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Resumo: O presente artigo apresenta uma contextualização e reflexões, do período do início 

do século XXI, demarcado por uma nova conjuntura político e econômica no Brasil. Com o 

desgaste do neoliberalismo clássico no Brasil, a burguesia interna buscou alternativas à política 

econômica internacionalista de Fernando Henrique Cardoso reforçando o apoio ao candidato 

do Partido dos Trabalhadores. Lula da Silva, esboçava em seu plano de governo uma reforma 

neoliberal que fomentasse e valorizasse a produção nacional, após eleito sustentou um novo 

pacto social atrelando as políticas sociais ao grande capital, com uma política voltada a 

programas governamentais de transferência de renda e ampliação da profissionalização, 

aquecendo o mercado econômico com a ampliação do consumo e expansão das vagas nas 

Instituições de Ensino Superior, mas sem romper com a essência neoliberal e o fortalecimento 

do sistema capitalista. 
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INTRODUÇÃO 

A realidade sócio-histórica e político-econômica do Brasil desde a 

virada do século XXI, a partir das novas necessidades do modo de produção 

capitalista, trouxe a existência de um novo movimento político-ideológico, 

denominado por alguns autores de neodesenvolvimentismo,4 por outros de pós 

neoliberalismo ou reforma neoliberal.  

Atrelou-se a burocratização e expansão da burguesia nacional com a 

ampliação das políticas sociais, dando à classe trabalhadora a expectativa de 

que seria atendida a partir de suas demandas, principalmente no que se refere 

às políticas básicas de saúde, educação, assistência social. As propostas de 
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governo foram colocadas em prática, mas priorizando as necessidades do 

mercado econômico. Para isso, foram implementadas reformas das políticas já 

existentes, garantindo a ampliação de acesso à classe trabalhadora. As 

alianças realizadas no primeiro mandato de Lula da Silva indicaram a 

continuidade das reformas iniciadas pelo presidente FHC (1995-2002), com 

alguns ajustes da nova proposta de política social e econômica de reforma 

neoliberal. 

 

REFORMA NEOLIBERAL E O NOVO PACTO SOCIAL NA REALIDADE 
BRASILEIRA 
 

Conforme nos esclarece Leher (2010), em virtude das condições 

históricas concretas, a partir do final do século XX, o neoliberalismo se amplia 

para além da doutrina exclusiva do livre mercado, centrando-se também nas 

garantias das condições de expropriação e exploração do trabalho alheio, 

buscando garantias para altos níveis de exploração. A partir das crises 

econômicas, o neoliberalismo incorpora em seu campo doutrinário as políticas 

de alívio da pobreza que estão presentes inclusive nos documentos dos 

organismos multilaterais. 

Dessa maneira, o discurso do alívio da pobreza fez com que grande 

parte da esquerda mundial ressignificasse sua imutabilidade, passando a 

defender um neoliberalismo de fração social, o que o autor chama de "[...] pós-

neoliberalismo em relação ao neoliberalismo de primeira geração" (LEHER, 

2010, p. 73). 

Para Alves (2013) e Boito Junior (2012), o neodesenvolvimentismo ou 

pós-neoliberalismo surge a partir das novas necessidades do sistema 

capitalista. Já para Martuscelli (2015) o início do século XXI se caracteriza pela 

reforma do modelo neoliberal, com uma versão moderada, que descreve como 

neoliberalismo mitigado ou social-liberalismo. Mesmo não utilizando o termo 

neodesenvolvimetista, o autor concorda que ocorreram mudanças na política 

econômica e social do Brasil, decorrentes da crise neoliberal, necessárias para 

garantia da hegemonia do capital. 

É indispensável considerar que a concepção de reforma neoliberal não 

se coloca apenas no interior dos países, mas nas relações econômicas e 



 

comerciais entre países em desenvolvimento, deslocando a perspectiva 

imperialista estadunidense e de países europeus, na constituição de novas 

estratégias de representações globais. Prova disso foi a criação do BRICS5  

(Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), constituído por países de 

economias emergentes, grande contingente populacional e territorial, que se 

uniram na constituição de uma agenda de cooperação multissetorial entre seus 

membros. 

A crítica ao neoliberalismo agradou aos setores internos brasileiros, 

empresários e industriários nacionais, que viram a perspectiva de crescimento 

do lucro atrelado ao crescimento do país. De acordo com Machado (2013), "[…] 

suas bases estão atreladas ao controle das finanças públicas, política de 

crescimento com base na poupança interna e papel estratégico do Estado 

como indutor do crescimento econômico com equidade social" (MACHADO, 

2013, p. 18). 

Ou seja, o neodesenvolvimentismo é uma tentativa de desenvolvimento 

econômico atrelado às políticas sociais, principalmente de transferência de 

renda e profissionalização, aquecendo o mercado com ampliação do consumo 

e capacitação técnica, mas sem romper com os limites do sistema econômico 

neoliberal, por isso trata-se de uma reforma neoliberal. Neste sentido , o 

Estado tem um papel de destaque no fortalecimento do mercado em prol a 

retomada do desenvolvimento capitalista, à medida que o lucro permaneça sob 

as capacidades produtivas individuais, e no atendimento às políticas sociais 

como de estratégia para o avanço da economia nacional. 
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Diante das alegações sobre as novas perspectivas econômicas e 

políticas que perpassam o Brasil no início do novo século, Boito Junior (2012) 

elenca alguns elementos presentes nos governos de Lula da Silva e Dilma 

Rousseff, que os definem como neodesenvolvimentista, quais sejam: 

 

a) políticas de recuperação do salário-mínimo e de transferência de 
renda que aumentaram o poder aquisitivo das camadas mais pobres, 
isto é, daqueles que apresentam maior propensão ao consumo; b) 
forte elevação da dotação orçamentária do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico (BNDES) para financiamento das 
grandes empresas nacionais a uma taxa de juro favorecida ou 
subsidiada; c) política externa de apoio às grandes empresas 
brasileiras ou instaladas no Brasil para exportação de mercadorias e 
de capitais; d) política econômica anticíclica – medidas para manter a 
demanda agregada nos momentos de crise econômica; e) incremento 
do investimento estatal em infraestrutura (BOITO JUNIOR, 2012, p, 
05). 

 
Lima (2007) indica que no início do século XXI, uma fração da 

burguesia nacional, sintonizada com a crise neoliberal, teceu críticas ao 

neoliberalismo ortodoxo e radical, aproximando-se das burocracias sindicais e 

partidárias da classe trabalhadora, indicando alianças políticas entre as 

classes. 

A proposta era de construção de um novo pacto social a partir de um 

novo modelo de desenvolvimento econômico, que atendesse tanto as 

necessidades do capital nacional quanto da classe trabalhadora. No entanto, o 

que se viu foi a implementação de políticas e programas compensatórios de 

impacto consumista6. 

Esse novo pacto social proposto pelo Partido dos Trabalhadores, a 

partir da candidatura de Lula da Silva, está explícito tanto na Carta Aberta ao 

Povo Brasileiro (2002), quanto no programa de governo: Brasil de Todos 

(2002), e fica mais evidente a partir das explicações de Martuscelli (2015), que 

descreve os encontros de representantes da campanha de 2002, Lula 

Presidente, com representantes da FENABRAM (Federação Nacional do 

Bancos) e FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), com 
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objetivo de estabelecer pactos e acordos com a classe burguesa financeira e 

industrial. Contudo, a força motriz de sustentação dos votos veio da classe 

trabalhadora, principalmente por uma fração dessa classe, operários e 

pauperizados. A campanha Lula Presidente (2002), tinha dois importantes 

apoiadores, a CUT (Central Única dos Trabalhadores) e o MST (Movimento do 

Sem-Terra). 

O resultado desse pacto social foi uma política de governo que não 

transcendeu o neoliberalismo, mas sim garantiu sua continuidade a partir das 

novas necessidades da burguesia nacional, sem deixar de cumprir os acordos 

e contratos com agentes do capital financeiro internacional, como por exemplo 

FMI, BIRD e Banco Mundial. Com isso o modelo neodesenvolvimentista ou 

reformista neoliberal, ganhou espaço, principalmente, nos dois primeiros 

mandados do PT no Brasil. 

No programa de governo Coligação Lula Presidente: Brasil de Todos 

(2002), o grupo político comandado pelo PT e por Lula da Silva, já deixava 

claro qual modelo econômico seguiria. 

 

O desenvolvimento com justiça social implica uma ruptura com duas 
tendências históricas da sociedade brasileira: a excessiva 
dependência externa e a aguda concentração de renda, que gera 
forte exclusão social. Por isso mesmo, a dimensão social tem de ser 
o eixo do desenvolvimento e não mero apêndice ou um suposto 
resultado natural do crescimento econômico. A recuperação da 
capacidade de definir e operar políticas econômicas ativas, a 
ampliação do mercado interno de massas, o aumento da 
competitividade brasileira e o impulso às exportações constituem 
aspectos indissociáveis do novo estilo de desenvolvimento, voltado 
para o fortalecimento da economia nacional (LULA DA SILVA, 2002, 
p. 25). 

 

O desenvolvimento econômico atrelado à justiça social, com o aumento 

de renda per capita e, por consequência, o aumento do poder de consumo da 

população, foi o alicerce de todo plano de governo. Para dar sustentabilidade à 

proposta, o investimento no capital industrial e financeiro nacional era 

prioridade para que o Brasil se tornasse competitivo no mercado mundial. 

Na dimensão nacional do desenvolvimento, ocupa um lugar 
central a recuperação da capacidade de definir e implementar 
políticas econômicas com maior autonomia ante os mercados 
globais. Isso supõe o fortalecimento da capacidade de 
regulação do Estado direcionada a três objetivos: (a) 



 
capacitação tecnológica das empresas nacionais, privadas e 
públicas; (b) ampliação das fontes de financiamento internas 
como meio de superar a recorrente dependência de recursos 
externos; (c) reforço à integração econômica nacional por meio 
da implantação de uma divisão do trabalho mais adequada ao 
desenvolvimento de cada uma das regiões. (LULA DA SILVA, 
2002, p. 25) 

 

Para alcançar êxito, a proposta de desenvolvimento econômico 

atrelando nacionalização do capital com ampliação do poder de consumo da 

classe trabalhadora, são elencados alguns fatores chaves que devem receber 

investimentos: 

 

(a) estabilidade de preços; (b) eficiência do sistema tributário; 
(c) financiamento de longo prazo; (d) investimento em pesquisa 
e desenvolvimento; (e) educação e qualificação da força de 
trabalho; (f) investimentos seletivos em infra-estrutura (LULA 
DA SILVA, 2002, p. 34). 

 

A qualificação da força de trabalho a partir da educação formal é o 

escopo para garantia do desenvolvimento econômico e social do país. As 

palavras educação e qualificação aparecem por diversas vezes no documento, 

sempre como um setor estratégico de investimento, pois "[…] evita a 

fragmentação social que alimenta a violência e o crime organizado" (ibidem, p. 

16), de maneira que, “Uma boa formação da juventude colabora para a 

retomada do desenvolvimento sustentável, além de ser um diferencial para a 

competição do país no mercado internacional.” (ibidem, p. 15). 

A educação formal atrelada ao novo modelo de desenvolvimento 

econômico ganhou ainda mais importância no programa de governo para o 

segundo mandato de Lula da Silva. No início do documento, em letras 

destacadas, Lula da Silva assina a seguinte frase: “O nome do meu segundo 

mandato será desenvolvimento. Desenvolvimento com distribuição de renda e 

educação de qualidade”. (LULA DA SILVA, 2006, p.4). Novamente se evidencia 

que a educação, visando a qualificação profissional, é um setor estratégico 

para o novo pacto social. 

Conforme já destacado, o ensino superior é um dos eixos da relação 

desenvolvimento econômico e inclusão social.  Conforme explicito nos planos 

de governos, no novo pacto social, a qualificação profissional atende às 



 

necessidades da burguesia nacional por profissionais qualificados e, ao mesmo 

tempo, atende a classe trabalhadora que almeja melhores condições de vida, 

que no modo de produção capitalista se estabelece a partir da ampliação do 

consumo. 

No programa de governo de Dilma Rousseff: Para o Brasil Seguir 

Mudando (2010), o ensino superior se entrelaça com a burguesia industrial no 

atendimento às suas necessidades imediatas, e na construção da sociedade 

do conhecimento. Convém destacar que a sociedade do conhecimento, 

descrita por Lima (2007) é ponte para o neodesenvolvimentismo, de maneira 

que percebemos que o ensino superior, principalmente a partir dos governos do 

PT, tem uma função inclusiva da classe trabalhadora ao mercado de trabalho e 

ao consumo. Para reafirmar nossa constatação, destacamos um trecho do 

programa de governo da candidata do PT, Dilma Rousseff. 

 

A competitividade produtiva será atingida por meio dos 
investimentos em produção e consumo de massa, investimentos em 
infraestrutura social e econômica, na construção de um Brasil sem 
Burocracia e nas áreas de Educação, Ciência, Tecnologia e 
Inovação, construindo uma sociedade do conhecimento 
(ROUSSEFF, 2014, p 6, grifo nosso). 
 

O programa de governo de Dilma Rousseff (2014-2016) faz parte do 

projeto do PT que atrela consumo ao desenvolvimento econômico. Na 

perspectiva educacional, o conteúdo de campanha dá ênfase à inovação 

tecnológica como plataforma do conhecimento. 

 

A implantação das Plataformas do Conhecimento será uma das 
estratégias para acelerar a geração de inovação no Brasil. Elas 
prevêem a criação de um ecossistema de inovação, no qual a 
interação entre cientistas, instituições de pesquisa e empresa 
permitirá, para áreas estratégicas ao desenvolvimento, acelerar a 
produção de conhecimento e sua transformação em produtos e 
processos inovadores, fundamental para o crescimento de 
competitividade de nossa economia (ROUSSEFF, 2014, p.27). 

 

Esses trechos nos indicam duas situações pertinentes de análise: em 

primeiro lugar, o Brasil precisa empoderar-se de novas tecnologias para sua 

autonomia diante do imperialismo; em segundo, com a expansão do ensino e 

não da pesquisa e extensão, iniciada na década de 1990 e conservada no novo 

governo, o potencial científico e tecnológico permanece sob o domínio das 



 

universidades públicas, mas sob a égide do novo padrão de desenvolvimento 

traçado pelo capital. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Percebe-se que o neodesenvolvimentismo do século XXI assemelha-se 

ao neoliberalismo do final do século XX, com algumas singularidades. Por isso, 

concordamos quando Boito Junior (2012) que justifica a utilização do termo 

neodesenvolvimentismo, por caracterizar o desenvolvimentismo da época do 

capitalismo neoliberal. 

Embora muitas nomenclaturas tenham surgido para definir as ações do 

Estado a partir do século XXI (neodesenvolvimentismo, reforma neoliberal, 

social-liberal, social-democrata), todas referem-se ao pacto social difundido 

pelo PT em suas gestões. Da mesma forma que o próprio Bresser Pereira 

definiu as ações da Reforma do Estado, no governo do presidente FHC, como 

terceira via, negando adotar a política neoliberal, mas acatou toda cartilha 

imposta pelos organismos internacionais e países imperialistas, notavelmente, 

o neodesenvolvimentismo como modelo econômico e político adotado pelo PT, 

está longe de ser um Welfare State, como vimos, suas bases ainda se 

alicerçam sob os ditames neoliberais e manutenção da estrutura de classes. 

Dessa maneira, concluímos que o neodesenvolvimentismo ou reforma 

neoliberal, foi mais uma das estratégias do sistema capitalista, que tem a 

capacidade de se reinventar, reapresentar velhos paradigmas sob aparência de 

algo novo. 

A partir de ações de democratização sob a justificativa de inclusão 

social, o sistema capitalista adota aparência de humanizado, cooptando a 

passividade da classe trabalhadora em prol ao pacto social entre as classes, o 

que dá nitidez à principal contradição capitalista: as classes sociais têm 

projetos antagônicos que se repelem, de maneira que o Estado tece 

estratégias para minimizar essa contradição, lançando mão de propostas 

reformistas que garantem ao sistema capitalista sua hegemonia. 

Ante ao exposto, os governos do PT, garantiram um novo pacto social 

por um certo período, atrelando o fortalecimento da economia interna com a 

construção de um amplo mercado consumidor, tornando as empresas 



 

nacionais competitivas no mercado internacional. Para isso, a democratização 

do ensino superior foi estratégica, de maneira que não podemos deixar de 

constatar que ocorreram avanços nos índices estatísticos de acesso e 

permanência ao ensino superior no Brasil, mas sob quais perspectivas?  

Embora as políticas sociais tiveram largo avanço nos anos de gestão 

do PT, o neoliberalismo ficou enraizado nas estruturas de gestão, o que 

resultou em políticas sociais atreladas ao consumo e o endividamento da 

classe trabalhadora, acarretando na fragmentação dessa classe pelo seu poder 

de consumo e não na tomada de consciência da apropriação dos meios de 

produção, como consequência tivemos a tomada do poder do conservadorismo 

e o enfraquecimento dos movimentos sociais populares. 
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