresser-Pereira (2006, p.12) assim identifica os atores responsáveis 

por sua construção: “É a forma por meio da qual empresários, técnicos do governo, 

trabalhadores e intelectuais podem se constituir em nação real para promover o 



 

                  

desenvolvimento econômico.” Como “terceiro discurso” , segundo esse autor, o Novo 

Desenvolvimentismo possui uma ideologia - na medida em que é formado por um conjunto 

de ideias e de valores que orientam a ação política -, mas depende de consenso interno 

para transformar-se em estratégia nacional. 

 

 

ANTIGO 
DESENVOLVIMENTISMO 

NOVO 
DESENVOLVIMENTISMO 

ORTODOXIA NOVO 
DESENVOLVIMENTISMO 

Estado tem papel central 
em poupança forçada e 
investimento em empresas 

Estado tem   papel 
subsidiário, mas importante 
em ambas as atividades 

Controlar a 
inflação e as 
contas 
públicas 

Manter a estabilidade 
macroeconômica 

Protecionista e pessimista Exportador e realista Reformar 
para 
fortalecer o 
mercado 

Reformar para fortalecer 
mercado e Estado, e ter 
uma política industrial 

Certa frouxidão fiscal Disciplina fiscal Obter 
poupança 
externa 

Promover poupança interna 
e inovação 

Certa complacência com 
inflação 

Nenhuma complacência 
com a inflação 

  

Quadro 1 – Diferenças entre o Antigo e o Novo Desenvolvimentismo 
Fonte: Bresser-Pereira (2006). 

 

Nesta direção, no Novo Desenvolvimentismo se pode pensar em “projeto 

nacional” ou “nacionalismo”, termos utilizados por Sicsú et al (2005) para designar o 

atendimento aos interesses nacionais que um Novo Desenvolvimentismo deve propiciar, 

preservando o capital e o trabalho no âmbito das economias nacionais. Também a redução 

das desigualdades se impõe no novo modelo. O crescimento econômico com políticas 

sociais inclusivas permitiria melhor distribuição da renda e da riqueza. Além disso, Sicsú et 

al (2005), destacam que a combinação de Estado forte com mercado forte, mais um tipo de 

“protecionismo moderno” que preserve as economias nacionais das volatilidades externas 

estão presentes na ideia do Novo Desenvolvimentismo. No que concerne à inovação 

tecnológica, o novo modelo de desenvolvimento considera esse fator o mecanismo central, 

através do qual o setor industrial poderá incorporar o progresso técnico e elevar a 

produtividade. Não se pretende mais um crescimento alicerçado em estratégias imitativas ou 

em exportações de produtos de baixo valor agregado. Em países como os da América 

Latina, sobretudo, preconizam os autores: 

 

[...] é fundamental a realização de uma transformação produtiva que resulte na 
elevação da produtividade da mão-de-obra que dê sustentação a uma 
competitividade internacional autêntica apoiada na incorporação de progresso 
técnico e em práticas gerenciais inovadoras. Para tanto, uma política abrangente 
deve ser adotada, incluindo o fortalecimento da base empresarial do país, adoção de 
uma política industrial voltada para a melhoria da competitividade das exportações 
de maior valor agregado, desenvolvimento de uma infraestrutura voltada para a 
competitividade sistêmica, melhoria de qualificação de mão de obra, etc. A 
aprendizagem tecnológica e o fortalecimento da competitividade internacional 
requerem instituições públicas dotadas de capacidade de articulação dos diversos 



 

                  

agentes produtivos, laborais, educativos, de pesquisa e de financiamento (SICSÚ, 
ET,2005,p.5) 

 

Nesta direção, dirigindo o olhar para a América Latina, Draibe e Riesco (2011) 

perguntam: existe um Novo Desenvolvimentismo em formação? Esses autores sugerem que 

a região está diante de escolhas sobre o tipo de desenvolvimento que deseja seguir, 

registrando que nela há uma rejeição ao modelo neoliberal, constatada nos processos 

eleitorais da última década. O caminho a ser escolhido estaria nas lacunas deixadas pelo 

desenvolvimentismo de outrora e pelo neoliberalismo, do que surgiria um círculo virtuoso, 

composto por crescimento econômico, bem-estar social e democracia. Para tanto, a via de 

acesso estaria na política, por meio do qual se poderia aglutinar forças em prol da 

integração regional que faria a América Latina mais competitiva no cenário global, condição 

cuja conquista deve estar, nas palavras desses autores:  

 

[...] apoiada nas dimensões favoráveis da sua população, dos seus indicadores 
sociais, nas emergentes modernas burguesias e setores assalariados, nas 
estratégias de desenvolvimento integrado da infraestrutura moderna, de indústrias 
de ponta, de ciência e tecnologia, entre outros aspectos. A argamassa fundamental 
de um projeto desta magnitude conformaria, sem dúvida, um novo contrato social, 
baseado em um moderno Estado de Bem-estar, capaz de impulsionar a coesão 
social regional e estabelecer as bases de uma cidadania além-fronteiras (DRAIBE E 
RIESCO,2011,p.248). 

 

No caso do Brasil, Ridenti (2009) identifica na crise do liberalismo e nas 

dificuldades de uma opção socialista, os fatores que explicam a retomada do 

desenvolvimentismo como forma de redirecionar a ação do Estado no sistema capitalista. 

Para compreender esse fenômeno, as perguntas formuladas por esse autor, em face da 

volta do desenvolvimentismo ao centro dos debates, foram as seguintes (p.7): “[...] a quem 

serve o desenvolvimentismo? A que grupos e classes sociais? Qual seu custo em termos 

ambientais? O risco de ignorar questões como essas seria repetir os erros do velho 

desenvolvimentismo, sem necessariamente reviver seus acertos.” Para esse autor, a volta 

do desenvolvimentismo à academia e ao plano político no Brasil reclama as mesmas 

reflexões do passado sobre os seus limites e o seu alcance.  

O Novo Desenvolvimentismo no Brasil, segundo Mattei (2011), começa a ser 

discutido após o fracasso das receitas adotadas pelo país desde os anos 1990 até 2002. 

Essas receitas, prescritas pelos países desenvolvidos e pelas agências internacionais, 

recomendavam a intensificação dos processos de liberalização, desregulamentação e 

privatização, como forma de atrair investimentos externos e de promover a retomada do 

crescimento. Sem alcançar esses objetivos, a prescrição neoliberal, conforme esse autor, 

deixou um legado de dívidas, altas taxas de juros e estagnação econômica. A partir da 

primeira década do século XXI, de acordo com o que identifica esse autor, três grupos de 



 

                  

pesquisadores começaram a sistematizar o debate sobre o Novo Desenvolvimentismo (ver 

Quadro 2 ) em universidades e instituições de pesquisa brasileiras. 

  

 

NOVOS 
DESENVOLVIMENTISTAS 

 EXPOENTES/LOCALIZAÇÃO AGENDA/TESES/PROPOSTAS 

Primeiro Grupo Luiz Carlos Bresser-Pereira (Escola de 
Economia da Fundação Getúlio Vargas-
SP) 

Estado e mercado fortes. Adoção 
de políticas (industrial, 
tecnológica, reforma agrária, 
crédito, emprego,etc.), de um 
sistema de proteção social  e 
criação de condições para o 
funcionamento dos mercados. 

Segundo Grupo Sicsu, J; Oreiro, J.L.; Paula, L.F 
(Instituto de Economia da UFRJ) 

a)existência de Estado e 
mercados fortes;  b) 
implementação de políticas que 
fortaleçam essas duas 
instituições; c) desenvolvimento 
que compatibilize crescimento 
com equidade social; 
d)manutenção de taxas de 
crescimento elevadas para 
reduzir as desigualdades. 

Terceiro Grupo Marcio Pochmann (Ipea-Instituto de 
Pesquisas Econômicas Aplicadas) 

1) inserção internacional 
soberana; 2) macroeconomia 
para o pleno emprego; 3) 
infraestrutura econômica, social 
e urbana; 4) estrutura 
tecnoprodutiva avançada e 
regionalmente articulada; 5) 
sustentabilidade ambiental; 6) 
proteção social, direitos e 
oportunidades; 7) fortalecimento 
do Estado, das instituições e da 
democracia 

   Quadro 2 -   Principais grupos de Novos Desenvolvimentistas no Brasil 
   Fonte: Baseado em Mattei (2011). 

 

 

Pra Pochmann (2010), a crise da dívida externa no início da década de 1980 

enterrou o projeto do antigo desenvolvimentismo. Desde o final do mesmo período, o Brasil 

vinha seguindo o modelo neoliberal, o que resultou em baixo crescimento econômico e em 

deterioração do tecido social. Transcrevendo Pochmann (2010,p.34): “A hegemonia 

neoliberal subordinou as políticas sociais às políticas macroeconômicas e comprometeu a 

eficácia e efetividade das intervenções públicas.” A partir do governo Lula, de acordo com 

esse autor, o Brasil começa a transitar do neoliberalismo para o social-desenvolvimentismo. 

Desde então, o papel do Estado tem sido redefinido, voltando-se para reafirmar a soberania 

nacional e reorientar a inserção internacional. A expansão econômica média de 4,2%, a 

ampliação do gasto social, a queda na taxa de pobreza, a incorporação de milhões de 

brasileiros no consumo de massa e o comprovado aumento no grau de mobilidade social, 

expõem, conforme Pochmann (2010), um quadro geral de melhoria socioeconômica. Em 

relação ao período anterior, o governo Lula consegue reduzir pela metade a taxa de 



 

                  

desemprego (5% da população economicamente ativa), reduzir drasticamente a 

vulnerabilidade externa, fortalecer o mercado interno e distribuir renda. 

Na visão de Morais e Saad-Filho (2011), depois de um primeiro mandato de 

continuidade das políticas macroeconômicas do governo anterior, o governo Lula, a partir de 

2007, começa a colocar em prática políticas correlatas com propostas teóricas do Novo 

Desenvolvimentismo, ainda que institucionalizando apenas parcialmente as ideias do novo 

modelo.  A inflexão do governo Lula teria ocorrido em função de uma política com 

participação direta do Estado, manejando instrumentos capazes de estimular o 

desenvolvimento. Como registram esses autores: 

 

Ao contrário da visão neoliberal, que subestimava o potencial de crescimento da 
economia, os desenvolvimentistas argumentavam que havia potencial não utilizado 
devido aos ganhos de produtividade ainda não aproveitados decorrentes de ganhos 
de escala, à elevação do emprego nos setores formais, deslocando os trabalhadores 
de menor produtividade, à indução do investimento privado, e à abertura de novos 
mercados externos. Entretanto, esses ganhos só poderiam ser realizados se a taxa 
de crescimento fosse elevada pelo ativismo estatal fiscal e creditício, iniciando um 
círculo virtuoso que poderia elevar o crescimento anual do Produto Interno Bruto um 
ou dois pontos percentuais acima do estimado pelos adeptos da visão neoliberal 
(MORAIS E SAAD-FILHO,2011, p.517). 

 

Os resultados dessa visão desenvolvimentista se refletiram, segundo Morais e 

Saad-Filho (2011), no fortalecimento das grandes empresas nacionais, na distribuição de 

renda, na redução da pobreza e na inédita e privilegiada posição externa alcançada pelo 

Brasil. Entretanto, Bresser-Pereira (2006), já condicionava a aplicação do Novo 

Desenvolvimentismo ao Brasil à adoção de uma estratégia nacional em que houvesse 

consenso em torno da necessidade de se fortalecer o Estado e as empresas nacionais para 

competirem no contexto da globalização. Já Amorim (2010), identificava no 

conservadorismo, particularmente no setor financeiro, a maior resistência a um tipo de 

crescimento inaugurado no Brasil, que combinou aumento da produção com distribuição de 

renda. Nas palavras desse autor:  

 

[...] temos que concentrar nossa ação em como convencer politicamente os 
conservadores, principalmente os ligados ao setor financeiro – o mais preocupante 
do ponto de vista econômico. Pois considero que nosso problema são as elites 
brasileiras e seu entendimento sobre as mudanças no país que apontem na direção 
do crescimento com distribuição. Nosso problema não é econômico, técnico ou de 
engenharia. É vencer nossas elites e tomar decisões na direção que interessa à 
maioria do país. O momento é bom, pois a elite está enfraquecida; pode ser uma 
grande ajuda para os próximos anos (AMORIM, 2010,p.141). 

 
 
 

No entanto, o prognóstico de enfraquecimento das resistências não se 

confirmou. Já no primeiro mandato do governo Dilma, os conflitos distributivos se agudizam 

e a classe média se soma à burguesia para ideologizar as políticas públicas e conformar um 



 

                  

discurso antipetista que goteja na sociedade. Na avaliação de Bresser-Pereira (2015), o 

sucesso na distribuição de renda não desarmou as elites. Os erros na política industrial e de 

câmbio teriam impedido a prática de um Novo Desenvolvimentismo e o crescimento 

econômico não se consolidou. Envenenado pelo ódio político e pelo espírito golpista dos 

riscos, segundo o mesmo autor, o país precisaria agora de um novo pacto que reunisse 

empresários, trabalhadores e setores da baixa classe média. 

Sem pacto ou mesmo mobilização das forças que a apoiaram, a presidenta 

inaugura um novo mandato tomando decisões que, na forma e no conteúdo, estão mais 

próximas do receituário conservador dos tempos do velho desenvolvimentismo. Resta saber 

como o ajuste fiscal se refletirá na continuidade de políticas públicas vitais à equalização 

das desigualdades sociais brasileiras que, sendo de longe o maior desafio do país, seu 

enfrentamento, a julgar pelas reações de parte da sociedade, ainda precisa de um grande 

esforço para conquistar o consenso. Sem isso e com menos recursos orçamentários, a 

instrumentalização das políticas públicas para o alcance de uma maior democratização das 

oportunidades socioeconômicas tende a ficar comprometida. Algumas dessas políticas 

públicas, por sua natureza e alcance, refletem o projeto delineado pelo Novo 

Desenvolvimentismo e, por isso, são os objetos de análise da seção seguinte. 

 

2.1- As políticas públicas do novo desenvolvimentismo 

O objetivo norteador das políticas do Novo Desenvolvimentismo que se inicia no 

primeiro mandato do governo Lula, procurou, como já mencionado, conduzir o Brasil na 

direção de um crescimento econômico com inclusão social. Surpreendido pela crise mundial 

de 2008, o governo intensificou os instrumentos de desoneração do setor produtivo e os 

investimentos públicos que irrigaram o ambiente econômico, assegurando emprego e renda. 

De acordo com o Ipea (2014), a taxa de desemprego que em 2003 chegara a 12,3%, em 

2013, caiu para 5,7%. Já o rendimento médio subiu de R$ 1.457,11 (Hum mil, quatrocentos 

e cinquenta e sete Reais e onze centavos) para 1.875,18 (Hum mil, oitocentos e setenta e 

cinco Reais e dezoito centavos). A política de elevação do salário mínimo e a consolidação 

do Plano Brasil Justo e Solidário em 2012 – composto por programas transversais que 

protegiam a renda, a produção e o emprego – conformariam o leque de políticas voltadas 

para conciliar desenvolvimento com redução das desigualdades sociais. 

A diminuição das desigualdades tornou-se perceptível nas mudanças da 

estrutura de classes. Entre 2003 a 2012, a classe média brasileira incorporou 42,2 milhões 

de membros, elevando de 38% para 55,3% a participação da classe C na pirâmide social, 

segundo o Serasa/Data Popular (2013). O combate à pobreza e à fome foi efetivado com o 

plano Brasil Sem Miséria, do qual o Programa Bolsa Família é parte. Criado para atender 



 

                  

famílias com renda per capita de até 70 Reais mensais, sob condicionalidades que inclui a 

manutenção das crianças e adolescentes na escola, o Bolsa Família, segundo Campello e 

Nery (2013), alcançou 14.145.274 famílias e  cerca de 50 milhões de pessoas até abril de 

2014. O Programa consome 0,45% do produto interno bruto e devolve em forma de estímulo 

à economia 1,78 Reais para cada 1 Real nele gasto. O Bolsa Família ajudou a retirar 36 

milhões de pessoas da situação de pobreza, reduzindo-a de 23,9% para 9,6%. Mais do que 

transferir renda, o Bolsa Família instituiu o mecanismo de “portas de saída”, por meio do 

qual os beneficiários adquirem conhecimentos para inserirem-se no mercado de trabalho. 

Para os jovens, as políticas do Novo Desenvolvimentismo representaram mais 

oportunidades de acesso à educação superior. A relação entre educação e desenvolvimento 

foi tratada por Xavier (2007) no contexto de sua análise sobre a construção da crença no 

poder que a educação teria na sociedade brasileira. Segundo esse autor, a noção de 

desenvolvimento surge como parte da instauração da ordem capitalista que elegeu a 

educação como componente de um ideário no qual as potencialidades e capacidades dos 

indivíduos reforçariam a eficiência do sistema, do que resultou a concepção de “educação 

para o desenvolvimento”. Esse viés ideológico esteve presente no capitalismo brasileiro 

desde sua formação. A partir de 1940, o desenvolvimento do capitalismo brasileiro se 

depara com duas estratégias. A primeira, de cunho nacionalista, preconizava o 

fortalecimento das políticas públicas, principalmente na educação, como condição para a 

entrada no capitalismo hegemônico. A segunda, definidora dos rumos da economia desde 

os anos 1950 e 1960, denominada “desenvolvimento associado”, adiava a implementação 

de políticas sociais e educacionais sob o argumento de que o crescimento não podia 

esperar as reformas educacionais. A tese desenvolvimentista dispensou a condicionalidade 

da educação e deu primazia ao crescimento econômico 

No Novo Desenvolvimentismo aqui em discussão, as políticas da educação 

superior ganharam impulsos consideráveis, mesmo que atrelados a objetivos múltiplos que 

contemplaram: a promoção do desenvolvimento regional, o estímulo à inovação tecnológica 

que serve ao setor produtivo e uma maior inserção social dos que, sem os subsídios do 

Estado, não conseguiriam ter acesso ao ensino superior. O Enem (Exame Nacional do 

Ensino Médio), o Reuni (Reestruturação e Expansão das Universidades Federais), o 

Programa Ciências sem Fronteiras, o Prouni (Programa Universidade para Todos) e outros 

instrumentos de acesso das camadas sociais menos favorecidas (pobres e negros) à 

universidade, mudaram o panorama da educação superior no Brasil. 

Segundo o Inep (2014), entre 2003 e 2014, foram criadas 63 instituições federais 

de ensino superior. O número de campi passou de 148, em 2002, para 321, em 2014. As 

matrículas nos cursos de graduação das universidades federais saltaram de 596.219 alunos 



 

                  

em 2003, para 1.014.533 em 2013. Em uma década (2003 a 2013), o Brasil quase dobrou o 

número de universitários, passando de 3.936.933 para 7.305.977 estudantes. Apesar de a 

rede privada de ensino superior concentrar 4.374.431 matrículas presenciais, ou seja, 71% 

do total - o que demonstra o quanto o país precisa avançar em termos de oferta de ensino 

superior público – a melhoria considerável dos indicadores reflete o aumento do gasto 

público em educação. Em 12 anos, houve um crescimento de 223% no orçamento do 

Ministério da Educação (MEC), cujo valor alcançou mais de R$ 112 bilhões de Reais em 

2013. Mais do que indicadores e recursos, estas informações traduzem o incremento de 

políticas públicas na educação superior, com ênfase na inclusão social, o que seria o 

elemento distintivo do Novo Desenvolvimentismo praticado pelo espectro político do governo 

em curso. 

No campo da saúde pública, intensiva em pessoal, o relatório mais recente do 

Ipea (2014) destaca a formação e a regulação do trabalho como fatores essenciais à 

prestação de serviços. No Brasil, a atenção básica, as especialidades, as urgências e as 

emergências sofrem de insuficiência de profissionais e/ou de capacitação, apesar da 

existência de um sistema concebido para ser democrático. Todavia, as disfunções da 

distribuição geográfica dos profissionais médicos, concentrados nas regiões urbanas e 

desenvolvidas, constitui-se em fator que torna inacessível o atendimento médico para as 

populações mais carentes. Para além da ausência de condições adequadas de trabalho, é a 

lógica mercantilista da medicina quem conduz o fluxo da força de trabalho e de 

investimentos no setor, contribuindo para limitar o raio de ação dos gestores públicos para 

intervir na melhoria dos serviços de saúde.  

Em resposta a esse problema, o Mais Médicos configurou-se como o principal 

Programa lançado pelo governo federal para a saúde pública, dada à sua amplidão e 

peculiaridade. Alvo da ideologização por parte da oposição política e da mídia conservadora, 

o Programa constrange o setor privado da medicina nacional, sobretudo por transmitir  

outros valores ao serviço de saúde, priorizando a atenção básica, a prevenção e o 

tratamento humanizado,  práticas distantes dos interesses econômicos que norteiam o 

sistema privado de saúde brasileiro. 

O Programa disponibilizou 11,5 mil novas vagas de medicina e 12 mil de 

residência médica. Também criou uma bolsa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil Reais) mais  

ajuda de custo para médicos interessados em trabalhar nos municípios localizados em 

áreas geográficas prioritárias. As vagas foram oferecidas preferencialmente para médicos 

brasileiros, podendo estrangeiros candidatarem-se se nos seus países de origem a  relação 

médico por mil habitantes fosse maior que a brasileira – calculada em 1,8 médico por mil 

habitantes.  



 

                  

No balanço da primeira etapa, feito em 26 de julho de 2013, segundo o 

Ministério da Saúde (MS,2015), houve adesão de 3.511 municípios, com demanda para 

preencher 15 mil vagas para médicos nas unidades básicas de saúde. Segundo o MS, entre 

os municípios inscritos, 92% já acessaram recursos federais para melhorar a infraestrutura 

de suas unidades básicas de saúde e 90% já participavam de ações promovidas pelo MS 

para melhorar a qualidade do atendimento prestado. Já participaram do Programa 14.462 

profissionais, distribuídos em 3.785 municípios. O orçamento deste ano para o mesmo  é de 

R$2,69 bilhões. A previsão do Ministério da Saúde é a de que o número de brasileiros 

atendidos pelo Mais Médicos passe de 50 para 63 milhões. 

Em outra frente, o governo investiu intensamente na construção de moradias 

destinadas às populações de baixa renda.  A busca da pela redução do déficit habitacional 

que afeta principalmente essas populações, resultou, conforme o Ministério das Cidades 

(2015), em investimentos na ordem de R$ 244,2 bilhões, aplicados na construção de 3,7 

milhões de moradias, beneficiando 8 milhões de pessoas. A meta dos agentes públicos é 

que, até 2018, tenham sido erguidas 6,7 milhões de moradias que abrigarão 25 milhões de 

pessoas. Todavia, as previsões quanto ao futuro dessa e das outras políticas públicas 

citadas estão agora a depender  dos efeitos  que os ajustes fiscais terão sobre elas, já que 

as próprias justificativas das novas medidas sugere que não se pode fazer mais. 

 

3-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os ajustes fiscais recém anunciados pelo governo Dilma não deixam dúvidas 

quanto à opção por mecanismos ortodoxos destinados a atender a certa concepção de 

funcionamento dos mercados e às exigências do rentismo. A redução da renúncia fiscal, o 

aumento da taxa de juros, a correção dos preços dos combustíveis e da energia, o aumento 

de impostos e a diminuição com gastos relacionados ao seguro desemprego compõem os 

ingredientes tradicionais do receituário do velho desenvolvimentismo, cujas expectativas de 

estagnação e desemprego alimentam o ambiente desfavorável da economia, sem garantia 

de que possa produzir os efeitos desejados (controle da inflação, superávits e crescimento). 

Seja como for, a adoção da agenda conservadora – que reproduz a crença fervorosa na 

ciência econômica – serve para assegurar as condições de reprodução e remuneração do 

capital e o estilo de vida da classe média, afetados pela diminuição da oferta de trabalho 

disponível que o quase pleno emprego e as políticas públicas provocaram. 

As políticas públicas, principalmente nas áreas da saúde pública, da educação, 

da habitação e do combate às desigualdades sociais ficam agora em suspense. Gestadas e 

implantadas num contexto de hostilidade que trouxe à tona o menosprezo aos pobres e 

expôs o ódio social das elites, essas políticas podem não ser mais alvo do mesmo ímpeto. 



 

                  

Mais do que a ameaça de serem interrompidas, esvaziadas ou abandonadas pelo novo 

rumo adotado na macroeconomia – fato tanto mais provável quanto mais se agudiza a crise 

política e a inércia governamental  - , a lógica das mudanças corrobora os argumentos dos 

que consideravam que o Brasil estava fazendo o que não podia, que a cobrança chegaria, 

que a política não venceria a economia. Se essa visão de mundo se fortalecer, talvez o 

ensaio de outro desenvolvimento demore mais do que o desejado por progressistas e 

democratas, porque aumentou a incerteza quanto à solidez do que havia. 
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