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PREFÁCIO

Um componente curricular como “Seminário em 
Desenvolvimento e Políticas Públicas”, tem em 

sua essência a busca pela construção do conhecimento, pois dá 
oportunidade de reflexão, discussão e composição de temas. A 
conceituação de “construção do conhecimento” é entendida como 
constituição de saberes aceitos em determinado tempo histórico 
e/ou como processo de aprendizagem do sujeito, mas com 
certeza esta discussão e análise pode ser melhor compreendida e 
argumentada segundo Piaget ou Husserl, por exemplo. Ressalta-
se que este componente curricular proporcionou a construção 
do conhecimento através deste livro, apresentado em quinze 
capítulos. Este nasce do fato de que as instituições de ensino, 
como a Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS, têm papel 
fundamental na construção do conhecimento. 

A universidade moderna, ao ensinar a pensar, a criticar, a 
analisar, a sintetizar, está cumprindo a sua missão de promover o 
aprimoramento humano, a transformação social e a de preparar 
o sujeito para a produção do conhecimento. Neste sentido, um 
programa de pós-graduação em Desenvolvimento e Políticas 
Públicas tem como objetivo auxiliar nesta tarefa; e fazer ciência, 
exige o conhecimento da metodologia científica, do processo 
histórico que a justifica, dos diferentes estatutos de cientificidade. 
Ciência, aqui traduzida em artigos científicos ou capítulos do 
livro, que motiva a reflexão crítica e propicia difusão ao público 
em geral, cumprindo seu papel social na divulgação científica do 
conhecimento.

Na construção desta obra, que relaciona docentes, discentes 
e pesquisadores externos a UFFS, está presente a função de 
materializar a ciência do conhecimento que constrói e espera o 
consumo de sua obra, por parte do público leitor. E, os professores 
Edemar Rotta e Ivann Carlos Lago, tiveram o cuidado e primazia de 
apresentar de uma forma leve e instigante para que durante a leitura 



14  
Edemar Rotta  |  Ivann Carlos Lago  |  Fabiano Kapelinski (Orgs.)

tivéssemos a capacidade de uma reflexão crítica sobre os temas 
abordados. Já que a divulgação apresenta relevância fundamental 
de socializar e facilitar a informatização científica, convertendo-a 
para uma linguagem simplificada.

Deste modo, convidaram-me, como pesquisadora e 
coordenadora do programa para prefaciar este livro. Um desafio, 
pois apresentar uma obra rica e interdisciplinar, seja em seu caráter 
de pesquisadores ou do tema, não é uma tarefa trivial, mas desafios 
também motivam o conhecimento. Assim, a leitura deste livro 
Desenvolvimento e Políticas Públicas em Perspectiva: alguns ensaios 
sobre seus dilemas e suas possibilidades pode e deve ser em função do 
seu tema central que na minha singela opinião está voltado para 
a discussão do desenvolvimento e seu caráter interdisciplinar, que 
faz com que tenhamos várias abordagens e discussões atuais e que 
culminam também na discussão das políticas públicas.

O desenvolvimento nem sempre foi o foco principal 
nas mais diversas sociedades. A preocupação sobre a temática 
do desenvolvimento passou a ser debatida somente a partir da 
Idade Moderna, seu conceito e uso tem uma nova abordagem na 
modernidade. A saber, as discussões em torno do tema, podem 
estar atreladas a várias referências apresentadas ao longo das páginas 
deste livro. As perspectivas debatidas podem enquadrar-se em 
realidades territoriais, socioeconômicas, regionais, locais, culturais, 
ambientais, políticas. Destarte, a interdisciplinaridade, auxilia na 
produção de conhecimentos mais complexos, dos quais a sociedade 
contemporânea tem passado. Algumas questões de relevo que 
rondam esse debate e estão presentes nesta obra, são:

- O desenvolvimento e suas bases, até o novo significado de 
desenvolvimento;

- O papel do estado junto ao mercado aos ciclos econômico 
e as crises;

- Os sistemas de estado de bem estar, e o papel do estado 
neste processo;

- As desigualdades da América Latina quanto aos Objetivos 
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para o Desenvolvimento Sustentável propostos pela Agenda 2030;
- A discussão de uma combinação política que ganhou o 

poder no Brasil na década de 2010;
- O debate sobre a base normativa nacional para a interação 

entre segurança e desenvolvimento, e para o desenho de políticas 
públicas de segurança e desenvolvimento na Faixa de Fronteira;

- A discussão sobre as descentralizações administrativas, com 
o objetivo de fortalecer o desenvolvimento regional, e elaboração 
de políticas públicas de forma mais participativa;

- A discussão sobre a pós-modernidade e a perspectiva do 
materialismo histórico, suas características e suas concepções sobre 
sociedade e desenvolvimento;

- O desenvolvimento humano como liberdade e a justiça a 
fim de manifestar, contribuições ao campo das políticas públicas;

- As definições e evolução de desenvolvimento sustentável;
- O uso de indicadores socioeconômicos no desenvolvimento, 

avaliação e acompanhamento de políticas públicas;
- Os Conselhos Regionais de Desenvolvimento como 

ferramenta auxiliar enquanto política pública no cenário estadual;
- O associativismo, o cooperativismo e a Economia 

Solidária como forma alternativa ao capitalismo na promoção do 
desenvolvimento;

- E, o conceito de decrescimento como base para a mudança 
de paradigma econômico a partir da lógica do crescimento.

Assim, o desenvolvimento aliado as políticas públicas, rende 
discussões e produções no Brasil e no mundo, as quais buscam 
equacionar um desenvolvimento que por muitos anos era debatido 
apenas no seu aspecto econômico, mas que na contemporaneidade 
passou a ter um olhar cultural, social, ambiental e até político, 
com políticas públicas que possam efetivamente resolver conflitos 
e alocar equitativamente os recursos públicos em suas diferentes 
esferas. Equacionar estas referências com um olhar interdisciplinar, 
como o proposto nesta obra, dá ao leitor uma visão global para 
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que possa compreender as problemáticas e a história da sociedade 
de uma forma mais abrangente. Além, de ser capaz de apresentar 
subsídios estratégicos para formulação de pensamentos críticos em 
torno da temática.

Conhecimentos estratégicos que podem impulsionar uma 
nova discussão, que está intrínseco nos capítulos apresentado, os 
projetos de planejamento estratégico como políticas de Estado, 
os quais tenham como objetivo o desenvolvimento, visto que este 
não é um processo natural, espontâneo, garantido e sustentável, 
pela simples existência de recursos naturais e humanos. Já que este 
funda-se na ideia de que é uma ação estratégica, a longo prazo, 
entre o Estado, sociedade organizações sociais e forças produtivas, 
com objetivo de equacionar gargalos na saúde, educação, segurança, 
economia, a fim de pôr em marcha os projetos de desenvolvimento.

O planejamento constitui-se em instrumento essencial para 
transpor a tendência imediatista e desestruturadora do cotidiano 
administrativo, estabelecendo uma ponte entre as ações de curto 
prazo e a visão de futuro materializada, dentre outras formas, no 
planejamento multidimensional. São fundamentais a construção e 
a ampla utilização de medidas de desempenho que expressem o grau 
de alcance das metas e objetivos estabelecidos, os quais caracterizam-
se, dentre outros, pela qualidade dos bens e serviços entregues à 
sociedade por intermédio de ações alocativas, pela regulação do 
mercado e pelo seu próprio desempenho. Além disso, princípios 
importantes como performance, transparência e accountability, 
viabilizados pelas medidas de desempenho, são essenciais para a 
consolidação de um Estado moderno. Uma combinação, que tem 
como focos políticos/estratégias de desenvolvimento.

A reflexão sobre o planejamento para a construção de 
políticas públicas e a promoção do desenvolvimento a muitos 
anos é tema de produções científicas no Brasil, América Latina 
e no mundo, e no momento complexo em que a humanidade 
está passando, Pandemia do Coronavírus (Covid-19), torna-se 
imperioso repensar as ações dos governos e da própria sociedade. 
Então, torna-se fundamentais discussões para pensar e planejar 
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estrategicamente as políticas e o bem estar social da população. 
Exatamente por isso, demandam ponderações interdisciplinares 
que precisam ser apreciadas e discutidas a fim de promover o 
desenvolvimento nas suas mais diferentes perspectivas, ou seja, 
compreensões de cenários múltiplos.

Em suma, que você leitor tenha a vontade de debruçar-
se sobre esta obra que está recheada de bons embasamentos 
teóricos e discussões relevantes para a atualidade. Não esqueçam, 
que os organizadores estão convidando para um debate sobre o 
desenvolvimento e as políticas públicas.

Dionéia Dalcin
Professora Adjunta e permanente do PPGDPP/UFFS





APRESENTAÇÃO

Durante o segundo semestre do ano de 2019 
coordenamos o Componente Curricular “Seminários 

em Desenvolvimento e Políticas Públicas”, no Programa de Pós-
Graduação em Desenvolvimento e Políticas Públicas – Mestrado, 
da Universidade Federal da Fronteira Sul, no Campus Cerro Largo 
em conjunto com o professor Ivann Carlos Lago. Realizamos 14 
seminários, com temas que foram definidos em acordo com os 
mestrandos, a partir de prioridades estabelecidas pelos mesmos e 
no escopo de um Programa interdisciplinar. Sete seminários foram 
apresentados por professores do Programa e outros sete pelos 
acadêmicos.

No decorrer dos seminários nasceu a proposta de produção 
de um livro que sistematizasse, pelo menos em parte, a reflexão 
realizada. Da primeira parte, trabalhada pelos professores do 
Programa, pactuou-se que seriam convidados autores externos 
à UFFS para refletir sobre os temas e escrever os textos. Alguns 
desses autores, inclusive, utilizados como referência ao longo do 
semestre. Nesta perspectiva buscou-se professores pesquisadores 
dessas temáticas e atuantes em Programas de Pós-Graduação em 
nível de Mestrado e/ou Doutorado, de instituições parceiras, da 
região ou fora dela, para a elaboração de textos reflexivos. Os 
convites a estes pesquisadores foram realizados pelos professores 
coordenadores dos Seminários. Estes textos integram a primeira 
parte do livro, constituindo os capítulos de 01 a 07. A segunda 
parte do livro é composta pelos textos elaborados pelos mestrandos, 
como sistematização final dos seminários por eles coordenados, 
sendo os capítulos 08 a 14.

O último capítulo do livro, o 15, traz os primeiros resultados 
do subprojeto de pesquisa, aprovado no âmbito do Edital n.º 459/
GR/UFFS/2019, denominado “Experiências Locais em Políticas 
Sociais no Noroeste do Rio Grande do Sul: um estudo das regiões 
Noroeste Colonial e Celeiro”. O tema da pesquisa articula-se 
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com as reflexões realizadas nos seminários e quer ser, aqui, uma 
demonstração de pesquisa aplicada tendo como foco as políticas 
públicas sociais e as dinâmicas de desenvolvimento de uma região 
específica. 

O capítulo que abre a primeira parte e marca uma das 
discussões essenciais realizadas ao longo dos seminários, a respeito 
da concepção de desenvolvimento e suas abordagens teóricas 
nesta passagem do século XX para o XXI, foi elaborado pelo Dr. 
Valdir Roque Dallabrida, que é docente do quadro permanente 
do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional 
(Mestrado e Doutorado) e do Programa de Mestrado Profissional 
em Administração, ambos da Universidade do Contestado (SC). 
O texto denominado Retrospectiva, limites e perspectivas do debate 
sobre desenvolvimento, inicia apresentando uma visão de conjunto 
das principais abordagens sobre desenvolvimento; em seguida 
realiza uma reflexão sobre o significado do que chamamos de 
desenvolvimento; na sequência propõe uma síntese integradora 
quanto às teorias, enfoques ou abordagens teóricas sobre 
desenvolvimento, bem como trata de indicativos sobre fatores que 
interferem no desenvolvimento, limites explicativos das teorias e 
desafios da prática do desenvolvimento local, regional e territorial. 
Fecha o texto apontando elementos para a compreensão da 
abordagem territorial do desenvolvimento e algumas perspectivas 
de avanços no debate sobre desenvolvimento.

O segundo capítulo, A dimensão da relação estado/mercado/
empresas: o contradito neoliberal frente a pandemia do coronavírus, 
foi elaborado pelo Dr. Carlos Nelson dos Reis, Professor Titular do 
Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento 
e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, da PUCRS. 
Carlos Nelson reflete sobre as diferentes conformações que a relação 
Estado-Mercado assumiu ao longo do século XX e nestas primeiras 
décadas do século XXI. Aborda, em um primeiro momento, esta 
relação a partir dos fundamentos que dão sustentação ao papel 
do Estado, enquanto governo, no transcorrer do período. Em um 
segundo, trata “do contradito neoliberal no contexto internacional 
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e nacional tendo como pano de fundo a crise sanitária de 2020 
na qual os Governos, independentemente de suas respectivas 
orientações teóricas, buscam, solução em ações que seriam pautadas 
por outro paradigma”.

Fundamentos e tendências dos sistemas de bem-estar social, 
elaborado pela Dra. Vera Maria Ribeiro Nogueira, constitui 
o terceiro capítulo deste livro. A professora Vera é docente do 
Programa de Pós-graduação em Política Social e Direitos Humanos 
da Universidade Católica de Pelotas e do Programa de Pós-graduação 
em Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina. O 
texto realiza uma revisão analítica sobre o sistema de proteção social 
construído nas últimas décadas do século XIX e início do século 
XX, que atribuiu, ao Estado capitalista, uma função interventiva e 
regulatória na área da proteção social. “Esse novo papel do Estado 
gerou concepções distintas quanto ao alcance e a garantia de 
direitos sociais e econômicos, balizadas por condições históricas, 
ideológicas e a inserção de cada um dos países na ordem econômica 
regional ou internacional”.

O quarto capítulo traz por título: A Agenda 2030 e a 
realidade sociambiental na América Latina. Foi elaborado pela 
Dra. Anna Paula Bagetti Zeifert e pelo Dr. Daniel Rubens Cenci, 
professores do Programa de Pós-Graduação em Direito – Mestrado 
e Doutorado em Direitos Humanos, da UNIJUI. O texto traz uma 
“análise acerca dos diferentes aspectos sociais, ambientais, políticos 
e econômicos que norteiam o cenário contemporâneo na América 
Latina, com ênfase nas propostas apresentadas pela Agenda 2030 da 
Organização das Nações Unidas (ONU). As motivações paradoxais 
que relegam grande parte da sociedade latino-americana a viver em 
condições que violam a dignidade, bem como os desafios para que 
a execução da Agenda 2030 possibilite maior acesso dos países em 
vulnerabilidade, serão objeto de discussão e compreensão”.

O quinto capítulo aborda a ascensão do neoconservadorismo 
no Brasil e seus possíveis influxos nas políticas migratórias. 
Neoconservadorismo e políticas migratórias: o Brasil rumo ao retrocesso? 
analisa as características essenciais do pensamento neoconservador; 
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como estas se manifestam no arranjo político que ascendeu ao poder 
no Brasil na década de 2010; e quais os possíveis influxos que podem 
representar nas políticas migratórias. O texto foi elaborado pelos 
professores do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 
e Políticas Públicas da UFFS (Coordenadores dos Seminários e da 
pesquisa que dá origem a este livro), Dr. Edemar Rotta e Ivann 
Carlos Lago, contando com a parceria do Doutorando em Direito, 
da Universidade Regional do Alto Uruguai (URI, Campus Santo 
Ângelo) Diego Guilherme Rotta.

A reflexão sobre os desafios do desenvolvimento em 
contextos de fronteira constitui o objeto do sexto capítulo deste 
livro. Elaborado pelo Doutorando em Desenvolvimento Regional 
(UNIJUÍ) e docente das Faculdades Integradas Machado de Assis 
(FEMA), Nedisson Luis Gessi e pelo Dr. Sérgio Luís Allebrandt, 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Desenvolvimento Regional, da UNIJUI, o texto traz por título: 
Base normativa sobre fronteiras no Brasil: regulação, mecanismos e 
ações de segurança e defesa nacional. O texto aponta a contribuição 
da base normativa nacional para a interação entre segurança e 
desenvolvimento e para a definição de políticas públicas na Faixa de 
Fronteira. Destaca-se que há, na legislação brasileira, especificamente 
naquele referente à Faixa de Fronteira e áreas indispensáveis, uma 
preocupação centrada na segurança nacional. O capítulo “analisa 
os programas e ações do governo federal, referentes à segurança 
nacional e à defesa e suas repercussões na Faixa de Fronteira, além de 
apontar o arcabouço normativo constitucional e infraconstitucional 
no tocante à fronteira brasileira”.

O sétimo capítulo, denominado Descentralização 
administrativa: uma estratégia para o desenvolvimento regional em 
Santa Catarina? tem como autor o Mestre em Administração 
– Organizações e Esfera Pública, pela Universidade do Estado 
de Santa Catarina (UDESC/ESAG), Jeferson Dahmer. O autor 
aborda a experiência catarinense de promoção do desenvolvimento 
com base em um processo de descentralização das estruturas 
e das políticas de governo. Inicialmente trata dos conceitos de 
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descentralização, desenvolvimento regional e políticas públicas, 
alinhando-os, de certa maneira, ao discurso e ao entendimento 
do processo de descentralização em Santa Catarina. Na sequência, 
apresenta uma breve contextualização sobre a estruturação do 
processo de descentralização a partir de alguns escritos sobre o tema, 
de material explicativo produzido pelo governo estadual, além 
das legislações e decretos que instituíram a proposta. Por fim são 
apresentadas as principais conclusões de estudos já realizados entre 
2003 e 2016, sobre a experiência catarinense de descentralização e 
desenvolvimento.

Abrindo a segunda parte do livro, que é composta pelos 
textos elaborados pelos alunos do Programa, no Componente 
Curricular Seminários em Desenvolvimento e Políticas Públicas, e 
pelo texto resultante da pesquisa aprovada no Edital de incentivo ao 
desenvolvimento do Programas de Pós-Graduação da UFFS, temos 
o capítulo oitavo, denominado: A leitura pós-moderna no debate 
sobre sociedade e desenvolvimento. Os mestrandos Felipe Guerim 
Pieniz e Ana Maria Becker Teixeira procuram situar a reflexão 
sobre o pensamento pós-moderno, destacando sua emergência 
a partir das críticas à modernidade, suas principais premissas 
epistemológicas, econômicas, políticas, culturais, sociais e relativas 
à visão de desenvolvimento.

O nono capítulo desta obra, escrito pelas mestrandas Fabiana 
Cristina Hansen e Jéssica Thaise Baumgarten recebe por título: O 
desenvolvimento humano e a justiça em Amartya Sen: aproximações 
com as políticas públicas. As autoras revisitam os escritos de Amartya 
Sen a respeito da ideia de justiça e do desenvolvimento humano 
na perspectiva da liberdade, procurando apontar contribuições 
que trazem para o campo das políticas públicas. Identificam 
que as políticas públicas assumem papel central na proposta de 
desenvolvimento apontada por Amartya Sen ao atuarem como 
mecanismos de superação das privações e de capacitação dos 
indivíduos para o exercício de suas liberdades substantivas.

A sustentabilidade do desenvolvimento e as políticas públicas, 
elaborado pelas mestrandas Anadesia Britzke, Andréia Borkovski 
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e Maria Goreti Finkler, é o décimo capítulo deste livro. O texto 
reflete sobre o desenvolvimento sustentável, com enfoque centrado 
na preocupação em demonstrar a trajetória histórica de construção 
do conceito. Evidencia-se a emergência da ideia de sustentabilidade, 
a definição de desenvolvimento sustentável e os desdobramentos 
que ele vai adquirindo ao incorporar-se aos debates da economia, 
da política, da sociedade, da natureza e da cultura.

O décimo primeiro capítulo deste livro, elaborado pelas 
mestrandas Laura Luiza Mallmann Franke e Luana Cristina 
Stumm, tem como título: Uso de indicadores socioeconômicos 
no desenvolvimento, avaliação e acompanhamento de políticas 
públicas. Trata-se de uma reflexão sobre o uso de indicadores 
socioeconômicos na mensuração do desenvolvimento e na 
avaliação e acompanhamento de políticas públicas. Diante de 
um uso recorrente e de uma multiplicidade acentuada, as autoras 
procuram demonstrar a importância de ser ter sempre atenção 
para a base teórica a partir da qual os indicadores são produzidos, 
seus objetivos e suas fontes, a fim de que possam transformar-se 
em elementos importantes para subsidiar propostas de políticas 
públicas e desenvolvimento das sociedades.

Formas descentralizadas e participativas de gestão do 
desenvolvimento e das políticas públicas: uma análise a luz dos 
Coredes é o décimo segundo capítulo desta obra. Elaborado 
pelos mestrandos Rafael Rodrigo Wolfart Treib e Tarcio Ricardo 
Thomas, o texto faz uma reflexão sobre a experiência dos Conselhos 
Regionais de Desenvolvimento (Coredes), no estado do Rio Grande 
do Sul, enquanto forma descentralizada de gestão e de participação 
da sociedade na elaboração e implantação de políticas públicas e 
propostas de desenvolvimento.

O décimo terceiro capítulo, elaborado pelos mestrandos 
Fabiano Kapelinski e Morgani Lang, tem por título: Pensar 
alternativas ao capitalismo na promoção do desenvolvimento: 
associativismo, cooperativismo e economia solidária. Em um primeiro 
momento o texto reflete sobre a necessidade de pensar alternativas 
ao capitalismo, especialmente decorrente das crises constantes 
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e da sua insustentabilidade. Entre as alternativas apontadas, os 
autores tratam do associativismo, do cooperativismo, da economia 
solidária, das redes solidárias e do comércio justo.

Teoria do decrescimento: uma proposta inovadora ou uma 
utopia?, produzido por Marcelo Ordesto Rodrigues e Karina 
Wahhab Kucharski, alunos do Programa, constitui o décimo 
quarto capítulo. A partir das ideias de Serge Latouche refletem 
sobre a necessidade de “descolonizar o imaginário de adoração da 
modernidade e do progresso, pois os perigos do crescimento já são 
planetários”. Diante desse cenário, a sobrevivência da humanidade 
“condena a reintrodução de uma preocupação ecológica no âmago 
da preocupação social, política, cultural e espiritual da vida humana”.  

Para fechar este livro, tem-se o texto: Estruturas de prestação 
dos serviços sociais nos municípios da Região Funcional 7/RS, de 
autoria de Edemar Rotta, Ivann Carlos Lago, Carine Müller 
Pereira, Daniela Morais de Lima, Felipe Micail da Silva Smolski 
e Luiza Thum. Ele traz os primeiros resultados de subprojeto de 
pesquisa aprovado no âmbito do Edital nº 459/GR/UFFS/2019, 
que tinha entre seus objetivos o incentivo ao fortalecimento 
da pesquisa nos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da 
UFFS. O texto apresenta um mapeamento inicial das estruturas, 
programas, projetos e ações que os municípios da Região Funcional 
7/RS possuem para a prestação dos serviços sociais, no sentido de 
garantir aos cidadãos a efetividade das políticas sociais. 

Os 15 capítulos que compõem essa obra são uma 
contribuição singela para a discussão do desenvolvimento e das 
políticas públicas em um momento no qual a humanidade se 
depara com uma crise de dimensões planetárias. Uma crise que 
emerge em decorrência de problemas sanitários, mas que manifesta 
a dimensão dos limites dos modelos de desenvolvimento e desafia 
constantemente à produção de alternativas capazes de garantir 
a sustentabilidade da vida no planeta, a partir dos princípios da 
inclusão, da solidariedade e da paz.

Os organizadores





Capítulo 1

RETROSPECTIVA, LIMITES E PERSPECTIVAS 
DO DEBATE SOBRE DESENVOLVIMENTO

Valdir Roque Dallabrida1

DOI: 10.46550/978-65-88362-84-6.27-76

1 Introdução

O tema desenvolvimento (regional ou territorial) tem 
estado muito presente na minha caminhada acadêmica. 

Depois de várias publicações, em especial, a partir de da década 
de 1990, no ano de 2000 inaugurei uma caminhada mais efetiva, 
com um livro que resumia as discussões realizadas na dissertação do 
Mestrado em desenvolvimento Regional. O título era convidativo: 
Desenvolvimento Regional – a necessidade de novos paradigmas 
(DALLABRIDA, 2000). Na época, a segunda parte do título do 
livro, se referia à necessidade de considerarmos a dimensão da 
sustentabilidade nos processos de desenvolvimento.

Na sequência, publiquei o segundo livro sobre o tema – 
Desenvolvimento Territorial – possibilidades e desafios, considerando 
a realidade de âmbitos espaciais periféricos (DALLABRIDA, 
2008) -, que resumia as discussões teóricas realizadas na tese de 
Doutorado em Desenvolvimento Regional. Neste livro, já tratava 
das abordagens clássicas e contemporâneas de desenvolvimento, 
classificando-as como globalistas e regionalistas.

Esses dois primeiros livros sobre o tema desenvolvimento 
foram elaborados quando estava inserido em programas de 

1 Geógrafo, Doutor em Desenvolvimento Regional, com Pós-Doutorado no Instituto 
de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (Portugal). Tem atuação no Programa de 
Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional (Mestrado e Doutorado) e Programa 
de Mestrado Profissional em Administração da Universidade do Contestado (Santa 
Catarina – Brasil). Contato: valdirdallabrida@gmail.com
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Graduação e Mestrado na Universidade Regional do Noroeste do 
Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ), da cidade de Ijuí (RS-
Brasil). Em 2008 passei a residir no Estado de Santa Catarina. Foi 
neste período que me desafiei a dar continuidade à reflexão teórica 
sobre desenvolvimento, surgindo o terceiro livro – Desenvolvimento 
Regional – por que algumas regiões se desenvolvem e outras não? 
(DALLABRIDA, 2011a)2. Veja-se a ousadia de responder uma 
pergunta de tamanha importância! Esclarecia-se na introdução do 
livro que o objetivo não era dar uma resposta única à interrogação, 
até porque ela não existe, deixando ao leitor a tarefa de buscar 
possíveis respostas pelo contato com as argumentações dos 
diferentes autores, das diferentes vertentes teóricas, sustentadas em 
diferentes concepções teórico-ideológicas.

Já no segundo semestre de 2009, iniciava minhas atividades 
na Universidade do Contestado, onde atuo até hoje no Programa 
de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional (Mestrado e 
Doutorado). O livro publicado em 2011, já mencionado acima, 
precisava de reformulações e complementações. Durante o ano de 
2016 me propus a pensar numa nova edição. Foi quando procurei 
a colaboração de um professor de Economia para que fizesse uma 
leitura e apontasse possíveis lacunas, ou sugestões de mudanças 
na edição do livro de 2011. A colaboração foi do professor Dr. 
Francisco do O’ de Lima Júnior, da Universidade Regional 
do Cariri, com sede na cidade do Crato (Ceará – BR), a quem 
sempre serei grato pelas importantes contribuições. Do processo de 
revisão, resultou na publicação do livro Teorias do Desenvolvimento 
– aproximações teóricas que tentam explicar as possibilidades e desafios 
quanto ao desenvolvimento de lugares, regiões territórios ou países 
(DALLABRIDA, 2017). O subtítulo diz tudo sobre o conteúdo 
do livro.

Portanto, esses quatro livros, com especial estaque à edição 
de 2017 (revisada e ampliada), resumem as principais abordagens 
teóricas, ou teorias do desenvolvimento, desde a contribuição dos 

2 A primeira impressão do livro foi realizada em 2010.
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autores clássicos até os contemporâneos. Todos os quatro livros têm 
um caráter didático, pretendendo ser uma contribuição para que 
pesquisadores e estudantes da Graduação e Pós-Graduação tenham 
uma noção, mesmo que resumida, das principais abordagens 
teóricas sobre desenvolvimento.

Em geral, em um livro, são feitas transcrições das discussões 
teóricas, ou análises que resultem das investigações realizadas 
sobre uma determinada temática. Mas existem reflexões sobre 
desenvolvimento, que transcrevi em dezenas de artigos, já publicados 
em periódicos científicos do Brasil e do exterior, uns mais antigos, 
outros bem recentes. O conteúdo de alguns desses artigos será 
resgatado na parte deste texto que denomino de perspectivas no 
debate sobre desenvolvimento.

Dividimos este texto em sete seções: (i) uma visão de 
conjunto das principais abordagens sobre desenvolvimento; (ii) uma 
reflexão sobre o significado do que chamamos de desenvolvimento, 
diferenciando-o, por exemplo, do crescimento econômico; (iii) 
uma síntese integradora quanto às teorias, enfoques ou abordagens 
teóricas sobre desenvolvimento; (iv) indicativos sobre fatores que 
interferem no desenvolvimento; (v) limites explicativos das teorias 
e desafios da pratica do desenvolvimento local, regional, territorial; 
(vi) elementos para a compreensão da abordagem territorial do 
desenvolvimento, destacando a introdução da abordagem no 
Brasil, os principais debates e desafios da sua prática e uma síntese 
da base teórica que justifica o foco no território do debate sobre 
desenvolvimento; (vii) considerações finais, apontando algumas 
perspectivas de avanços no debate sobre desenvolvimento.

2 Uma visão de conjunto das principais abordagens sobre 
desenvolvimento

Inicia-se com uma explicação: quando se utiliza o termo 
abordagens clássicas é para referir-se às que foram elaboradas por 
autores no passado remoto e que até hoje ainda são tomadas como 
referência, quando se discute questões atinentes ao crescimento 
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econômico e/ou desenvolvimento.
As abordagens teóricas clássicas tratam do enfoque dos 

economistas clássicos e neoclássicos, das teorias clássicas espaciais 
sobre localização e das teorias do crescimento econômico regional, 
desde Adam Smith, Ricardo, Marx, Marshall, Schumpeter, Keynes, 
North, Rostow, Myrdal, Hirschman, Perroux, Solow, Romer e 
Lucas. Incluem-se, também, a abordagem de Isard sobre a Ciência 
Regional e as contribuições de autores neomarxistas, tais como, 
Samir Amin, Gunder Frank, Paul Baran e Rui Marini, dentre 
outros.

Um segundo grupo de contribuições são dos teóricos latino-
americanos e brasileiros do assim chamado Estruturalismo Latino-
Americano, referindo-se a autores, tais como, Raul Prebisch, Celso 
Furtado, Sunkel, Cardoso e Falleto, Vânia Bambirra e Teotônio 
dos Santos. Sobre as contribuições de teóricos brasileiras, além de 
Furtado, é necessário destacar as contribuições de Inácio Rangel, 
Eugênio Gudin, Roberto Simonsen, Roberto Campos, Gouveia de 
Bulhões, Bresser-Pereira, Conceição Tavares, Wilson Canno, Prado 
Junior, Werneck Sodré, além de diversos autores contemporâneos, 
como Tânia Bacelar e Carlos Brandão.

Um terceiro grupo de abordagens teóricas, essas mais recentes, 
tratam do desenvolvimento local, regional ou territorial. Iniciam 
com o debate sobre Acumulação Flexível e, na continuidade, sobre 
a Teoria da Regulação, sobre os distritos industriais italianos do tipo 
marshalliano, as correntes teóricas neoschumpeterianas sobre meio 
inovador, regiões e territórios inteligentes ou inovadores, regiões 
engenhosas ou criativas e dinâmicas de proximidade. Incluem-se 
também as abordagens neoinstitucionalistas, merecendo destaque 
o enfoque sobre Nova Economia Institucional e Capital Social. 
Merecem inda referência o enfoque sobre patrimônio ou ativos 
relacionais da Escola Californiana, as vantagens competitivas de 
Porter, os debates sobre cluster, arranjos ou sistemas produtivos 
locais ou regionais, a Nova Geografia Econômica, os enfoques 
teóricos sobre a sociedade ou economia em rede, cidades mundiais 
e cidade-região, a Teoria do Desenvolvimento Geográfico 
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Desigual, a economia popular e solidária e as abordagens sobre 
desenvolvimento econômico local e endógeno.

Dentre as abordagens recentes, merecem destaque os 
enfoques sistêmicos sobre desenvolvimento territorializado 
e a relação sociedade, economia, meio ambiente, destacando 
abordagens sobre Ecomarxismo, Ecofeminismo, a perspectiva da 
Decolonialidade e do Pós-Desenvolvimento, os enfoques sobre 
Economia Circular e Sistemas Agroflorestais e Agroalimentares.

Por fim, precisa ser destacada a abordagem territorial do 
desenvolvimento, com seus principais debates, os desafios e suas 
incongruências. Decorrente da abordagem territorial, tem-se feito, 
tanto no livro de Dallabrida (2017), quanto em outras publicações 
na forma de artigos, uma proposta, que parte do debate sobre a 
abordagem territorial, propõe uma base teórica que faz referência 
às questões territoriais, priorizando uma concepção integradora e 
relacional sobre território, incluindo o debate sobre territorialidade, 
identidade territorial, ancoragem territorial e dinâmicas de 
proximidade, ativos e recursos territoriais e patrimônio territorial, 
apresentando a acepção de governança territorial como método 
para a gestão do território. O desenvolvimento territorial é situado 
como o objetivo final dos processos que ocorrem no território3.

Esta é uma síntese integradora quanto às ideias centrais 
das teorias, com os indicativos sobre os fatores que interferem no 
desenvolvimento, incluindo seus limites explicativos e os desafios 
da prática do desenvolvimento local, regional ou territorial. Essa 
visão de conjunto, resume o que é tratado no livro Teorias do 
Desenvolvimento (DALLABRIDA, 2017).

3 O real significado de desenvolvimento4

Pessoalmente se tem feito referência ao desenvolvimento, 

3 Para consulta às publicações deste autor, sugere-se consulta em: http://buscatextual.
cnpq.br/buscatextual/busca.do

4 Retoma-se abordagem feita em Dallabrida (2017), com revisões e acréscimos.
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preferindo o uso do conceito desenvolvimento territorial, 
compreendido como um processo de mudança estrutural 
empreendido por uma sociedade organizada territorialmente, 
sustentado na potenciação dos recursos e ativos (materiais e 
imateriais, genéricos e específicos) existentes no local, com vistas à 
dinamização socioeconômica e à melhoria da qualidade de vida de 
sua população (DALLABRIDA, 2015). É uma concepção pessoal, 
que ressalta a ideia de processo, de mudança estrutural, concebe a 
sociedade como ator, ressalta sua dimensão localizada e considera 
a dinamização socioeconômica como possibilidade, não única, de 
proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população de um 
território, região ou local.

No decorrer deste livro, em especial no capítulo que se 
referiu à abordagem territorial do desenvolvimento, foi ressaltada a 
relação entre território e desenvolvimento, daí uma das justificativas 
principais para se preferir ao uso do conceito desenvolvimento 
territorial.

Além do livro já mencionado, Dallabrida (2017), dois 
livros na forma de coletânea, com contribuições de vários autores 
referenciais, nacionais e internacionais, foram publicados no Brasil 
no início dos anos 2000, os quais merecem destaque por reafirmar 
a importância da dimensão territorializada, de complexidade, 
inter e multidisciplinar do desenvolvimento. Tratam-se dos livros 
Economia e Território (CAMPOLINA DINIS e LEMOS, 2005) 
e Compreendendo a complexidade socioespacial contemporânea: o 
território como categoria de diálogo interdisciplinar (RIBEIRO e 
MILANI, 2009). Os textos das duas obras, com as argumentações 
de seus autores, por si só, constituem-se em marco para reafirmar, 
definitivamente, que o desenvolvimento ocorre no território e, 
necessariamente, abrange as dimensões que o constituem, a social, 
cultural, econômica e ambiental.

Um autor precisa ser mencionado quando se faz referência 
ao real sentido do desenvolvimento: Amartya Sen (SEN, 2000). 
Superando o tradicional enfoque economicista do desenvolvimento, 
o autor defende que muitos problemas de privação e pobreza estão 
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presentes não só nos países ditos subdesenvolvidos, mas também 
nos desenvolvidos, mesmo que numa escala menor. A principal 
tese do autor é que o desenvolvimento é um processo de expansão 
das liberdades individuais. Tais liberdades seriam, segundo Sen, 
os principais meios e fins do desenvolvimento. A conquista das 
liberdades individuais seria a base para o desenvolvimento. Isso 
implicaria em eliminar suas principais fontes limitadoras, tais como 
a pobreza, a opressão, a carência de oportunidades econômicas, a 
privação social, a presença sistemática de Estados repressivos ou 
antidemocráticos, em suma, a falta de liberdades substantivas. Isso 
inclui boa alimentação, saúde e educação, meio ambiente saudável, 
oportunidades de lazer, possibilidade de se expressar livremente, 
enfim, a construção de um ambiente com democracia, igualdade 
e equidade. Assim, a liberdade de escolha, a partir de juízos de 
valor formados de forma independente, estaria sempre combinada 
e condicionada à capacidade real de ser e de fazer. Veja-se que a 
noção de desenvolvimento defendida pelo autor, com a qual se 
concorda, está mais próxima da noção de felicidade, do que da 
dimensão poder aquisitivo ou padrão econômico.

Já Castoriadis (1992)5, refere-se ao desenvolvimento 
como um estágio da sociedade que pode ser reconhecido como 
a possibilidade de todos os habitantes da terra ter acesso à água 
potável, alimentação equilibrada, saúde, educação e democracia, 
como um processo de aprimoramento das condições do viver 
em sociedade. Por considerar que usualmente não são esses os 
parâmetros tradicionais para se considerar um território, região ou 
país desenvolvido, ele afirma que a concepção de desenvolvimento 
usual representa o propósito de modernização capitalista articulado 
pelos países considerados as potências hegemônicas. Pelo fato de 
que o desenvolvimento e o progresso prometidos pela ciência 
moderna e pela evolução tecnológica e econômica no decorrer da 
história do capitalismo mundial, para o autor, o desenvolvimento 
poderia ser considerado um mito.

5 Obra recente sintetiza as reflexões de Castoriadis: Gabatz (2014).
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A concepção de desenvolvimento de Castoriadis se aproxima 
da argumentação de Amartya Sen. Assim, as concepções dos dois 
autores citados relacionam a noção de desenvolvimento com um 
estado de felicidade da pessoa humana. Além disso, é possível 
afirmar que, tanto na concepção de desenvolvimento de Castoriadis, 
como na de Sen, está contemplada a multidimensionalidade do 
desenvolvimento: social, econômica, cultural, política, espacial e 
histórica. Ou seja, o desenvolvimento é um fenômeno complexo 
que se realiza sempre em territórios específicos. Resulta de dinâmicas 
socioeconômico-culturais muitas vezes conflituosas e do embate 
de interesses divergentes, que convirjam para projetos societários 
de futuro. Assim, as situações concretas de desenvolvimento se 
constituem em arranjos temporários, que também podem ser 
chamadas de pactos socioterritoriais6, repensadas temporariamente, 
considerando mudanças sociais, políticas, culturais e econômicas 
que venham a ocorrer. Como tais situações são resultantes da 
disputa de interesses divergentes, a questão do jogo de poder precisa 
ser considerada.

O economista brasileiro Celso Furtado (FURTADO, 
2000a) afirma que o conceito de desenvolvimento tem sido 
utilizado contemporaneamente em dois sentidos distintos. 
O primeiro diz respeito à evolução de um sistema social de 
produção, à medida que este, mediante a acumulação de riquezas 
e o progresso das técnicas, torna-se mais eficaz, ou seja, eleva a 
produtividade do conjunto de sua força de trabalho. O segundo 
sentido do conceito desenvolvimento relaciona-se com o grau de 
satisfação das necessidades humanas. Este último sentido, está em 
consonância com a concepção de desenvolvimento de Amartya Sen 
e Castoriadis, a qual, também, é defendida pessoalmente.

Acrescenta, ainda, Furtado (2000a), que a ideia de 
desenvolvimento possui pelo menos três dimensões: (i) a do 
incremento da eficácia do sistema social de produção, ou seja, 
a satisfação das necessidades elementares da população; (ii) a da 

6 Termo explicitado em Dallabrida (2007).
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consecução dos objetivos a que almejam os grupos dominantes 
de uma sociedade; (iii) a do aumento da eficácia do sistema de 
produção, pela utilização de recursos escassos. Considerando que 
tais dimensões, muitas vezes são conflitantes, ou ambíguas, pois as 
aspirações de um grupo social, por exemplo, o dominante, resulta 
que o padrão de desenvolvimento implantado nos territórios não 
necessariamente atende às aspirações da maioria da população. 
Tampouco a formulação de uma política de desenvolvimento e 
sua execução é concebível sem que esteja contemplado o embate 
ideológico. Significa ter consciência que o aumento da eficácia do 
sistema de produção, comumente apresentado como indicador 
principal de desenvolvimento, não é suficiente para que sejam 
melhor satisfeitas as necessidades elementares da população. 
Em alguns casos, ressalta Furtado (2000b), algumas atividades 
econômicas têm contribuído para a degradação das condições de 
vida de uma massa populacional, por exemplo, como consequência 
da introdução de técnicas mais sofisticadas, estimulando a redução 
do uso de mão de obra. Outro exemplo, a manutenção de práticas 
apoiadas na utilização intensiva de energia, ou de consumo 
intensivo de recursos naturais, contribui para agravar a tendência 
a que o crescimento econômico tenha se transformado numa ação 
crescentemente predatória (FURTADO, 2000b).

Sobre a situação de desenvolvimento e subdesenvolvimento, 
Furtado (2000a) afirma que a formação do sistema econômico 
mundial se apoiou tanto no processo de transformação das 
estruturas sociais, quanto no processo de modernização do 
estilo de vida. Assim, implica em considerar desenvolvimento 
e subdesenvolvimento como situações históricas distintas, mas 
derivadas de um mesmo impulso inicial e tendendo a reforçar-se 
mutuamente. Quanto mais ampla for a divisão internacional do 
trabalho, mais profundas serão as transformações sociais no centro 
do sistema e mais intensa a modernização das formas de vida em 
sua periferia. Ou seja, aprofunda as disparidades entre o que se 
convencionou chamar de desenvolvimento e subdesenvolvimento.

Portanto, para compreender as causas da persistência 
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histórica do subdesenvolvimento, faz-se necessário observá-lo 
como parte que é de um todo em movimento, como expressão 
da dinâmica do sistema econômico mundial engendrado pelo 
capitalismo industrial (FURTADO, 2000b). Aqui, fica clara a visão 
histórica e estruturalista de desenvolvimento de Furtado. Por fim, o 
autor é taxativo quando se refere à necessidade de se superar a ideia, 
ainda presente na academia, mas principalmente nas lideranças e 
população em geral, de ver o subdesenvolvimento como uma etapa 
para se chegar ao desenvolvimento. Taxativamente, afirma o autor: o 
subdesenvolvimento é, portanto, um processo histórico autônomo, 
e não uma etapa para a qual tenham, necessariamente, passado as 
economias que já alcançaram grau superior de desenvolvimento 
(FURTADO, 2000b).

Ou seja, a questão do subdesenvolvimento, não se trata de 
uma fase do processo de desenvolvimento, ou uma etapa que deveria 
ser necessariamente superada pelos países ditos subdesenvolvidos, 
nem mesmo corresponde a uma sociedade tradicional ou arcaica, 
muito menos a uma sociedade ou economia agrária. Trata-se de 
uma característica do processo histórico de consolidação e expansão 
do modo de produção capitalista no mundo, em especial, o mundo 
ocidental.

4 Uma síntese integradora quanto às teorias, enfoques ou 
abordagens teóricas sobre desenvolvimento7

O fenômeno do desenvolvimento só pode ser entendido 
em cada realidade concreta, o que torna inverossímeis construções 
teóricas fechadas como leis de validade universal. Por isso, a 
capacidade explicativa de determinada teoria ou abordagem teórica 
precisa ser validada em cada realidade socioeconômica-cultural 
e em cada tempo histórico. No entanto, algumas abordagens 
compreendem constructos teóricos mais generalizantes, portanto, 
com maior capacidade explicativa de diferentes realidades. Assim, 

7  Retoma-se abordagem feita em Dallabrida (2017), com revisões e acréscimos.
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sem a pretensão de esgotar o tema, serão feitas aqui referências a 
algumas teorias, enfoques ou abordagens teóricas, consideradas 
chave para a realidade brasileira.

Inicia-se pela referência aos teóricos cepalinos. A grande 
contribuição dos teóricos da Cepal, com destaque para Raul 
Prebisch e Celso Furtado, foi o fato de estruturar a chamada teoria 
estruturalista do subdesenvolvimento periférico latino-americano, 
Ribeiro e Loiola, (2009), como alternativa às teorias econômicas 
que tratavam o fenômeno do desenvolvimento como universal, as 
quais não davam conta das especificidades históricas e regionais. 
Assim, os autores cepalinos, em suas abordagens teóricas ressaltaram 
um traço comum: a necessidade de entender o subdesenvolvimento 
num contexto histórico específico e que, assim sendo, precisava de 
uma teorização própria. Apesar de algumas críticas a tais abordagens 
teóricas, as mesmas interferiram fortemente nas políticas de 
desenvolvimento dos governos da época8.

Os estudos dos estruturalistas latino-americanos evoluíram 
no sentido de uma abordagem interdisciplinar da temática 
do desenvolvimento e de uma caracterização mais rigorosa do 
subdesenvolvimento, visto como a conformação de sociedades 
em que as relações externas assimétricas, que geram dependência, 
articulam-se internamente com o sistema de dominação social. 
Suas ideias deram origem à chamada escola estruturalista latino-
americana do pensamento econômico. A partir destas concepções 
teóricas, foram gestadas as ideias que vieram a dar base ao 
desenvolvimento de políticas públicas nacionais dos países latino-
americanos. Indicava-se claramente que o caminho dessas políticas 
seria a industrialização com intervenção do Estado, a partir da 
prática do processo de substituição de importações, cujo resultado 
esperado era a superação da condição de subdesenvolvimento 
relativo desses países, assim como a alteração estrutural das suas 
inserções na divisão internacional do trabalho (RIBEIRO e 
LOIOLA, 2009).

8 Tais abordagens teóricas emergiram na década de 1950, tendo maior impacto até o 
final do Século XX.



38  
Edemar Rotta  |  Ivann Carlos Lago  |  Fabiano Kapelinski (Orgs.)

Uma das ideias de maior significância na formação de 
uma visão renovada de desenvolvimento, é a do tipo centro-
periferia formulada por Raul Prebisch9. O autor explicitou 
com suas argumentações as heterogeneidades do sistema 
capitalista, mostrando ser necessário atentar para a formação 
histórica dos países para entender a especificidade da situação de 
subdesenvolvimento. Seu ponto de partida foi a crítica ao caráter 
estático da teoria do comércio internacional, fundada na ideia 
das vantagens comparativas, cuja validade já era contestada pelo 
mundo acadêmico. Segundo as teorias do comércio internacional, 
na medida em que os países participassem no comércio mundial 
com os produtos que suas vantagens comparativas indicassem, 
automaticamente, evoluiriam para uma situação de redução das 
disparidades nos níveis de renda. Ocorre que os estudos mostraram 
ser esse um equívoco, com o que tal autor estava certo em suas 
projeções.

De forma adicional aos autores cepalinos, outros autores 
clássicos, tais como, Perroux, Myrdal e Hirschman, apontaram 
para a necessidade de se compreender que o desenvolvimento é 
regionalmente desequilibrado, também, se contrapondo aos 
teóricos liberais do desenvolvimento, que defendiam que as forças 
do mercado, automaticamente, levariam ao crescimento econômico 
convergente, resultando no desenvolvimento equilibrado. Perroux 
(1967; 1977), por exemplo, mostra a importância de se incentivar 
os polos de crescimento, como uma unidade econômica motriz, 
gerando efeitos de aglomeração e proporcionando ganhos 
cumulativos de localização. Para Perroux, o desenvolvimento é a 
combinação de transformações de ordem mental e social de uma 
população que lhe possibilita o aumento cumulativo e duradouro 
do seu produto real global. Já Hisrchman (1961; 1977), ressalta 
os efeitos de arrasto e de propulsão, as chamadas linkagens ou 
efeitos para frente e para trás. Tais efeitos orientariam as decisões de 
investimento, em função da capacidade para provocar modificações 

9 A obra de Prebisch é extensa. Em Dallabrida (2017), são mencionadas suas principais 
publicações, inclusive as mais recentes.
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estruturais propícias ao desenvolvimento. Ou seja, seriam mais 
significativos na contribuição do desenvolvimento regional, os 
empreendimentos que estimulasse o surgimento de novas empresas 
regionalmente, tanto para fornecimento de insumos, quanto para 
produzir novos produtos derivados.

De maneira geral, a origem das abordagens sobre 
aglomerações produtivas remete à Marshall (1982), a partir da 
experiência dos distritos industriais da Inglaterra, ainda no século 
XIX. O foco nas aglomerações produtivas está associado à ideia de que 
a dimensão puramente setorial é insuficiente para o entendimento 
de determinadas formas de organização produtiva. Os componentes 
territoriais passam a ser destacados, fazendo uma relação entre 
aglomeração e desenvolvimento (RIBEIRO e LOIOLA, 2009). 
No entanto, essas abordagens, mesmo tendo uma capacidade 
explicativa lógica, têm suas limitações no sentido de aplicabilidade 
em realidades socioeconômico-culturais diferenciadas. É o caso de 
sua aplicação em países latino-americanos, no período posterior aos 
anos 1950.

Tanto Marshall, Perroux quanto Hisrchman apresentam 
princípios teóricos baseados em conceitos de polarização da 
produção e em economias externas, evidenciando a irregularidade 
do processo de crescimento e, portanto, a necessidade de intervenção 
estatal no mesmo, dada sua tendência à concentração setorial e 
espacial. Seus trabalhos demonstravam que uma vez estabelecidas 
vantagens ou desvantagens comparativas em determinados espaços 
econômicos, iniciam-se movimentos migratórios do capital e de 
outros fatores de produção, que são expressos na expansão ou na 
estagnação destes espaços.

Segundo estas concepções teóricas, o desenho institucional 
necessário para a consecução deste objetivo necessitaria de grande 
participação do Estado nacional, visto que este seria capaz de articular 
diferentes atores e realizar investimentos nos mais variados setores e 
regiões, ampliando os efeitos de encadeamento do setor produtivo 
e os efeitos de transbordamento entre regiões. No Brasil, estas 
concepções teóricas e suas recomendações de políticas econômicas 
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foram sintetizadas em um modelo de intervenção estatal, chamado 
desenvolvimentista, no qual a industrialização era vista como a 
única forma de superar o subdesenvolvimento e a pobreza e, por 
este motivo, a mesma deveria ser planejada, apoiada e conduzida 
pelo Estado. Assim, entre as décadas de 1950 e 1970 este modelo 
se tornou predominante nos países periféricos, inclusive no Brasil, 
que procurou seguir todas as suas diretrizes, com seus acertos e 
equívocos (LIMA e SIMÕES, 2009).

Outro aspecto a ser destacado na tentativa de síntese 
integradora das ideias centrais das teorias do desenvolvimento é o 
papel de John Keynes. Keynes (1985), ao defender a insuficiência 
de coordenação como causa primária do desemprego intermitente 
e crônico, restabeleceu a primazia do aspecto político sobre o 
econômico, como principal razão explicativa do crescimento 
econômico. Defrontou-se com o pensamento econômico 
neoclássico, o qual se restringia ao estudo das condições de equilíbrio 
dos mercados concebidos isoladamente. Segundo Furtado (2000b), 
conceber a política econômica como um esforço de coordenação de 
decisões no mercado, constituía uma ruptura frontal com a visão 
otimista, principalmente, no que diz respeito à eficácia do sistema 
de preços, defendida pelo pensamento neoclássico. Isso acentuava 
a importância dos centros de decisão nacionais, especialmente, 
reforçando o papel do Estado como regulador do mercado.

Várias correntes teóricas são complementares. Por exemplo, 
pode-se fazer uma relação entre as ideias de Perroux, Schumpeter e 
Myrdal. Schumpeter dava ênfase considerável ao efeito de inovação, 
mas a circunscrevia a um quadro de referências econômico. Já 
Perroux conceituou o efeito mais complexo de dominação, que se 
desprende da dimensão econômica, relacionando o processo social 
com o espaço físico, pondo em evidência o fenômeno das macro 
decisões. A decisão de investimento, não obedeceria exclusivamente 
a fatores de ordem econômica, mas a fatores locacionais, por 
exemplo, de instalação de uma indústria motriz provocando 
efeitos de expansão. Enquanto Schumpeter manteve-se na ideia de 
equilíbrio geral, Myrdal (1968) procurava argumentar que a ideia 
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de que o processo social se realizaria na direção do equilíbrio, era 
equivocada. A realidade social se apresentaria, segundo o autor, sob 
a forma de processos causais em cadeia. Com isso, aproximava-se 
de uma percepção da realidade social próxima à visão histórica. 
Assim, para Furtado (2000b), observar o desenvolvimento como 
um processo global histórico é evitar toda a linha demarcatória 
rígida entre elementos funcionais e estruturais.

É fundamental ressaltar a importância da contribuição de 
teóricos de ideologia socialista nas teorias do desenvolvimento. 
No entanto, apesar das interessantes contribuições destes teóricos, 
tanto de economistas como sociólogos, geógrafos e politólogos, 
sua influência nas políticas de desenvolvimento pode-se dizer que 
foi restrita. Isso se deve, em primeiro lugar, ao fato de que tais 
publicações entre as décadas de 1960 à 1980, foram proibidas de 
serem publicadas na maioria dos países pobres, como o Brasil. No 
entanto, se for considerado que alguns teóricos estruturalistas, 
historicistas e regulacionistas em parte assumiram alguns princípios 
da contribuição teórica dos socialistas, pode-se dizer que seu papel 
foi significativo. Resumidamente, o principal contributo dos 
teóricos socialistas nas teorias do desenvolvimento foi o fato de 
assumirem uma postura crítica às visões liberais, que propunham 
avanços a partir de automatismos, desconhecendo os conflitos de 
interesses intrínsecos ao próprio sistema capitalista.

Por fim, entende-se ser possível posicionar o conjunto 
das teorias do desenvolvimento em quatro grandes blocos. O 
primeiro, agrupando as teorias liberais ou ideologicamente 
conservadoras. O segundo, as teorias de cunho liberal-conservador, 
no entanto, precursoras de alguma forma de regulação. O terceiro, 
as teorias de caráter regulacionista e intervencionista, no entanto, 
semiconservadoras. O quarto, as teorias marxistas e/ou de 
vanguarda intelectual. No quadro abaixo, agrupam-se as diferentes 
teorias, enfoques ou abordagens teóricas sobre desenvolvimento, 
conforme proposto.
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Quadro 1 – Agrupamento das teorias do desenvolvimento em quatro grandes blocos

Classifi-
cação Características Teorias ou enfoques

Teorias li-
berais ou 
ideologi-
camente 
conserva-
doras

Mudanças a partir 
de automatismos, 
a ideia do livre 
mercado e do não 
intervencionismo es-
tatal ou de qualquer 
outra origem, mes-
mo de instituições 
ou da sociedade

-Economistas clássicos em geral, com exceção 
de Karl Marx
-O pensamento dos fisiocratas
-As teorias clássicas espaciais ou da localização
-O Neo-evolucionismo ou Etapismo de Rostow
-As teorias neoclássicas de crescimento e da 
convergência
-A teoria da modernização
-Teóricos brasileiros considerados desenvolvi-
mentistas, ligados ao setor privado
-Teóricos brasileiros da corrente de pensamento 
neoliberal

Teorias 
de cunho 
liberal-
-conser-
vador, no 
entanto, 
precur-
soras de 
alguma 
forma de 
regulação

São concepções de 
teóricos de caráter 
liberal-conservador, 
no entanto, que 
avançam, criticando 
as ideias hegemô-
nicas do seu meio, 
ou propondo novas 
explicações causais à 
realidade

-Concepção marshalliana de distritos indus-
triais
-Concepção shumpeteriana
-Concepções keynesianas
-Teoria da base de exportação
-Teoria do desenvolvimento regional com base 
no produto primário
-O enfoque da Ciência Regional
-Concepção neoclássica sobre a localização das 
atividades produtivas: a teoria da polarização 
ou do desenvolvimento regional polarizado, 
além da teoria dos polos de crescimento
-Concepção das chamadas teorias do desenvol-
vimento desigual: teoria da dinâmica circular 
cumulativa, teorias dos encadeamentos, linka-
gens e do grande impulso
-Teoria do crescimento endógeno
-Teóricos nacionalistas e desenvolvimentistas 
brasileiros ligados ao setor privado
-Abordagem teórica sobre acumulação flexível
-O enfoque teórico das vantagens competitivas 
de Porter
-O enfoque teórico da Nova Geografia Econô-
mica
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Teorias 
de caráter 
regula-
cionista e 
inter-
vencio-
nista, no 
entanto, 
semi-con-
servado-
ras

Concepções teóricas 
que propõem 
diferentes formas 
de regulação e 
intervencionismo 
seja estatal, ou da 
sociedade

-Concepções teóricas do chamado estruturalis-
mo latino-americano, com suas variantes: teoria 
da dependência, concepção sobre centro e 
periferia, da deterioração das relações de trocas 
ou das trocas desiguais
-Teóricos nacionalistas e desenvolvimentistas 
brasileiros ligados ao setor público, tais como 
Celso Furtado e seus discípulos
-Abordagens marshallinas com base nos distri-
tos industriais italianos e europeus em geral
-Concepção da Escola da Regulação ou teorias 
da regulação
-Concepções teóricas neoschumpeterianas, em 
geral
-Concepções teóricas institucionalistas e neo-
-institucionalistas, com destaque aos enfoques 
sobre capital social e Nova Economia Institu-
cional
-Concepções teóricas da Escola Californiana, 
com destaque para o enfoque dos ativos relacio-
nais
-Os enfoques teóricos sobre cluster, arranjos ou 
sistemas produtivos locais
-Enfoques teóricos sobre a sociedade ou econo-
mia em rede, cidades mundiais e cidade-região 
e sobre economia popular e solidária
-Os enfoques teóricos sobre desenvolvimento 
(econômico) local e endógeno
-A abordagem centrada no papel da classe 
criativa e regiões engenhosas
-O enfoque sobre Economia Circular
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Teorias 
marxistas 
ou de 
vanguar-
da inte-
lectual

Crítica radical ao 
sistema de produ-
ção capitalista e às 
concepções teóricas 
liberais-conservado-
ras sobre desenvolvi-
mento

-Concepções clássicas de Marx e seus discípulos
-Concepções neomarxistas
-Teóricos brasileiros da corrente teórica socia-
lista
-Teoria do Desenvolvimento Geográfico Desi-
gual de Harvey
-O Ecomarxismo
-O Ecofeminismo
-A perspectiva da Decolonialidade
-A perspectiva do Pós-Desenvolvimento
-A abordagem territorial do desenvolvimento, 
tendo o território com seu patrimônio territo-
rial como referência e a acepção de governança 
territorial como método

Fonte: Dallabrida, 2017.

Veja-se que esta é uma forma de posicionar o conjunto das 
concepções teóricas sobre desenvolvimento, é uma dentre tantas 
outras possibilidades. O objetivo único é situar o conjunto das 
teorias, enfoques e abordagens sobre desenvolvimento, segundo 
sua concepção ideológica, mais, ou menos conservadoras, ou de 
vanguarda.

5 Indicativos sobre fatores intervenientes no desenvolvimento10

Ao se recorrer à literatura nacional e internacional, muitas 
são as recomendações para responder uma questão central: qual o 
melhor argumento para orientar ou explicar as possibilidades e desafios 
quanto ao desenvolvimento de lugares, regiões, territórios e países? É 
claro que não há uma recomendação que seja capaz de dar uma 
resposta universal. Até por que, o desenvolvimento é um processo 
complexo, dependente de fatores exógenos e endógenos, muitos 
deles, não controláveis pela sociedade regional e, muitas vezes, nem 
pelo próprio Estado Nacional.

Sem a pretensão de passar receitas, o que seria um equívoco, 

10  Retoma-se abordagem feita em Dallabrida (2017), com revisões e acréscimos.



  45
Desenvolvimento e Políticas Públicas em Perspectiva...

sintetizamos algumas contribuições de diversos autores, com os 
quais se tem alguma concordância de posicionamento.

Uma das primeiras observações que se pretende recuperar 
é sobre a questão do planejamento regional. Sem dúvida, a 
necessidade de pensar estratégias de desenvolvimento é admitida, 
por quase por todos os teóricos, como essencial. No entanto, 
Boisier (1989) aponta quatro questões em que se precisaria avançar. 
A primeira é o caráter mecanicista e acrítico de sua prática. Ou seja, 
historicamente, tem se aplicado teorias, modelos, metodologias e 
políticas pensadas em função de contextos reais, geralmente regiões 
ou países europeus e norte-americanos, com características muito 
diferentes da realidade brasileira e latino-americana.

A segunda questão apontada por Boisier, é o foco do 
planejamento autocentrado na dimensão regional. Muitas vezes, 
tanto o diagnóstico, como as propostas de políticas são concebidas 
como sendo pertencentes ao universo regional fechado em si 
mesmo. O reflexo principal é a dissociação entre as políticas 
regionais, estaduais e nacionais de desenvolvimento. Questões 
atinentes, por exemplo, aos blocos regionais internacionais como 
o MERCOSUL, além de questões globais, são muitas vezes 
desconsideradas nos processos regionais de planejamento, inclusive, 
ocorre a desconsideração com o espaço nacional.

A terceira questão, segundo Boisier, se trata do seu 
enfoque monodisciplinar, no aspecto profissional. Ou seja, a 
orientação profissional do planejamento regional precisa ter um 
caráter multidisciplinar. Além da contribuição dos economistas, 
é fundamental o papel dos geógrafos, sociólogos, antropólogos, 
historiadores, politólogos, administradores, dentre outros. Segundo 
Boisier, historicamente, o descuido com esta questão, foi o motivo 
principal de sua ineficácia e até descrédito com o planejamento, por 
parte de gestores e lideranças. Essa mesma diretriz, segundo posição 
pessoal, precisa ser estendida ao debate geral sobre desenvolvimento.

Por fim, Boisier (1989) ressalta a histórica separação entre o 
sujeito e o objeto do planejamento e sua setorialidade. A maioria dos 
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planos tem sido pensada em escritórios, por especialistas, tendo o 
foco nos setores da economia. Por isso, fala-se em plano para o setor 
agrícola, industrial, plano para o setor da saúde, da educação. Duas 
questões, segundo o autor, precisam ser consideradas. Primeiro, as 
regiões, mais que divisões geográficas ou recortes territoriais, são 
expressões territoriais de grupos sociais, com história, consciência 
territorial e expressão política, ou seja, são sujeitos e não objetos do 
planejamento. Assim, além do trabalho articulador, orientador e 
técnico do especialista, é fundamental a participação de lideranças 
dos diferentes segmentos da sociedade regional no processo de 
planejamento. Segundo, é fundamental que uma proposta de 
planejamento seja integrada setorialmente, seja construída a partir 
de uma visão de desenvolvimento regionalmente construída. Os 
planos setoriais, quando necessários, precisam ter como referência 
o padrão de desenvolvimento previamente definido ou eleito 
regionalmente.

Boisier (1989) chega a afirmar que a prática histórica 
do planejamento ignorou a política econômica e desconheceu a 
economia política do desenvolvimento regional. Ainda sobre o caráter 
autocentrado do planejamento regional, Boisier alerta para o fato 
de que as políticas econômicas de natureza global e setorial não são 
neutras, nem as únicas possíveis. Atendem interesses particulares 
ou de grupos, que se beneficiam com seus efeitos. Assim, o 
crescimento econômico regional, ou a falta dele, muitas vezes, é o 
resultado mais direto da forma e intencionalidade de aplicação de 
tais políticas, do que das próprias políticas regionais. Assim, o papel 
dos planejadores regionais, ou suas lideranças, passa a ser de exercer 
uma função de controle, dentro do processo de implementação 
da política econômica que venha impactar regionalmente. No 
mínimo, os planejadores regionais deveriam participar efetivamente 
dos processos de debate sobre alternativas de desenvolvimento, 
sendo incorporados às equipes diretivas e técnicas dos que decidem 
a política econômica.

Incluir a sociedade regional como ator no processo de 
desenvolvimento é a grande tese que está sendo defendida, sem 
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esquecer-se de seus limites. Isso implica na condição do cidadão 
participar duplamente no processo de decisão. Um representado 
pelo Estado, como figura política. Outro como ator regional 
propriamente dito, participando ou fazendo-se representar, nos 
diferentes fóruns regionais onde são colocadas em discussão e 
são definidas as estratégias de desenvolvimento. Neste sentido, a 
capacidade de organização social regional é crucial a uma forma 
mais complexa de pensar o desenvolvimento regional. Trata-se da 
existência, ou não, de atores regionais que possam se mobilizar 
politicamente em prol dos interesses coletivos, superando interesses 
de classes ou corporativos (BOISIER, 1989).

Este é o grande desafio. É verdade que os atores e poderes 
na nova ordem mundial ignoram e tiram do jogo o poder dos 
territórios, quando se trata de controle e decisão. Para Dupas 
(2005), esta avalanche devastadora, precisa ser enfrentada pela 
cidadania e prática democrática da sociedade, pois a possibilidade 
do surgimento efetivo de um contrapoder dependerá de fatores 
mais complexos que podem eventualmente brotar da sociedade 
civil.

No entanto, além dos limites do poder local, existem 
práticas viciadas de participação. Explicando melhor, os fóruns 
que possibilitam a participação da sociedade, em geral, existem. 
No entanto, Acselrad (2002) chama a atenção que o propósito da 
prática da cidadania, tem levado à criação de inovações institucionais 
como fóruns e conselhos de participação comunitária, que nem 
sempre produzem uma maior democratização da administração 
pública ou uma maior participação dos cidadãos. O perigo está em 
que os atores regionais e membros dos movimentos sociais sejam 
submetidos às relações de poder político ou ao domínio do discurso 
de especialistas, na construção de coalizões locais para a disputa 
de recursos públicos. Assim, segundo o autor, torna-se necessário 
refletir criticamente sobre certos espaços públicos constituídos sob 
a forma de fóruns e conselhos, preocupados com a construção de 
propostas consensuais, de forma participativa.

É importante esclarecer que não se trata de qualquer tipo de 
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desprezo à existência de tais fóruns. Trata-se, isto sim, da necessidade 
de qualificar a democracia que neles impera. O poder de decisão de 
determinados atores, sejam políticos ou empresários, muitas vezes, 
impede o debate crítico, com o que determinadas decisões seriam 
questionadas, revertendo tendências de mandonismo, clientelismo, 
politicagens de todos os tipos, decisões centralizadas, ou votações 
que apenas referendam decisões já tomadas em outra instância. 
Um exemplo é o fato de que muitas vezes os governos centrais 
encaminham para o debate regionais propostas de investimentos 
que já dispõem de previsão orçamentária, ou de recursos que são 
de aplicação obrigatória por lei. Tais práticas contribuem para 
o aumento do descrédito da sociedade em relação ao seu poder 
de interferir nas decisões, o que não é recomendável para a 
sobrevivência da democracia cidadã e responsável.

Ainda, para Boisier (1989), o desenvolvimento no longo 
prazo, não só o crescimento econômico, pode ser explicado 
como resultado da interação de três tipos de processos ou forças. 
Primeiro, o desenvolvimento de uma região depende de sua 
participação relativa no uso dos recursos nacionais. Refere-se a 
recursos móveis, de caráter financeiro, além de estruturas públicas 
de apoio ao desenvolvimento, controlados seja pelo governo central 
ou instituições funcionalmente descentralizadas. São exemplos, no 
Brasil, os centros regionais de pesquisa, desenvolvimento ou apoio 
aos setores produtivos, centros tecnológicos e de pesquisa, além das 
universidades situadas regionalmente. Mesmo assim, apesar de sua 
importância, a soma dos recursos nacionais apropriados pela região, 
mais os recursos propriamente regionais, passam a ser determinantes 
para o crescimento econômico, mas não necessariamente ao 
desenvolvimento. É preciso ter em conta, fundamentalmente, a 
eficiência com que esses recursos são utilizados regionalmente e isso 
depende de fatores endógenos à região, tais como, o dinamismo 
social e institucional local.

Um segundo aspecto apontado por Boisier (1989) é que o 
desenvolvimento de uma região é afetado pelos efeitos regionais 
diretos ou indiretos das políticas macroeconômicas e setoriais. 
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Em alguns casos, os efeitos dessas políticas podem ser um fator 
coadjuvante ao desenvolvimento regional. Em outros, o efeito poderá 
anular o impacto positivo originado pela alocação dos recursos. Este 
fato implica na necessidade de se avaliar cuidadosamente o impacto 
geral das políticas macroeconômicas setoriais, principalmente as de 
maior incidência na região.

Em terceiro lugar, para Boisier (1989), o desenvolvimento 
de uma região depende de um conjunto de elementos políticos, 
institucionais e sociais que podem ser agrupados genericamente 
sob o título de “capacidade de organização social da região”. Sem 
esses elementos, poder-se-á gerar regionalmente um processo 
de crescimento econômico, porém não se produzirá o passo 
qualitativo, do crescimento para o desenvolvimento. Isso implica, 
principalmente, na capacidade de internalizar regionalmente o 
próprio crescimento, ou seja, na capacidade de reter e reinvestir 
na região uma proporção significativa do excedente gerado pelo 
crescimento econômico. O desenvolvimento, também, implica 
uma situação de crescente inclusão social, representada tanto na 
apropriação dos resultados da atividade econômica, como em 
processos de participação política, de exercício da cidadania. Está-
se falando, por exemplo, de apropriação e distribuição de renda, da 
existência de regimes democráticos de tomada de decisão regional e 
de participação efetiva dos cidadãos na gestão pública.

Em suma, para Boisier (1989), essa capacidade de 
organização social deverá estar referida a alguns fatores, tais como: 
(i) a qualidade, capacidade e identidade da autoridade política da 
região, fundamentalmente de sua classe política, na representação 
dos interesses regionais e na organização e condução dos processos 
de negociação, mediante os quais a região pode aumentar seu 
controle sobre as variáveis exógenas do desenvolvimento; (ii) a 
qualidade da tecnocracia regional, ou seja, das equipes técnicas, 
assessoras da autoridade política, ou da classe dirigente regional; 
(iii) o dinamismo e identidade da classe empresarial da região, capaz 
de perceber as oportunidades geradas, quando for capaz de assumir 
riscos de investimentos associados a novas atividades produtivas e 
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com postura suficientemente identificada com o futuro da região, 
desempenhando um papel de destaque tanto do ponto de vista do 
crescimento como do passo para uma situação de desenvolvimento; 
(iv) a existência de redes associativas ou estruturas sociais regionais, 
que permitam à população regional dispor de canais de participação.

Alguns comentários sobre os fatores acima mencionados. 
Primeiro, a referência às redes associativas ou estruturas 
sociais regionais, que aqui se prefere chamar de estruturas de 
governança territorial, em alguns Estados do Brasil elas estão 
presentes. Veja-se, por exemplo, a experiência dos Conselhos 
Regionais de Desenvolvimento (Coredes) do Rio Grande do Sul. 
Apesar de fazer-se necessário a qualificação de tais estruturas de 
representação social, política e econômica, o que já foi debatido 
em várias publicações, o importante é que a sociedade desse estado, 
historicamente, demonstrou ter competência para construir tais 
tipos de institucionalidades11.

Em segundo lugar, parafraseando obra de Boisier já 
mencionada, algumas reflexões sobre crescimento econômico 
e desenvolvimento. Entende-se que o processo de crescimento 
econômico regional pode ser considerado como essencialmente 
originado das forças e mecanismos exógenos à região. Depende, 
principalmente, das políticas macroeconômicas, do critério que 
orienta a alocação de recursos entre as regiões e da demanda 
externa. Pelo contrário, o processo de desenvolvimento regional é 
considerado a internalização do crescimento e, em consequência, 
como de natureza endógena.

Finalmente, a qualificação de todo esse processo tem uma 
relação direta com uma questão: se o desenvolvimento é um 
processo que resulta de negociação entre interesses divergentes, 
com atores que tem poder de decisão e interferência, quem deve 
coordenar as negociações? Aqui se deve ressaltar a importância da 
existência de um agente articulador do processo, ou seja, de uma 

11 Em Dallabrida (2011b) há uma extensa reflexão sobre a experiências dos Coredes, 
além da experiência de descentralização de Santa Catarina, de outros estados 
brasileiros e de países da América Latina.
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autoridade política regional, nas palavras de Boisier. Quando se fala 
em autoridade política, não estamos querendo apenas prefeiturizar 
o debate. Entende-se como sendo autoridade política regional, o 
conjunto de atores que, por representar os diferentes interesses 
regionais, se articulam e assumem o papel de orientadores das 
políticas de desenvolvimento regional.

Ressaltando o papel das políticas de desenvolvimento local 
e regional, Vázquez-Barquero (2000)12 faz algumas recomendações: 
(i) a importância do planejamento do desenvolvimento - é uma 
técnica composta de conceitos, procedimentos e ferramentas muito 
usada nas empresas, adequada para serem utilizadas nas cidades ou 
regiões, permitindo adotar um enfoque estratégico para intervir 
na dinâmica econômica, concebendo-as como organizações 
empreendedoras; (ii) as estratégias de pequenos passos - para 
uma maior eficiência e eficácia das ações, é aconselhável adotar 
uma estratégia que permita reconstruir o sistema produtivo 
a partir do potencial e do saber-fazer local, passo a passo; (iii) a 
compatibilização dos instrumentos com o sistema institucional - 
estudos de viabilidade devem estabelecer com precisão as ações, 
para evitar aventuras que conduzam ao fracasso, compatibilizando 
iniciativas, técnicas, aspectos financeiros e qualificação dos 
produtores, com a realidade socioeconômica e institucional local; 
(iv) o fomento à capacidade empresarial e à inovação - a obtenção 
dos objetivos propostos para o desenvolvimento depende em grande 
parte da capacidade empresarial e da introdução de inovações; (v) 
o impulso às redes de empresas - a formação de redes de empresas, 
indispensáveis nos sistemas locais de produção baseados em 
pequenas e médias empresas, tem se convertido num dos eixos 
centrais do desenvolvimento local, necessário para conseguir gerar 
as externalidades que permitem rendimentos crescentes; (vi) a 
necessidade de acordos para o desenvolvimento local - a estratégia 
de desenvolvimento local se baseia na existência e formação de 
relações econômicas, sociais e políticas e redes de empresas e atores, 

12 Ver outra obra deste autor, publicada no Brasil: Vazquez-Barquero (2001).
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que se transformem no cérebro da dinâmica econômica da região, 
localidade ou cidade. Tais acordos podem ser chamados, também, 
de pactos socioterritoriais, conforme explicitado em Dallabrida 
(2007).

Todas essas argumentações ou recomendações sobre os 
fatores que explicam o desenvolvimento mereceriam acréscimos, por 
exemplo, com as contribuições de um autor brasileiro reconhecido 
internacionalmente: Celso Furtado. São muitas as contribuições 
deste autor. Vejamos a contribuição de duas das suas últimas obras 
publicadas.

Celso Furtado (1999), num dos livros - O longo amanhecer 
-, afirma que, diante da contínua redução da autonomia nacional, 
torna-se cada vez mais difícil a superação do subdesenvolvimento. 
Aponta algumas saídas para o Brasil, deixando claro que a solução 
dos problemas é de natureza política. Em primeiro lugar, segundo 
o autor, deve-se reverter o processo de concentração de propriedade 
privada e renda nacional que estão na base dos problemas sociais 
brasileiros. Em segundo lugar, promover a superação dos atrasos nos 
investimentos em educação, saúde e bem-estar-social do conjunto 
da população brasileira e, finalmente, afirma que a inserção do 
país no processo de globalização deverá se dar no setor tecnológico 
voltado para o mercado interno. São mudanças estruturais que 
somente poderão ser concretizadas pelo Estado nacional, não 
necessariamente pelo mercado.

Já em outro livro - Em busca de Novo Modelo -, Furtado 
(2002) retorna ao debate sobre as raízes do desenvolvimento, 
apontando dois aspectos principais: o padrão de industrialização 
e a revolução científica. Inicia destacando que a industrialização 
tardia de países como o Brasil teve impactos diferentes no 
desenvolvimento, se comparado com a que ocorreu nos países 
hoje chamados desenvolvidos. Enquanto nestes a inovação e a 
difusão combinaram-se para responder às próprias necessidades 
das sociedades, nos subdesenvolvidos a difusão foi marcada pela 
tentativa de imitação dos padrões de consumo do centro, por parte 
das elites, as classes altas e médias. Esta reprodução dos padrões de 
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consumo, que já a partir da década de 1970 resultou no modelo 
de subdesenvolvimento industrializado, vai determinar, segundo 
Furtado, hoje as tendências centrais das economias periféricas: 
(i) a propensão ao endividamento externo e (ii) a propensão à 
concentração social da renda. Ambos os processos têm como 
matriz a alta propensão das elites brasileiras em sua ansiedade em 
reproduzir o consumo central. No entanto, Furtado (2002) alerta 
que o fato de estarmos presos ao subdesenvolvimento não deve ser 
motivo para perder de vista a possibilidade do desenvolvimento. 
Para o autor, o desenvolvimento é uma realização do homem 
através da qual ele realiza suas potencialidades, as quais só são plenas 
nos quadros de uma sociedade aberta. Portanto, conclui Furtado, 
somente uma sociedade democrática e pluralista está apta para um 
verdadeiro desenvolvimento.

6 Limites explicativos das teorias e desafios da pratica do 
desenvolvimento local, regional, territorial13

É fundamental considerar que as teorias do desenvolvimento, 
foram elaboradas em tempos históricos específicos e se referindo 
a realidades situadas territorialmente. Ou seja, as elaborações 
explicativas dos autores, por mais que tenham lógica argumental 
e situacional, não são de todo generalizáveis, nem histórica, nem 
territorialmente.

Por exemplo, Furtado (2000b) ressalta alguns limites 
explicativos das teorias dos clássicos da economia. Destaca o 
autor o que considera uma das principais limitações das teorias 
econômicas: a relativização da dimensão histórica. Justifica sua 
defesa, afirmando que o desenvolvimento é um fenômeno com 
nítida dimensão histórica, pois a situação econômica de cada país 
ou região enfrenta problemas que lhes são específicos, se bem que 
alguns sejam comuns a outras economias. Dos fatores que o autor 
considera específicos, destaca o complexo de recursos naturais, 

13 Retoma-se abordagem feita em Dallabrida (2017), com revisões e acréscimos.
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as correntes migratórias e a ordem institucional, o que, segundo 
ele, singulariza cada fenômeno histórico de desenvolvimento. Em 
outro ponto da mesma obra, Furtado refere-se às chamadas grandes 
leis da economia clássica, como a da livre concorrência e a do livre 
mercado, reafirmando que, ambas, constituem-se, em última 
instância, construções lógicas de observações históricas limitadas, 
às quais se pretende atribuir um fundamento de natureza humana, 
fazendo infinitas generalizações. Chega afirmar que, por causa 
desse equívoco metodológico, a economia perdeu durante muito 
tempo o caráter de ciência, para se transformar num conjunto de 
preceitos.

Ainda Furtado (2000b), ao comentar que o aumento da 
produtividade do trabalho e suas repercussões na distribuição 
do produto social constituem o problema central da teoria 
do desenvolvimento, afirma que o aumento da produtividade 
econômica da empresa individualmente, significa, algumas 
vezes, apenas aumento da taxa de lucro do empresário. Logo, 
justifica a necessidade de que a teoria do desenvolvimento inclua 
necessariamente uma teoria macroeconômica da produção. Disso 
pode-se concluir que as teorias do desenvolvimento precisam se 
fundamentar em argumentos explicativos mais complexos, indo 
além da dimensão empresarial e suas relações com o mercado. Daí 
a defesa de Furtado (2000b) de que a teoria do desenvolvimento 
precisa considerar as condições históricas, sem que estas sejam 
consideradas determinísticas. Considerando que os teóricos da 
Economia, principalmente os clássicos, nem sempre ressaltaram 
os aspectos macroeconômicos, Furtado chega a se perguntar: até 
que ponto os teóricos da economia se preocuparam com a temática 
do desenvolvimento, e sim, apenas com a questão do crescimento 
econômico? Veja-se, que nesta obra faz-se uma distinção entre 
crescimento econômico e desenvolvimento.

Outra limitação explicativa é ressaltada por Furtado 
(2000b) ao se referir às teorias schumpeterianas. Para o autor, 
uma das limitações é querer centrar na empresa e no empresário 
inovador uma explicação suficiente para entender o processo de 
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mudanças que levam ao desenvolvimento. A crítica sustenta-se 
no fato de que em tais enfoques, se relativiza o processo histórico 
e a ordem institucional. Já os enfoques neo-schumpeterianos 
avançam, ampliando os fatores explicativos, mostrando que as 
mudanças inovadoras não dependem exclusivamente da existência 
de um empresário inovador, mas destacam o que em alguns casos 
é considerado até mais decisivo, a presença local de um contexto 
histórico e institucional inovador.

Outro aspecto ressaltado por Furtado (2000b), é que a 
ideia de desenvolvimento na teoria schumpeteriana é vaga. A 
maior insuficiência explicativa da concepção de desenvolvimento 
em Schumpeter resultaria do fato do autor não haver situado 
o empresário no seu contexto histórico. Pergunta Furtado, se 
referindo a Schumpeter: por que não explicitar o contexto de uma 
sociedade competitiva com longa tradição de apropriação privada 
dos instrumentos de produção? Furtado acrescenta: uma teoria do 
desenvolvimento deve ter por base uma explicação do processo de 
acumulação de capital. Assim, a teoria das inovações é de enorme 
importância, mas conduz a equívocos se pretender formulá-la 
independentemente da teoria da acumulação de capital.

Boisier (1989), concordando em parte com as afirmações de 
Furtado, afirma que a maior parte das teorias do desenvolvimento 
enfatiza muito mais a dinâmica do crescimento econômico, que 
os fatores que propiciam o desenvolvimento. Responde muito 
mais ao “como” do que o “por que”, isso, pois, supõe como dadas, 
certas atitudes da sociedade e como neutras, certas ações públicas. 
Por exemplo, a teoria das vantagens comparativas ou a teoria da 
base de exportação poderá indicar acertadamente potencialidades 
do desenvolvimento, no entanto, sempre que estiverem presentes 
determinadas condições institucionais e sociais. Ocorre que nem 
em todas as regiões ou países tais condições estão disponíveis. 
Ainda se referindo às teorias do desenvolvimento, o autor afirma: 
todas são condicionadas à existência de condições institucionais 
e sociais favoráveis ao desenvolvimento. Assim, referindo-se à 
determinação dos fatores do desenvolvimento regional, o autor 
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defende a necessidade de serem feitas análises interdependentes 
e multifatoriais, ao contrário do que ocorre com a maioria das 
explicações teóricas, em geral, baseadas na análise linear. Para o 
autor, as análises devem considerar as decisões dos indivíduos e 
das instituições, incluindo o Estado, pois incidem no processo de 
desenvolvimento regional.

Ressaltando os limites explicativos das teorias do 
desenvolvimento, principalmente, o discurso descentralizador e 
territorialmente participativo dos enfoques do desenvolvimento 
regional, Fernández e Dallabrida (2008) fazem algumas observações 
interessantes. Primeiro, consideram as transformações impostas pelo 
capitalismo como um “processo multiescalarmente interpenetrado”, 
o que implica em superar as análises das abordagens teóricas 
regionalistas, autocentradas exclusivamente na dimensão regional. 
Segundo, questionam: sendo assim, até que ponto são suficientes 
tais enfoques? Sem dúvida, afirmam, tais enfoques apresentam 
fortes restrições no momento da necessidade de explicar a dinâmica 
territorial do desenvolvimento e construir alternativas para reverter 
os posicionamentos periféricos, de regiões e localidades de uma 
forma integral, encaminhando-as para um desenvolvimento 
dinâmico e convergente, que assegure uma inserção qualificada nas 
redes de cooperação e competitividade global.

O geógrafo econômico inglês Ash Amin (2008) é outro 
autor crítico de visões ufanistas dos enfoques teóricos sobre 
desenvolvimento regional. O autor defende uma política regional 
multiescalar, justificando que não há nenhum recorte territorial 
idealmente definível para governar. Segundo o autor, a implicância 
é que se necessita um marco político regional alternativo, que 
considere as regiões como parte de um conjunto mais amplo de 
conexões econômicas e de obrigações institucionais. Isso, segundo 
Amin (2008), traz duas importantes consequências. Uma delas é 
que a iniciativa local tem que considerar estas conexões e obrigações 
mais amplas. A outra é que não pode haver uma divisão simples 
de responsabilidades entre as instituições nacionais e regionais. 
Conclui o autor que, para uma revitalização da economia efetiva do 
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local, é necessária uma “política multiescalar”, na qual, as regiões se 
encarreguem de distintas áreas da vida nacional e o Estado selecione 
oportunidades para elas, reforce estratégias de baixo para cima e 
regule a competitividade internacional. Implica em uma política 
regional que explore conexões e fluxos virtuosos e externos, a partir 
de uma política governamental de caráter distributivo, integrando 
as instituições nacionais nas regiões.

Na mesma direção, Fernández e Vigil (2008), a partir 
de uma análise crítica dos aportes teóricos do chamado Novo 
Regionalismo, apontam para uma perspectiva analítica na qual o 
espaço é conformado por distintas escalaridades, cujas dinâmicas 
se superpõem e interpenetram. Assim, segundo tais autores, de um 
esquema bipolar do desenvolvimento de uma só direção – do local 
para o global -, apregoado por boa parte dos enfoques do Novo 
Regionalismo, o desafio é evoluir para um esquema “multiescalar e 
multidirecional do desenvolvimento”.

Outro autor, o economista brasileiro Carlos Brandão 
(2004), afirma que ao se pensar uma estratégia de desenvolvimento 
para um determinado território, região, ou local, exige-se que se 
antecipem respostas para algumas questões. Quais são os atores, 
agentes e sujeitos? Quais são seus interesses concretos, seus 
instrumentos táticos e estratégicos? Atuam em que escala espacial? 
As determinações dos fenômenos estudados se dão em que escala 
espacial? Em que escala esses fenômenos se manifestam (local, 
metropolitana, nacional)? Onde estão os centros de decisão e 
comando determinantes dos fatos territoriais sob análise? A resposta 
a tais questionamentos são referenciais para qualquer intervenção 
territorial.

Brandão (2007), em outra obra, procura demonstrar 
as insuficiências, desvios e consequências nefastas da aplicação 
mecânica do modismo representado pelo que chama de “localismo 
exagerado”, referindo-se aos diferentes enfoques teóricos que 
enaltecem exageradamente os processos de gestão e desenvolvimento 
regional ou territorial, por ressaltarem os microprocessos e as 
macrodecisões. Tais enfoques, segundo o autor, negam a política, os 
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conflitos, as classes sociais, o papel da ação estatal, a nação e o espaço 
nacional. Negam também as questões estruturais e, assim, todas 
as escalas existentes entre o local e o global. Conclui o autor que 
há um enorme paradoxo subjacente à maioria dessas formulações 
teóricas, que precisa ser superado. Para Brandão (2007), o processo 
de definição de uma estratégia de desenvolvimento resulta do 
enfrentamento de interesses diferenciados, transescalares, o que 
implica em “construir o desenvolvimento em múltiplas escalas 
espaciais e instâncias de poder”. Ou seja, o enfrentamento dos 
problemas deve ter, então, a natureza transescalar, o que implica 
em agir e trabalhar em todas as escalas, não ficar apenas na escala 
localizada.

Por fim, referindo-se às insuficiências explicativas de 
algumas abordagens teóricas, e ressaltando desafios da prática 
do desenvolvimento, sintetizam-se aqui o que podem ser 
considerados os dez principais equívocos dos insumos teóricos 
do Novo Regionalismo. Ou seja, segundo alguns autores, várias 
são as insuficiências ou fragilidades dos insumos teóricos do Novo 
Regionalismo, tais como: (i) consideram territórios e regiões 
como âmbitos espaciais autóctones, harmônicos, delimitados e 
autossuficientes; (ii) atribuem à interatividade inter-empresarial e 
interinstitucional a responsabilidade para o sucesso das experiências 
de desenvolvimento local e regional; (iii) fundam suas análises num 
esquema bipolar, do local para o global, relativizando interpretações 
ou estratégias inter e transescalares; (iv) por vezes, ao ressaltar 
a autonomia da sociedade, reforçam a premissa neoliberal de 
encolhimento do Estado, o que é um equívoco; (v) superestimam 
o papel das institucionalidades locais de governança; (vi) exageram 
em interpretações e proposição de estratégias localistas de 
desenvolvimento; (vii) induzem a uma endogenia exagerada na 
promoção de políticas de desenvolvimento, com prejuízo para a 
valorização de escalas intermediárias ou meso-escalares, como 
a nacional; (viii) induzem à necessidade de produzir consensos, 
desconsiderando os territórios ou regiões como uma construção 
social conflituosa; (ix) induzem a substituir políticas operadas em 
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escalas abrangentes, por procedimentos técnicos acionados em 
escalas locais fragmentárias; (x) sobrevalorizam o papel dos atores 
individualmente, com discursos como os da cidadania deliberativa, 
relativizando o papel das classes sociais14.

Não são as únicas, as insuficiências ou fragilidades dos 
insumos teóricos do Novo Regionalismo, mas certamente serão 
as mais importantes. O destaque das insuficiências ou fragilidades 
referidas, não ignora as contribuições que certamente tais insumos 
teóricos trouxeram ao debate acadêmico e à superação dos desafios 
do desenvolvimento local, regional ou territorial. No entanto, é 
necessário reconhecer seus limites, para não criar ilusões.

Apesar de tudo, das possibilidades explicativas e dos limites, 
o conjunto de teorias, enfoques ou abordagens que apresentam 
argumentos para explicar as possibilidades e desafios quanto 
ao desenvolvimento de regiões, territórios ou países, têm sua 
validade, mesmo que em graus diferenciados e para determinados 
contextos socioeconômicos, histórica e territorialmente situados. 
Cabe aos pesquisadores refletir sobre suas possibilidades e limites 
e aos gestores ou simples cidadãos interpretar tais contribuições. 
O importante é considerar que as teorias do desenvolvimento não 
são verdades absolutas, são reflexões com capacidade de explicar 
determinadas realidades, mas nem todas e em todo o tempo.

7 Elementos para a compreensão da abordagem territorial do 
desenvolvimento15

7.1 A introdução da abordagem no Brasil

Um dos pontos de partida mais relevantes para a discussão 
sobre a abordagem territorial do desenvolvimento, no Brasil, 

14 Síntese feita a partir da posição crítica sobre o tema, de vários autores, principalmente: 
Fernández e Dallabrida (2008); Fernández e Vigil (2008); Amim (2008); Brandão 
(2004; 2007); Acselrad (2002).

15 Retoma-se abordagem feita em Dallabrida (2017), com revisões e acréscimos.
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deriva dos debates teóricos que ocorreram nas últimas décadas do 
Século XX, principalmente na Europa, trazidos para o Brasil por 
pesquisadores a partir dos anos 1990, que tinham como foco as 
transformações recentes do meio rural e das relações deste com o 
meio urbano. Esse destaque é revelado pela profusão de publicações 
sobre o tema que iniciam neste período e ainda hoje é percebido.

Segundo esta perspectiva, para autores como Kayser (1990), 
o rural passaria a ser visto como modo particular de utilização do 
espaço e lugar de vida social. Ou seja, o meio rural passa a ser 
visto não apenas como lugar de produção, mas como lugar onde 
se vive, com suas particularidades e referência identitária, além de 
lugar onde se vê e se vive o mundo, no exercício da cidadania do 
homem rural e sua inserção na sociedade. Esta concepção sobre 
o rural se contrapõe às projeções reducionistas, que visualizavam 
o desaparecimento completo das sociedades rurais/camponesas, 
sendo que a agricultura se tornaria, neste caso, um mero campo de 
aplicação do capital, à semelhança de qualquer outro setor passível 
de investimento.

Segundo Wanderley (2000), nesse contexto, emergem novas 
ruralidades e revela-se a compreensão de que o agricultor moderno, 
em especial nos países europeus, guardaria laços profundos, de 
ordem simbólica, com a tradição camponesa de seus antepassados. 
As novas discussões sobre o rural e o urbano, contribuíram 
decisivamente para a introdução da temática territorial no debate 
sobre desenvolvimento, o que é demonstrado por um grande 
número de publicações16. Dentre os temas abordados por tais 
publicações, destaca-se o debate sobre as relações rural e urbano, 
multifuncionalidade e pluriatividade na agricultura.

O princípio orientador da abordagem territorial do 
desenvolvimento é considerar o território como o âmbito da ação 
humana. Para Silva (2013) isso é fundamental na implementação 

16 Em Dallabrida (2017, p. 133 a 135) são mencionadas dezenas de publicações sobre 
essa temática, tanto no Brasil, quanto no exterior. Aqui referenciamos alguns dos 
mais significativos: Cazella e Roux (1999); Veiga (2002); Abramovay (2007); Bonnal 
e Maluf (2009); Rambo e Filippi (2009).
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de políticas públicas, pois isso permite: (i) definir áreas ou regiões de 
intervenção com base em indicadores sociais, geográficos ou outros 
critérios técnicos, de acordo com a natureza e o objetivo de cada 
política específica; (ii) diminuir significativamente o número de 
interlocutores a que o órgão central responsável tem de se remeter 
para a implementação das ações; (iii) obter diagnósticos mais 
precisos sobre a infraestrutura e os recursos humanos necessários 
para a otimização da política; (iv) mapear grupos sociais e forças 
políticas que estão presentes em cada configuração territorial com 
potencial para contribuir na execução da política; e (v) permitir 
a construção de arranjos institucionais que propiciem mais 
conectividade e articulação com outras ações (públicas e privadas) 
que também incidam sobre tais territórios, ou seja, se efetivam 
práticas de governança territorial, como referido em Dallabrida 
(2015).

Para a introdução da perspectiva territorial nas políticas 
públicas de desenvolvimento no Brasil foi essencial um processo 
de descentralização política, que teve suas origens nos preceitos 
inseridos na Constituição Brasileira de 1988, o que resultou na 
atribuição de maior importância administrativa aos âmbitos 
municipais e estaduais na execução das políticas públicas, além da 
introdução de mecanismos de participação social na definição das 
ações governamentais, nas diferentes esferas administrativas.

A abordagem territorial do desenvolvimento pressupõe a 
ação sobre o espaço e a mudança das relações sociais nele existentes. 
Assim, segundo Schneider e Tartaruga (2004), há pelo menos duas 
razões a serem consideradas para se compreender por que o recurso 
às abordagens territoriais se tornou uma referência recorrente para 
a interpretação de processos e, ao mesmo tempo, uma ferramenta 
para a intervenção. A primeira, o interesse crescente pelos enfoques 
e abordagens territoriais, tem uma relação com a profusão da 
literatura que interpreta o contexto do final do Século XX, de 
transformações socioeconômicas resultantes do esgotamento do 
modelo fordista de produção e do processo de reestruturação do 
capitalismo contemporâneo, que foi chamado de acumulação 
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flexível, entendida como um novo modelo de organização dos 
processos produtivos, baseado na descentralização das plantas 
industriais e na maior flexibilização. A segunda, que a abordagem 
territorial estaria relacionada aos aspectos políticos e institucionais 
que derivam, basicamente, da crise do Estado e da perda crescente 
de seu poder de regulação, ou seja, sua incapacidade crescente 
de regular e interferir na economia privada. Assim, ganham 
destaque iniciativas como a descentralização e a valorização da 
participação e do protagonismo dos atores da sociedade civil. 
Ainda, é importante salientar que, do ponto de vista da Geografia 
e da Economia, a introdução da perspectiva territorial nos debates 
sobre desenvolvimento localizado provém de estudos realizados por 
geógrafos e economistas italianos, sobre os distritos marshallianos 
do centro e norte da Itália, a partir de meados da década de 1980.

7.2 Principais debates e desafios da prática

Estudos já realizados apontam a persistência de vários entraves 
para a consolidação e institucionalização da abordagem territorial 
no Brasil, em especial nas políticas de desenvolvimento rural, 
apontando: (i) dificuldades em estabelecer programas intersetoriais 
inovadores; (ii) falta de um marco jurídico mais favorável para o 
desenvolvimento de programas territoriais de desenvolvimento, 
onde o território e seus respectivos fóruns deliberativos ganhem 
maior legitimidade; (iii) a necessidade de ações diferenciadas para o 
empoderamento de grupos sociais invisibilizados, dada a estrutura 
de desigualdade social no interior dos territórios brasileiros; (iv) os 
mecanismos de financiamento ainda são inadequados para darem 
suporte a projetos territoriais estratégicos; (v) o desprezo de temas 
importantes para o desenvolvimento territorial e que, a princípio, 
geram sérios conflitos de interesse. Esses entraves apontam que 
a temática territorial ainda não alcançou um nível de prioridade 
suficiente no campo da decisão política no país, embora esteve 
presente como diretriz de programas governamentais no Brasil, 
implementados entre os anos de 2005 e 2015. Com isso, a retórica 
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discursiva presente nos documentos oficiais não foi acompanhada 
no mesmo ritmo por inovações normativas que a legitimem 
(SILVA, 2012)17.

Schneider e Tartaruga (2004) também apontam restrições 
e limites em relação à prática de políticas de cunho territorial: (i) 
a questão das imposições externas aos territórios, sejam de caráter 
jurídico, político, econômico ou social, presentes em diferentes 
escalas, sendo um exemplo, as imposições e exigências das 
diferentes instâncias governamentais; (ii) um segundo obstáculo 
para o desenvolvimento territorial é a questão da participação 
social de parte das organizações representativas locais; (iii) por fim, 
a dificuldade de lidar com os conflitos, inerentes aos processos 
de interação entre indivíduos e grupos sociais, o que pressupõe 
divergências em relação ao acesso dos recursos e embates nos 
processos decisórios. Outro desafio é a forte tendência de que tanto 
as políticas públicas quanto os arranjos institucionais promovidos 
por elas continuarem sendo orientados por parâmetros puramente 
setoriais.

Outro autor que se associa às preocupações quanto a uma 
política de desenvolvimento de cunho territorial é Brandão (2007), 
destacando a questão das escalas regionais apropriadas para a 
elaboração de políticas públicas. Afirma o autor que os maiores 
e melhores resultados são aquelas que não discriminam nenhuma 
escala de atuação e reforçam as ações multiescalares, microrregionais, 
mesorregionais, metropolitanas, locais, entre outras, contribuindo 
para a construção de escalas espaciais analíticas e políticas adequadas 
a cada problema concreto a ser diagnosticado e enfrentado. Neste 
sentido, o que se percebeu, quando da aplicação de políticas 
territoriais, é a sobreposição espacial na definição do recorte 
territorial de intervenção de diferentes programas. Além disso, a 
categoria conceitual território, básica para se falar em abordagem 
territorial, é insuficientemente considerada teoricamente. Ou 
seja, percebe-se a falta de um maior aprofundamento do debate 

17 Outra publicação que faz avaliação quanto aos desafios da aplicabilidade da abordagem 
territorial, no meio rural, é Grisa e Schneider (2015).
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conceitual sobre território, bem como, suas implicações nas práticas 
de intervenção territorial.

As incongruências observadas na prática das políticas de 
caráter territorial, não constituem o problema principal. O fato de 
as políticas públicas dependerem muito da base de coalizão político-
ideológica dos governos, em cada momento da história, certamente, 
este é o maior desafio. Mudanças para uma postura político-
ideológica mais conservadora implica no comprometimento de 
pequenos avanços observados no Brasil nos últimos anos, quando 
ocorreram os primeiros passos de uma política de desenvolvimento 
de cunho territorial. Concretamente, no Brasil pós-2015, mudanças 
no governo federal foram suficientes para interromper avanços já 
conseguidos nos dez anos anteriores18.

7.3 Uma base teórica que justifica o foco no território, do debate sobre 
desenvolvimento

Mesmo que já se tenha prenunciado o fim dos territórios, 
importa que se retome o debate. No passado recente, autores já 
apregoaram o retorno ao território, especialmente em duas obras: 
Santos (1994), com o texto O retorno do território, e Pecqueur 
(2009), com o texto A guinada territorial da economia global. Ambos 
se referiam à necessidade de revalorização da dimensão territorial, 
o primeiro, propondo a construção de novas horizontalidades 
(espaço de todos), a partir da base da sociedade territorial, que 
permitissem encontrar novos caminhos, o segundo, fazendo 
menção à possibilidade de avançar da vantagem comparativa à 
vantagem diferenciadora. Ou seja, transformar as especificidades 
territoriais, consideradas usualmente vantagens comparativas, em 
uma vantagem diferenciadora.

Outra publicação, Un sentido global del lugar, resume 
os principais debates teóricos de uma das autoras da Geografia 

18  Um exemplo disso é a desaceleração e até interrupção da utilização do foco territorial 
nas políticas de desenvolvimento no Brasil, desde 2015, com maior acentuação na 
atualidade (2019 em diante).
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crítica, Doreen Massey, a qual ressalta as relações entre a dimensão 
espacial, a natural e a social, abordando as singularidades do 
lugar. O lugar é entendido como uma realidade social e histórica, 
uma manifestação da dinâmica das relações sociais, econômicas 
globais, no local. Assim, os lugares são entendidos como espaços de 
encontro, onde se manifestam as mudanças e vínculos dinâmicos 
entre sujeitos e grupos de culturas distintas e distantes, repercutindo 
em determinado lugar. Portanto, segundo a autora, o processo de 
globalização, não só não anula o lugar, como intensifica seu sentido 
(MASSEY, 2008; MASSEY, ALBERT e BENACH, 2012).

É importante salientar que o território é arena do jogo de 
diferentes interesses sociais, políticos e geográficos, resultando nos 
processos de ocupação, formação e reprodução do espaço. Trata-se 
de processos que, segundo indica Saquet (2015), viabilizam, muitas 
vezes com crueldade, o exercício do poder por um determinado 
grupo social em um momento espaço-temporal concreto, ou 
seja, em cada tempo e lugar, em favor de seus interesses grupais. 
Complementarmente. Saquet (2015) associa-se a outros autores 
que consideram o território uma construção social, histórica, 
relacional, de grupos sociais. Para o autor:

O território é resultado e determinante da reprodução da 
relação sociedade-natureza e da concomitante territorialização. 
Os territórios são produzidos espaço-temporalmente pelo 
exercício do poder por determinado grupo ou classe social e 
por suas respectivas territorialidades cotidianas (SAQUET, 
2015, p. 45).

Isso exige que as organizações sociais estejam sempre 
alertas, para que a defesa dos interesses da maioria da população 
seja respeitada, tanto em quaisquer ações de intervenção territorial, 
quanto nas políticas de desenvolvimento pensadas territorialmente.

Sobre a acepção de território, Haesbaert (2007) aponta 
quatro vertentes utilizadas na Geografia: política, cultural, 
econômica e naturalista. Sob o ponto de vista da vertente política 
ou jurídico-política, território refere-se a um espaço delimitado e 
controlado por relações de poder do Estado, que busca organizar 
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o território como elemento da soberania estatal. Na vertente 
cultural ou simbólico-cultural o território é visto como produto 
da apropriação, da valorização simbólica de um grupo em relação 
ao espaço vivido, a partir de determinado significado individual e 
social. Na vertente econômica o território é concebido enquanto 
dimensão espacial das relações econômicas. Neste caso, o território 
é concebido como fonte de recursos. A vertente naturalista sobre 
território se baseia no entendimento exclusivo das relações entre a 
sociedade e a natureza, seja ela entre o homem e o ambiente físico, 
ou da relação comparativa do comportamento do homem e dos 
animais para exercerem a territorialidade.

No entanto, Haesbaert (2007) defende uma perspectiva 
integradora e relacional em relação à acepção de território, segundo 
a qual se considera que as relações sócio-históricas ocorrem no 
espaço em um determinado tempo, sendo o território fruto de uma 
relação complexa entre os processos sociais e o espaço material. 
Segundo essa perspectiva é possível entender o território como 
movimento, fluidez, interconexão, dando origem aos processos de 
territorialização, desterritorialização e reterritorialização (TDR). O 
que denominamos de desenvolvimento territorial, de certa forma, 
resulta de processos TDR.

8 Considerações finais

O propósito deste texto foi apresentar diferentes 
aproximações teóricas que tentam explicar as possibilidades e os 
desafios quanto ao desenvolvimento de lugares, regiões, territórios 
ou países. Já no último bloco do presente texto, deu-se destaque 
à abordagem territorial do desenvolvimento. Esta abordagem não 
está apresentada apenas como mais uma dentre outras tantas. Para 
o autor deste texto, trata-se da base teórica central e de vanguarda 
para se discutir desenvolvimento (local, regional, territorial).

No entanto, trata-se de uma construção teórica ainda 
inconclusa, que exige novas reflexões e avanços significativos, indo 
além do que já se fez na academia. Pessoalmente, os últimos anos 
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foram profícuos, no encalço do propósito de avançar teoricamente. 
Algumas publicações já realizadas, outras em processo de editoração 
durante o ano de 2020, sintetizam os avanços conseguidos até aqui.

Mesmo que ainda não possam ser referenciadas e esclarecidas 
neste texto, para ser mais didático, resumo no quadro a seguir, as 
principais publicações que se referem a tais avanços, mencionando 
os eixos temáticos que serviram como foco, a referência da 
publicação e um pequeno resumo do que a mesma trata.

São algumas pistas para a continuidade e o aprofundamento 
do conteúdo deste texto.

Quadro 2 – Principais publicações

Eixo tem. Referência Contribuição teórica

CONCEITOS 
BÁSICOS: 
Governança e 
Desenvolvimento

Governança Territorial: do 
debate teórico à avaliação 
da sua prática (DALLABRI-
DA, 2015)

Revisão das abordagens teóricas sobre governança, 
proposição de uma acepção sobre governança territorial e 
um instrumental metodológico para avaliação de práticas 
de governança territorial. Governança territorial como 
um processo de planejamento e gestão de dinâmicas 
territoriais, a partir de uma ótica inovadora, partilhada e 
colaborativa, por meio de relações horizontais, envolvendo 
agentes estatais, representantes dos setores sociais e empre-
sariais, de centros de investigação.

Teorias do Desenvol-

vimento: Aproximações 
teóricas que tentam 
explicar as possibilidades 
e os desafios quanto ao 
desenvolvimento de lugares, 
regiões, territórios ou países 
(DALLABRIDA, 2017)

Retoma-se as diferentes aproximações teóricas que 
tentam explicar as possibilidades e os desafios quanto ao 
desenvolvimento de lugares, regiões, territórios ou países, 
abrangendo contribuições de autores clássicos e contempo-
râneos. Finaliza-se, reafirmando-se a opção pela abordagem 
territorial do desenvolvimento.
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INOVAÇÃO E 
DESENVOLVI-
MENTO

Inovação, desenvolvimen-

to e espaço urbano: uma 
relação necessária mas não 
suficiente (DALLABRIDA, 
COVAS e COVAS, 2017).

O debate sobre inovação e sua relação com os processos de 
desenvolvimento ou gestão dos territórios, é da maior im-
portância, no entanto, não é suficiente, exigindo avanços.

Os signos distintivos terri-

toriais e a smartificação do 

território: uma abordagem 
exploratória (COVAS, 
COVAS e DALLABRIDA 
2019).

Além de fazer referência aos signos distintivos territoriais, 
o aspecto central, é a caracterização do processo de smarti-
ficação do(s) território9s), como resultante dos avanços das 
tecnologias de informação e comunicação, seus desafios, 
impactos territoriais e perspectivas.

Da cidade inteligente, ao 

território inovador, rumo 

à inteligência territorial: 
aproximações teóricas e 
prospecções sobre o tema. 
(DALLABRIDA, 2020b) - 
(em processo de publicação)

Revisa-se a literatura, iniciando pela referência às abor-
dagens sobre smart city, com suas contribuições e visões 
críticas, apresentando os aportes sobre territórios inova-
dores e inteligentes como um primeiro avanço teórico. 
Propositivamente, os enfoques teóricos sobre inteligência 
territorial, são apresentados como uma inovadora forma de 
compreender os processos territoriais, produtivos e sociais, 
de integrar atores e suas perspectivas, visões e iniciativas, 
com vistas ao desenvolvimento territorial.

SIGNIFICAÇÃO 
DO TERITÓRIO

Território, Governança 

e Desenvolvimento 

Territorial: indicativos teó-
rico-metodológicos, tendo a 
Indicação Geográfica como 
referência (DALLABRIDA, 
2016)

O território é apresentado como o meio socioeconômico, 
cultural e ambiental onde ocorrem os embates entre os 
atores territoriais na busca do futuro desejado (desen-
volvimento territorial), mediante práticas de governança 
territorial. Como exemplo, tomou-se as experiências de 
Indicação Geográfica, como forma de revalorização dos 
interesses territoriais.

Significar Territórios como 

Estratégia de Diferen-

ciação: Aportes Teóricos e 
Metodológicos. Caderno de 

Geografia, (DALLABRIDA, 
2020a).

Significar territórios refere-se ao ato de atribuir-lhe uma 
marca convencionada para distingui-los como recortes 
espaciais específicos, incluindo sua gente, suas tradições 
históricas, suas formas de sobrevivência e/ou seus produtos 
diferenciados, como estratégia de reafirmação das especifi-
cidades do território e sua identidade.

Signos distintivos 

territoriais e indicação 

geográfica: uma avaliação 
de experiências com a 
aplicação de instrumental 
metodológico (DALLA-
BRIDA, BAUKART e 
GUINZANI, 2020)

A partir da discussão teórica sobre território e sua 
significação, apresenta-se uma avaliação de experiên-
cias de associativismo territorial, sob a forma de signos 
distintivos territoriais, pela utilização experimental de um 
instrumento de pesquisa, direcionado aos atores envolvidos 
numa experiência de Indicação Geográfica, validando uma 
metodologia proposta no artigo Significar Territórios.



  69
Desenvolvimento e Políticas Públicas em Perspectiva...

PATRIMÔNIO 
TERRITORIAL 
COMO PRIN-
CÍPIO, MEIO 
E FIM

Activando el Patrimonio 

Territorial como estrategia 
de desarrollo de regiones 
estancadas: el caso del 
Territorio del Contestado 
(DALLABRIDA, TOM-
POROSKI, TABASCO e 
PULPON, 2019).

O patrimônio territorial é constituído pelo conjunto dos 
recursos ou ativos territoriais. Propõe-se a ativação do 
patrimônio territorial, mediante estratégias de valorização 
de produtos específicos de territórios, que possam 
viabilizar novas oportunidades de trabalho e renda que 
possam contribuir no desenvolvimento territorial. O foco 
é o Território do Contestado e o produto é a erva mate 
agroflorestal.

DALLABRIDA, V. R. 
Patrimônio territorial: 

abordagens teóricas e 

indicativos metodológicos 
para estudos territoriais. 
Desenvolvimento em Ques-

tão, 2020c (em processo de 
publicação)

O patrimônio territorial é aqui concebido como o 
conjunto de ativos e recursos, materiais e imateriais, que 
se acumularam ao longo da história num determinado 
território, resultante de processos históricos de construção 
e reconstrução socioeconômica e cultural, na relação com o 
entorno ambiental. Com base nas concepções dos autores 
referenciais, propõe-se tomar o patrimônio territorial como 
ponto de partida e diretriz no planejamento ou elaboração 
de estratégias localizadas de desenvolvimento e, com isso, 
superarmos análises setoriais e avançarmos rumo a um 
retorno ao território, ou seja, adotarmos uma abordagem 
territorial de desenvolvimento.

Território e governança 

territorial, patrimônio e 

desenvolvimento territo-

rial: estrutura, processo, 
forma e função na dinâmica 
territorial do desenvolvi-
mento (DALLABRIDA, 
2020d) - (em processo de 
publicação)

Propõe-se relacionar as categorias de análise geográfica, 
estrutura, processo, forma e função, à dinâmica territorial 
do desenvolvimento, com base na acepção de outras 
categorias conceituais, tais sejam, território e governança 
territorial, patrimônio e desenvolvimento territorial. 
Parte-se da discussão teórica para elaborar uma síntese na 
forma de interpretação geográfica dos processos territoriais, 
finalizando com indicativos metodológicos que abalizam 
o patrimônio territorial e seus componentes, como ponto 
de partida e diretriz na elaboração de estratégias localizadas 
de desenvolvimento. Considera-se tal proposição um refe-
rencial significativo para se pensar novas possibilidades na 
dinâmica territorial do desenvolvimento, tendo a ativação 
do patrimônio territorial como a estratégia central.

O PATRIMÔNIO TERRITORIAL COMO REFERÊNCIA E A ACEPÇÃO DE GOVERNANÇA TERRI-

TORIAL COMO MÉTODO PARA A AÇÃO COLETIVA, NO PROCESSO DE INTERVENÇÃO NOS 

TERRITÓRIOS, COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Trata-se de novas sugestões de leituras, para avançar no 
aprofundamento do debate sobre desenvolvimento (local, regional, 
territorial). São reflexões, que apresentam novas perspectivas no 
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debate sobre desenvolvimento.
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Capítulo 2

A DIMENSÃO DA RELAÇÃO ESTADO/
MERCADO/EMPRESAS: O CONTRADITO 
NEOLIBERAL FRENTE A PANDEMIA DO 

CORONAVÍRUS

Carlos Nelson dos Reis

DOI: 10.46550/978-65-88362-84-6.77-105

1 Introdução

Desde a concepção do Estado na forma República 
ou mesmo Monarquia Constitucional tem-se, na 

literatura, um número expressivo e qualificado de pensadores que 
demonstram a relação Estado/Mercado na era contemporânea, 
para tanto, se utilizam de um marco referencial que apresenta a 
concepção e a conformação do Estado moderno. No momento, 
para dar conta desta reflexão opta-se por descrever o Estado como 
um ente político, enquanto uma matriz de análise conceitual: que 
contemple as principais correntes do pensamento econômico, com 
o objetivo de melhor compreender-se a essência dessa relação e 
sua repercussão no campo das formulações de políticas de cunho 
econômico e também social.

No limiar dos anos 2000, pensadores, historiadores, 
cientistas sociais, políticos e as academias, em geral, começaram 
a divulgar seus primeiros apontamentos a respeito dos principais 
acontecimentos do século XX. Não resta dúvidas que se trata de 
uma época repleta de fatos importantes e de colossais mudanças 
estruturais de caráter ideológico, econômico e social, tanto em 
nível internacional como nacional.

No contexto internacional assiste-se: ao amadurecimento 
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da II Revolução Industrial; a transposição da hegemonia capitalista 
mundial da Inglaterra para os Estados Unidos da América; a Primeira 
Guerra Mundial; a Revolução Russa; a derrocada do liberalismo 
econômico e ascensão do Keynesianismo; a Grande Depressão; a 
II Guerra Mundial; a Guerra Fria (travada entre EUA e URSS); a 
consolidação da hegemonia dos EUA como centro do capitalismo; 
os Anos Dourados; a crise dos anos 1970; a propagação do ideário 
neoliberal; a desintegração da URSS; a queda do Muro de Berlim; 
entre outros.

Em nível nacional a intensidade de mudanças e 
acontecimentos, ressalvadas as devidas proporções, seguem a 
tendência internacional. Nos planos político, econômico e social 
tem-se: a Revolução de 1930; o Estado Novo1; a passagem do 
modelo de desenvolvimento agrário-exportador para o modelo 
urbano-industrial; o Plano de Metas; a abertura da economia 
nacional para o grande capital internacional; a crise política do 
início dos 1960; a ditatura militar (com duração de 21 anos); 
retomada da democracia; o combate à inflação; a negociação da 
dívida externa entre outros.

Como se percebe, trata-se de um período repleto de 
acontecimentos que definiram profundas transformações, as quais 
proporcionaram um aumento da complexidade das estruturas dos 
diferentes segmentos socioeconômicos tanto os internacionais 
como os nacionais. O objetivo deste texto é olhar para este 
intervalo temporal e a partir destas mudanças analisar as diferentes 
conformações bem como as resultantes que a relação Estado-
Mercado veio estabelecendo nos diferentes momentos históricos.

Para tanto, o texto se desenvolverá em dois itens: o primeiro 
tratará da relação Estado-Mercado a partir dos fundamentos teóricos 
que dão sustentação ao papel do Estado, enquanto governo, no 
transcorrer do período; o segundo tratará do contradito neoliberal 
no contexto internacional e nacional tendo como pano de fundo 

1 O Estado Novo, foi a primeira ditadura civil brasileira. Foi comandada por Getúlio 
Dornelles Vargas e durou 9 anos.
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a crise sanitária de 2020 na qual os Governos, independentemente 
de suas respectivas orientações teóricas, buscam, solução em ações 
que seriam pautadas por outro paradigma. Para tanto, segue-se a 
mesma linha de raciocínio do primeiro item acrescentando mais 
uma variável à relação, de forma a enxergá-la no intervalo temporal 
do pensamento econômico e detectar o comportamento da relação: 
estado/mercado/empresas.

2 Relação Estado/mercado: a perspectiva do pensamento 
econômico

É no limiar das primeiras décadas do século XX, mais 
precisamente a partir do início das primeiras sinalizações do final 
da fase de concorrência perfeita, que se intensificam os debates 
a respeito do papel do Estado no mercado. Teoricamente, esse 
debate tem se fundamentado, de modo genérico, em três escolas 
do pensamento econômico: no liberalismo, no keynesianismo e, 
por fim, no neoliberalismo.

O primeiro paradigma se impõe como um conjunto de 
ideias éticas, políticas e econômicas e representou, principalmente 
na Europa do século XVII, uma oposição à visão de mundo da 
nobreza feudal que se organizava economicamente nas ideias do 
mercantilismo2.

O cerne do liberalismo tem no comportamento individual o 
seu fundamento básico. Em linhas gerais, a relação Estado-Mercado 
nesta postulação é “[...] baseada nos direitos individuais e na ação 
do Estado de acordo com o ‘bem comum’ a fim de controlar as 
paixões dos homens [...]” (CARNOY, 1990, p. 23).

Os principais pensadores e articuladores das ideias do 

2 “A fase inicial do mercantilismo – geralmente chama da bulionismo – originou-se no 
período em que a Europa estava passando por uma aguda escassez de ouro e prata 
em barra, não tendo, portanto, moeda suficiente para atender ao volume crescente 
do comércio. Foram estabelecidas políticas bulionistas para atrair ouro e prata para 
um país e mantê-los no próprio país, proibindo-se sua exportação. Essas restrições 
duraram desde o fim da Idade média até os séculos XVI e XVII.” (HUNT, 2013, pg. 
15).
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liberalismo foram: Adam Smith, Robert Malthus, David Ricardo 
e John Stuart Mill. Suas postulações referem-se à defesa dos meios 
de produção privados e da economia de mercado baseada na livre 
iniciativa e na competição. Partem da assertiva de que a garantia do 
funcionamento da economia tinha que se dar a partir do mercado 
e da livre iniciativa o que resultaria na valorização de um espírito 
competitivo entre os agentes econômicos.

De maneira sintética é possível definir este período como 
a fase do capitalismo competitivo clássico, onde, conforme a 
teorização clássica liberal, as instituições centrais – o Estado, e o 
mercado – interagem articuladamente compondo uma competição 
“saudável” e criativa3.

Conforme a literatura de histórica econômica, foi no início 
do século XX, mais precisamente no transcorrer da década dos anos 
1920, que se acentuam os sinais mais fortes de esgotamento da 
fundamentação liberal. Ou seja, momento em que o livre jogo das 
forças do mercado não mais se evidencia como capaz de contornar 
a crise capitalista que tomava dimensões irreversíveis.

Em realidade, as origens do fim da fase concorrencial devem 
ser buscadas na transição da base produtiva, baseada na conjugação 
ferro-carvão-máquina a vapor-ferrovia, gestada na I Revolução 
Industrial (RI) para uma nova base gestada na II RI que centrou suas 
articulações no circuito aço-eletricidade-refino de petróleo-motor a 
combustão-automóvel (PEREZ, 2002). Essa revolução econômica 
e tecnológica estabeleceu as condições para o desdobramento de 
vários novos setores industriais

Essa fase é definida como capitalismo organizado ou 
monopolista. Ou seja, paralelamente às mudanças estruturais da 
base produtiva consolidou-se: a concentração industrial promovida 

3 É importante destacar a diferença entre a lógica do liberalismo frente ao mercantilismo, 
onde o Estado tinha como regime de governo o absolutismo, no qual as regras 
legislativas, econômicas e jurídicas eram determinadas pelo Monarca. Em realidade, 
o período do mercantilismo situa-se nas passagens do século XVI ao XVIII onde 
a lógica teórica mercantil definia as relações econômicas e ao mesmo tempo servia 
como instrumento de passagem do regime feudal para o capitalista (OLIVEIRA, 
2003).
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pelas economias de escala, pela publicidade fortalecendo o 
processo de monopolização do capital, o que consagra uma 
nova fase de concorrência capitalista. A estrutura de mercado de 
concorrência perfeita cede lugar para a estrutura monopolista, que 
se definirá como concorrência imperfeita, como um contraponto 
a concorrência perfeita. E, é esta que se esgota no final dos anos 
1920, estabelecendo o cenário que se denominou de A Grande 
Depressão, a qual o postulado do liberalismo não mais consegue 
explicar e muito menos propor alternativas para a saída da crise.

Do ponto de vista teórico, e até mesmo empírico, o 
diagnóstico e as alternativas para superação da crise serão dadas 
por outra fundamentação econômica liderada por John Maynard 
Keynes, que não “[...] acreditava no mundo clássico do equilíbrio 
natural, nem no sistema de livre mercado como ajuste automático 
equitativo”. (VILLARREAL, 1984, p. 67). Em sua teorização 
Keynes mostrou que o capitalismo gerava dois problemas cruciais: 
desemprego e concentração de renda.

Além de um conjunto de proposições que reorientaram a 
teoria econômica, Keynes mostrou, em oposição aos clássicos do 
liberalismo, que o Estado deve intervir na economia de mercado 
buscando contrapor-se ao desemprego involuntário e aumentando 
a produção. O principal instrumento keynesiano, de curto prazo, é 
a administração da demanda efetiva. Assim, com Keynes se tem o 
fim da premissa do equilíbrio fiscal e monetário.

Como resposta ao problema da pobreza e desemprego, 
ainda que não faça uma referência direta e, portanto, não elabora 
uma definição de políticas para enfrentar a questão, Keynes propõe 
o Estado Promotor do Bem-Estar Social. Essa ação se determinaria 
quando “os governos reconhecendo que a distribuição da renda [...] 
é socialmente inaceitável, empreenderiam ações [...] nos campos 
da segurança social, educação, seguros contra o desemprego etc.” 
(VILLARREAL, 1984, p. 69).

A literatura econômica classifica essa fase como de capitalismo 
de Bem-Estar Social, onde o Estado é o articulador, coordenador, 
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financiador e programador das grandes linhas macroeconômicas da 
atividade produtiva e da sociedade.

Em meados da década dos anos 1970, quando iniciam, nos 
principais centros capitalistas, a perda de dinamismo econômico, 
novamente retomam-se as discussões a respeito do papel do Estado. 
Em realidade, essa nova crise capitalista tem como característica 
“[...] o esgotamento de um ciclo largo com a exaustão da 
etapa acelerada de internacionalização das grandes empresas” 
(COUTINHO, 1983, p. 41). O que, em realidade vai remeter 
à discussão de uma provável, para uns, e necessária, para outros, 
onda de ajuste estrutural e reestruturação produtiva, que teve início 
nas economias centrais e posteriormente nas periféricas.

O estopim dessa crise4 configurou-se na quadruplicação 
dos preços do petróleo que funcionou como o gatilho de disparo 
da crise: propiciou uma revisão aguda das taxas de acumulação, 
acompanhada de forte reação inflacionária, e, por conseguinte 
colocando a crise energética em destaque.

Tal como havia ocorrido nas situações anteriores, o 
diagnóstico dessa nova crise capitalista será feito por uma nova 
teorização que, sem dúvida alguma, vai contra os pressupostos que 
davam sustentação ao período anterior. Esses teóricos são definidos 
como os neoliberais que tem como expoentes Friedrich Hayek5, 
Milton Friedman, Ludwig Von Mises, Salvador Madariaga entre 
outros. Os neoliberais trazem como eixo central de seu diagnóstico 

4 Em algumas literaturas esta crise é descrita a partir da terminologia estagflação que 
foi cunhada na busca de explicações para a crise econômica mundial que se fez 
presente na primeira metade da década dos anos 1970. As suas causas estavam no 
superaquecimento das economias dos países desenvolvidos, com a explosão da procura 
agregada, levando a pressões inflacionárias; e, na diminuição da oferta agregada, em 
razão das limitações postas pelos países produtores de petróleo e a queda da atividade 
produtiva em setores dependentes deste recurso, fato que levou ao desemprego e 
depreciação de moedas.

5 Hayek foi o grande opositor às ideias de Keynes. Foram contemporâneos e travaram 
debates eloquentes. “Enquanto Keynes defendia um Estado forte, que tenha 
protagonismo, regule o mercado e proporcione bem-estar ao povo, Hayek acreditava 
no liberalismo, no livre mercado, pouca ou quase nenhuma atuação no mercado e 
que as pessoas tinham que tomar decisões econômicas e trabalharem para seu bem-
estar (BONA, 2020).
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uma crítica ferrenha à ação do Estado interventor.
As raízes da crise [...] estavam localizadas no poder excessivo 
e nefasto dos sindicatos e, de maneira geral, do movimento 
operário, que haviam corroído as bases de acumulação 
capitalista com suas pressões reivindicativas sobre salários e 
com sua pressão parasitária para que o Estado aumentasse cada 
vez mais os gastos sociais (ANDERSON, 1995, p. 10).

Sem entrar em grandes polêmicas, o que de certa forma 
já está um tanto desgastado, a versão de Estado mínimo do 
receituário neoliberal é muito simples “[...] manter um Estado 
forte, sim, em sua capacidade de romper o poder dos sindicatos e 
no controle do dinheiro, mas parco em todos os gastos sociais e nas 
intervenções econômicas” (ANDERSON, 1995, p. 11). Ou seja, 
o fim do Estado empresário e do de Bem-Estar Social, que eram 
pontos fundamentais do postulado keynesiano. É fundamental 
reter que não se trata um Estado mínimo e sim de um Estado forte 
com outras funções bem definidas na lógica da regulação e das 
orientações de política econômica.

Assim, a versão de Estado mínimo dos que defendem o 
livre mercado no limiar do século XXI é muito diferente daquela 
apregoada e praticada pelo liberalismo clássico. Agora, o Estado 
tem que ser mínimo enquanto interventor na atividade produtiva e 
na diminuição da promoção do bem-estar social, que tem que estar 
afinada com sua capacidade de financiamento.

Desta forma chega-se ao estágio atual de concorrência 
capitalista que é definido como um capitalismo competitivo, onde 
o mercado retorna a ser o local privilegiado da competição. Esta é a 
visão do pensamento econômico vigente no qual a grande maioria 
dos países de economia de mercado, sob a lógica do modo de 
produção capitalista, tem orientado as suas formulações de política 
econômica. Assim, feitas estas rápidas e sintéticas observações a 
respeito de escolas do pensamento econômico, na sequência se busca 
refletir como e porque, na atualidade, o referencial teórico vigente 
adota orientações de política econômica fora de seu receituário.
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3 O contradito6 neoliberal: a ação frente a pandemia do 
Coronavírus

Antes de iniciar a reflexão a respeito da adoção de política 
econômica de recorte neoliberal frente a uma pandemia, é 
importante destacar que esta relação Estado, Mercado e Empresas, 
de uma forma ou de outra, sempre existiu na era contemporânea. 
O fato é que esta relação via de regra está fundamentada em um 
referencial teórico e daí as devidas importâncias às respectivas 
dimensões, pois suas variações estão diretamente relacionadas à 
visão do referencial de sustentação. Para tanto, retoma-se a linha 
histórica do pensamento econômico com o objetivo de detectar 
como cada escola equacionava esta relação.    
Conforme desenvolvido no item anterior, o pensamento econômico 
começa se manifestar como ciência no período de transição do 
modo de produção feudal para o capitalista. Em realidade, com

O aparecimento dos novos Estados-Nação assinalou o começo 
da transição para uma nova classe dominante. Os novos 
monarcas, em geral, procuravam o apoio da classe capitalista 
burguesa, em seu esforço de derrotar seus rivais e unificar o 
estado sob o mesmo poder central. Essa unificação libertou 
os mercadores do emaranhado feudal de regras, regulamentos, 
leis, pesos, medidas e moedas diferentes; consolidou muitos 
mercados; e deu proteção militar aos empreendimentos 
comerciais. Em troca o monarca dependia dos capitalistas para 
as tão necessárias fontes de riqueza. (HUNT, 2013, pg. 14).

De forma que, as primeiras discussões se evidenciam no 
embate entre mercantilistas e fisiocratas7 sob a égide de um regime 

6 O termo contradito, nesta reflexão tem um sentido pejorativo no que tange a lógica do 
pensamento neoliberal. Ou seja, de contradizer na prática o que prega teoricamente.

7 “Os fisiocratas eram um grupo de reformadores sociais franceses, discípulos 
intelectuais de François Quesnay (1694-1774). Quase todas suas ideias se originavam 
direta ou indiretamente do Tableu Economique, de Quesnay. Sua influência imediata 
sobre assuntos econômicos e políticos franceses durou cerca de duas décadas e 
terminou quanto seu membro politicamente mais influente, Anne Robert Jacques 
Turgot (1727-1781), perdeu seu cargo de controlador geral das finanças em 1776”. 
(HUNT, 2013, pg. 29).
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de governo absolutista8. Importante ressalvar que este é o período, 
numa perspectiva marxista, definido como o da acumulação 
primitiva9, onde o Soberano define e executa o regramento da 
sociedade, mas o capital encontra seus meios de gerar riqueza. 
Nesse sentido, a definição da relação Estado/Mercado/Empresas é 
dada a partir do Rei que pelo regime absoluto lhe reserva o direito 
de autoridade máxima de Estado.

Assim, no período Feudalismo/Mercantilismo tem-se a 
dimensão da relação Estado/Mercado/Empresas identificada na 
soberania do Estado com 70%10 de atuação, o que não chama 
atenção dado que o Regime absolutista consagrava esta dimensão. 
Por outro lado, se percebe as preliminares da atuação do mercado, 
esse atrelado a uma relação econômica entre a burguesia comercial 
e o Rei, que lhes concede uma série de privilégios11 sociais e 
econômicos, com os quais iniciam a acumulação de riquezas, tem 
uma atuação de 20%. As empresas, recém iniciando esta forma, 
têm uma atuação de 10%, provavelmente a explicação seja, em 
razão de ser o início da proliferação da propriedade privada e das 
primeiras manufaturas tanto para consumo interno como para 
suprir mercados externos (Quadro 1).

8 Em linhas gerais, é um sistema de governo no qual os dirigentes assumem todos os 
poderes sem limitações. O Absolutismo foi o sistema político e administrativo dos 
países europeus nos séculos XVI ao XVIII.

9 “O sistema capitalista pressupunha uma classe operária sem propriedade e uma classe 
capitalista rica. Marx deu o nome de “acumulação primitiva” ao processo histórico 
real através do qual essas duas classes tinham sido criadas.” (HUNT, 2013, pg. 200).

10 Os percentuais constantes nos Quadros 1, 2, 3 e 4 são especulações do autor ao olhar 
para a dinâmica das relações econômicas e sociais da respectiva época tendo como 
ponto de referência a relação: estado/mercado/empresas.

11 São privilégios que estabelecem condições aos mercadores à produção e multiplicação 
de riqueza “[...] regulamentações mercantis, que vão desde a defesa do monopólio 
comercial até as normas de controle das exportações e importações, como também os 
regulamentos à produção interna.” (CORAZZA, 2020, pg. 16).
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Quadro 1 - Dimensão da Relação Estado/Mercado/Empresas no período Feudalismo/
Mercantilismo

Instituição  Dimensão

Estado 70% Absolutismo

Mercado 20% Relação econômica entre mercadores e o Rei.

Empresas 10% Início da propriedade privada e produção de 
manufaturas.

Fonte: Sistematização do autor. Esses percentuais são especulações do autor ao olhar 
para a dinâmica das relações econômicas e sociais da respectiva época de acordo com o 

pensamento econômico vigente.

As determinações para a mudança das dimensões da relação 
vão acontecer no transcorrer do século XVIII, mais especificamente 
na segunda metade, quando acontecimentos importantes vão 
decretar a mudança do modo de produção e também no Regime 
político de governo. O primeiro foi a Revolução Industrial12 ocorrida 
em 1771 na Inglaterra (Perez, 2002) e o segundo foi a Revolução 
Francesa13 em 1789. Em concomitância, na linha temporal do 
pensamento econômico se tem mudanças: as orientações de teoria 
econômica do mercantilismo e da fisiocracia cedem espaço para as 
do liberalismo econômico.

Trata-se de um momento de efervescência de transformações 
políticas, econômicas e sociais que vão alterar as relações 
comportamentais das sociedades. O que pode ser interpretado a 
partir das informações contidas no Quadro 2, onde a dimensão do 
papel do Estado, nesta perspectiva teórica, fica em 10% em razão 
dos regimes políticos governamentais que adotam, em sua grande 

12 “Revolución industrial fue el nombre dado a la irrupción de la máquina y la 
inauguración de la era industrial [no século XVIII]. A mediados del siglo XIX era 
común que la gente se refiriera a su tempo como la era del vapor y los ferrocarriles y, 
más adelante, cuando el acero remplazó al hierro y la ciencia transformó a la industria, 
el nombre fue el de era del acero y la electricidad.” (PEREZ, 2002, pg. 34)

13 A Revolução Francesa resultou da crise política, econômica e social que a França 
enfrentava ao final do século XVIII. Tal crise marcou o fim do regime absolutista que 
há séculos existia na França e abriu espaço para o estabelecimento de uma democracia 
liberal que se proliferou globalmente. (LEFEBVRE, 2019)
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maioria, a forma de Repúblicas Democráticas e/ou Monarquias 
Constitucionais. O liberalismo econômico, pensamento que passa 
a dar sustentação às orientações das relações de produção e sociais 
apregoava que “[...] o que o Estado deve fazer, antes de tudo, é não 
opor obstáculos ao livre desenvolvimento das forças que operam no 
seu interior e por si mesmas são capazes de promover o crescimento 
econômico da nação.” (CORAZZA, 2020, pg. 34). Nestes termos, 
o papel do Estado ficaria cingido à segurança e à justiça e a situações 
de calamidade pública.

Logo, é o momento de excelência do mercado com 
60% de atuação, onde se prolifera a propriedade privada e livre 
iniciativa de forma a estabelecer as condições para a consolidação 
do capitalismo concorrencial. Nesse sentido, o Mercado passa 
a ser o lócus referencial para a produção, circulação e realização 
de todas as relações negociais, de tal maneira que “O mercado 
constitui uma lei reguladora da ordem social, pois a lei do valor 
regula as relações de trocas entre as mercadorias e as relações entre 
as pessoas são entendidas como relações entre mercadorias, sem 
nenhuma intervenção exterior.” (ROSANVALLON, 2001 Apud 
CORAZZA, 2020, pg. 37).

Junto ao Mercado o fenômeno da Revolução Industrial, 
dado seu aporte tecnológico, impulsiona a criação de Empresas que 
vão atuar com 30% da relação. Em realidade, a revolução industrial 
“[...] combina produtos e indústrias verdadeiramente nuevos con 
otros preexistentes, redefinidos.” (PEREZ, 2002, pg. 40). Isto 
evidência o início da consolidação do capitalismo como modo de 
produção e relação social em um ambiente de concorrência perfeita. 
(Quadro 2)
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Quadro 2 - Dimensão da Relação Estado/Mercado/Empresas no período do Liberalismo 
Econômico

Instituição Dimensão

Estado 10% Repúblicas democráticas ou Monarquias 
constitucionais

Mercado 60% Propriedade privada e livre iniciativa

Empresas 30% Início da formação da grande indústria

Fonte: Sistematização do autor. Esses percentuais são especulações do autor ao olhar 
para a dinâmica das relações econômicas e sociais da respectiva época.

A composição da relação definida no liberalismo econômico 
vai mostrar fragilidades e esgotamento nos anos 1920, período no 
qual o mundo capitalista, a partir de seu epicentro, assiste duas 
situações transformadoras: a Grande Depressão (GD) de 1929; e, a 
ascensão de um novo referencial teórico.

Sem embargo, “O ano de 1929 deu origem à Grande 
Depressão e ao desemprego em massa, influenciou a ascensão 
do nazismo ao poder na Alemanha, permitindo a Adolf Hitler 
provocar deliberada e calculadamente a Segunda Guerra Mundial.” 
(SANT’ANNA, 2014, pg. 10). O fato é que a crise mostrou a 
insuficiência do mercado no que refere a autorregulação, ou seja, 
“[...] mostrou o fim de uma visão harmônica e autorregulável de um 
sistema que tendia espontânea e automaticamente para o equilíbrio 
de pleno emprego.” (CORAZZA, 2020, pg. 128).

Na verdade, do ponto de vista da teoria do pensamento 
econômico, o que está em pauta é o esgotamento do pensamento 
liberal e a ascensão do pensamento de John Maynard Keynes, pois

Para Keynes o capitalismo ao contrário da visão individualista 
dos economistas que o precederam, era um mecanismo 
complexo e instável de acumulação de capital que, entregue a si 
mesmo, seria vítima de suas próprias crises. O Estado assume, 
então, uma importância vital, e sua ação é preconizada por 
Keynes em dois sentidos: o controle monetário e a ‘socialização 
dos investimentos’. (CORAZZA, 2020, pg. 128).
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Nesta ótica de pensamento a ação Estado volta a ter maior 
espaço na relação 50%, sem que haja alteração no regime político 
de governo (Quadro 3). Isto porque “[...] a intervenção do Estado 
não está ligada a um problema filosófico em relação a propriedade 
dos meios de produção. O critério da agenda do Estado, ou seja, o 
critério que define o que compete ao Estado fazer, é técnico e não 
filosófico. Ele atribui um fundamento ético ao seu liberalismo.” 
(OLIVARES, 2006 Apud CORAZZA, 2020, pg. 154).

Com o aumento da participação do Estado a ação de atuação 
do mercado na relação diminui para 30%, o que é explicado pelos 
impactos da Grande Depressão. Fato é que continua sendo o lócus 
de referência para produção, circulação e realização das relações 
negociais, agora com o suporte inquestionável do Estado.

Quadro 3 - Dimensão da Relação Estado/Mercado/Empresas no período do 
Keynesianismo

Instituição Dimensão

Estado 50% Repúblicas democráticas ou Monarquias 
constitucionais

Mercado 30% Impactos da Grande Depressão.

Empresas 20% Complexos industriais e multinacionais

Fonte: Sistematização do autor. Esses percentuais são especulações do autor ao olhar 
para a dinâmica das relações econômicas e sociais da respectiva época.

Na esteira do suporte do Estado ao Mercado está o apoio 
incondicional às empresas que estão fora dos seus respectivos pontos 
de equilíbrio em razão da Depressão. Com uma atuação de 20% na 
dimensão e na forma de complexos industriais e multinacionais as 
empresas são a linha de frente da acumulação capitalista tendo em 
sua retaguarda a mão firme do Estado e a liberdade do Mercado. 
Pois

No sistema capitalista, hegemônico é o capital e não o Estado. 
Isso não significa, no entanto, que o Estado opere como mero 
instrumento do capital. Não, o capital é hegemônico, mas não 
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tem autonomia absoluta de movimentação. Seu processo de 
valorização não se dá no vazio, mas num quadro institucional 
e num contexto político garantido pelo Estado. (CORAZZA, 
2020, p. 161).

Esta condição de dimensão da relação Estado/Mercado/
Empresas foi tão importante para o sistema que após a II Grande 
Guerra Mundial resultou nos anos dourados do capitalismo14.

A década dos anos 1970 é, sem dúvida, um período 
que significa um marco no intervalo temporal do pensamento 
econômico, anteriormente comentado. São anos marcados por uma 
grande crise capitalista composta por elementos que lhe caracterizam 
por desequilíbrios conjunturais e estruturais. Conjunturais no 
sentido de que há ocorrência de aumentos generalizados de preços 
nas principais economias mundiais, caracterizando o fenômeno 
da inflação; e estruturais na perspectiva de que estas mesmas 
economias passam junto com a inflação a terem suas atividades 
produtivas estagnadas. O que remete ao termo stagflation que 
significa: atividade econômica estagnada acompanhada de altos 
índices de inflação.

Do ponto de vista da teoria econômica entram em cena 
os diagnósticos a respeito do que estava ocorrendo. As tentativas 
do referencial keynesiano se mostram frágeis e insuficiente para a 
compreensão e também para orientar saídas para a crise. Logo, neste 
cenário ressurge o pensamento liberal, agora com novas lideranças 
e com o prefixo neo.

Em realidade, a base de sustentação do pensamento 
neoliberal, resguardadas as contingências das respectivas épocas, 
remete ao pensamento do liberalismo clássico, onde a relação 
Estado/Mercado/Empresas estará presente com suas respectivas 
dimensões de importância. Pontualmente,

14 Período entre 1945 e 1973 no qual os países capitalistas tiveram um expressivo 
crescimento econômico. O historiador Eric Hobsbawm o denominou como “A era 
de Ouro do Capitalismo” ou “Os anos Dourados”. (Hobsbawm, 1995).
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O neoliberalismo15 – as ideias, as instituições, as políticas, 
a racionalidade política -, juntamente com sua cria, a 
financeirização, provavelmente moldaram a história 
mundial recente tão profundamente quanto qualquer outro 
fenômeno que possa ser situado no mesmo período, mesmo 
que acadêmicos continuem a debater o que ambos são 
precisamente. (BROWN, 2019, pg. 28)

Em termos da dimensão da relação o pensamento neoliberal 
vai posicionar o Estado em 20% de atuação (Quadro 4), o que 
implica em um robusto programa de reformas estruturais,

Como instrumento da política econômica do Estado, com o 
desmantelamento dos auxílios sociais, da progressividade do 
imposto e outras ferramentas de redistribuição de riqueza 
de um lado e com o estímulo da atividade sem entraves ao 
capital mediante a desregulamentação do sistema de saúde, do 
trabalho e do meio ambiente, entre outros. (BROWN, 2007 
Apud DARDOT e LAVAL, 2016, pg. 14)

Como não poderia deixar de ser esta onda de ajustes e 
reformas estruturais inicia a partir dos países centrais ao capitalismo 
e posteriormente se prolifera à periferia,

Por volta do final dos anos 1970, explorando uma crise de 
lucratividade e estagflação, os programas neoliberais foram 
implementados por Margaret Thatcher e Ronald Reagan, 
novamente focados na desregulação do capital, no combate ao 
trabalho organizado, na privatização de bens e serviços públicos, 
na redução da tributação progressiva e no encolhimento do 
Estado social. (BROWN, 2019, pg. 28)

É importante desmistificar a ideia de Estado mínimo, 
pois o Estado no pensamento Neoliberal é de um Estado forte, 
não somente cingido à justiça e segurança, mas aos instrumentais 
de política econômica que estabeleçam plenas condições para o 
retorno do livre mercado, pois “O núcleo duro dessa ideologia seria 
constituído por uma identificação do mercado com uma real idade 
natural”. (DARDOT e LAVAL, 2016, pg. 14).

15 “O termo neoliberalismo foi cunhado no Colóquio Walter Lippmann em 1938, uma 
reunião de acadêmicos que lançou as bases político-intelectuais daquilo que uma 
década depois se tornaria a Sociedade de Mont Pèlerin. (BROWN, 2019, pg. 28)
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No entanto, o neoliberalismo vai para além de uma visão 
econômica, ou seja, é mais do que um ato de fé fanático na 
naturalidade do mercado (DARDOT e LAVAL, 2016). Por exemplo, 
quando vista pela lente dos neomarxistas “[...] o neoliberalismo 
(é visto) como um ataque oportunista dos capitalistas e seus 
lacaios políticos aos Estados de bem-estar keynesianos, às sociais 
democracias e ao socialismo de Estado.” (BROWN, 2019, pg. 29). 
O que leva à compreensão de que o neoliberalismo seria “uma 
reprogramação do liberalismo” como se ainda houvesse espaço para 
o laissez-faire.

Outra perspectiva é dada por Michel Foucault que orienta 
uma outra compreensão no significado, objetivo e propósito do 
neoliberalismo “Em seu curso no Collège de France de 1978-
79, Foucault enfatizou a significância do neoliberalismo como 
uma nova racionalidade política, cujo alcance e implicações vão 
muito além da política econômica e do fortalecimento do capital.” 
(BROWN, 2019, pg. 30). Trata-se de uma visão crítica que, dado 
sua amplitude abrange todas as dimensões da relação Estado, 
Mercado e Empresas. Onde no Quadro 4 Mercado e Empresas 
atuam com 40% respectivamente o que mostra a força e potência 
das condições para a valorização do capital.

Quadro 4 - Dimensão da Relação Estado/Mercado/Empresas no período do 
Neoliberalismo

Instituição Dimensão

Estado 20% Repúblicas democráticas ou Monarquias 
constitucionais

Mercado 40% Recuperação da crise dos anos 1970.

Empresas 40% Liberdade à acumulação do capital.

Fonte: Sistematização do autor. Esses percentuais são especulações do autor ao olhar 
para a dinâmica das relações econômicas e sociais da respectiva época.

A amplitude desta visão permite observar de forma mais 
consistente a abrangência deste referencial teórico, principalmente 
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porque,
[...] nessa racionalidade os princípios do mercado se tornam 
princípios do governo aplicados pelo e no Estado, mas 
também que circulam através de instituições e entidades em 
toda a sociedade – escolas, locais de trabalho, clínicas etc. -. 
Esses princípios tornam-se princípios de realidade que saturam 
e governam cada esfera da existência e reorientam o próprio 
homo economicus, transformando-o de um sujeito da troca 
e da satisfação de necessidades (liberalismo clássico) em um 
sujeito da competição e do aprimoramento do capital humano 
(neoliberalismo). (BROWN, 2019, pg. 31).

 Por fim, este percurso histórico, teórico e político teve como 
propósito destacar como a sociedade em seus respectivos momentos 
age e reage na busca das melhores condições para a acumulação de 
riqueza. Fato é que independente dos aportes teóricos e filosóficos 
o modo de produção capitalista se reveste de um comportamento 
cíclico (Quadro 5).

Quadro 5 - Fases componentes do Ciclo Econômico Capitalista

Fonte: Sistematização do autor.

Muitos estudiosos, independente de identidade teórica, se 
dedicaram ao estudo do comportamento cíclico do capitalismo 
e daí muitas conclusões importantes são extraídas. Em linhas 
gerais, os estudos destacam ciclos de curto e de longo prazo 
e daí a identificação de crises conjunturais e estruturais. As 
crises conjunturais são aquelas identificadas no curto prazo e, 
normalmente, resolvidas com medidas de política econômica, 
em algumas situações com políticas monetárias e, em outras com 
políticas fiscais ou a combinação de ambas. Já as crises estruturais 
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são aquelas que somente são resolvidas com mudanças estruturais 
na base produtiva via a inserção de novas tecnologias e mudanças 
no processo de organização do trabalho. A título de exemplo: a 
crise de 1929 foi uma crise conjuntural e a orientação Keynesiana 
foi a combinação de política monetária e fiscal; por sua vez a 
crise dos anos 1970 foi uma crise estrutural e, para sua solução a 
orientação neoliberal foi de ajuste estrutural combinando uma série 
de reformas.

 Para efeitos desta reflexão importa que o sistema capitalista 
é cíclico e que suas crises ocorrem continuamente. Assim, a partir 
das informações contidas na Tabela 1 se destaca as principais crises 
capitalistas ocorridas no transcorrer do século XX.

Tabela 1 - Principais crises capitalistas ocorridas no transcorrer do século XX

Anos Local Nome Causa

1929 EUA
Grande 

Depressão

A crise econômica mundial da década de 1930 
foi precipitada pela queda dos preços no mercado 
agrícola nos EUA em 1928.

1973 EUA
Crise do 
petróleo

A economia mundial, e particularmente 
a dos Estados Unidos, entram em recessão após a 
crise do petróleo de 1973.

1997 Ásia Crise 
monetária

Desvalorização das moedas asiáticas

2008 EUA Subprime

Resultou de intervenções do governo norte 
americano o que impulsionou a sustentação de uma 
bolha imobiliária que só se tornou mundialmente 
reconhecida em agosto de 2007.

2020 China Covid-19
A doença foi identificada pela primeira vez em 
Wuhan, na província de Hubei, República Popular 
da China, dezembro de 2019.

Fonte: Informações sistematizadas pelo autor.

As informações contidas na terceira coluna da Tabela 1 
indicam o tipo de origem da respectiva crise. Daí a observação de 
que, via de regra, em uma crise, a causa bem como a consequência 
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são econômicas. No entanto, a crise de 2020 tem uma causa que não 
é econômica, e sim sanitária, o que dá um diferencial importante,

A pandemia que se abateu sobre os diferentes países do mundo 
no início do ano de 2020 trouxe consequência inéditas para 
a economia global. Ao contrário das crises de 1929 e 2008, 
o colapso econômico de 2020 não é fruto do contágio da 
economia real por uma crise originada no setor financeiro, mas 
do contágio da economia real por uma crise de saúde pública, 
ou simples assim, do contágio por um vírus. (CARVALHO, 
2020, p. 9)

Por outro lado, sabe-se que o referencial teórico, atualmente 
adotado pela grande maioria dos países capitalistas sejam de governos 
aliados a ideologia conservadora ou progressista é o neoliberal, 
onde conforme as especulações nesta reflexão as dimensões de 
atuação do mercado e empresas chega a 80% (Quadro 4), ou seja 
menos intervenção estatal e mais liberdade de mercado. Dado 
este contexto, a pergunta que fica é: qual a orientação de política 
econômica neoliberal para controlar o abalo econômico causado pela 
crise sanitária?

Não se trata de uma resposta fácil, pois não existe no 
referencial uma formulação para tal situação: uma crise exógena 
aos preceitos teóricos econômicos. No entanto, a crise está posta e 
tem que ser enfrentada, pois ela se reveste de resultados econômicos 
tais como: queda generalizada da atividade produtiva; fechamento 
de empresas independente do porte; queda abrupta da arrecadação 
fiscal; inadimplemento tanto de pessoas jurídicas quanto físicas; 
desemprego generalizado; aumento da pobreza e da miséria, entre 
outros.

Logo, o que se percebeu mundialmente foi uma ação 
imediata dos governos independente de suas posturas ideológicas 
já que a crise sanitária não escolhe tempo ou lugar para se alocar. As 
respostas tiveram que ser imediatas e vieram na forma de auxílios 
monetários para pessoas físicas e jurídicas, financiamentos para 
empresas e medidas fiscais (Quadro 6).
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Quadro 6 - Impactos econômicos do Coronavírus medidas econômicas adotadas pelos 
governos contra a Pandemia

Países
Medidas Econômicas

Monetárias Financiamento de liquidez Fiscais

EUA

O Federal Reserve  
reduziu as taxas de juros 
em um total de 150 
pontos-base em duas 
reuniões de emergência 
nos dias 3 de março (50 
pontos-base) e 15 de 
março (100 pontos-
-base), levando as taxas 
de fundos federais ao 
intervalo entre 0-0,25%, 
juntamente com US$ 
700 bilhões em compras 
de ativos, ou flexibiliza-
ção quantitativa.

Trilhões de dólares em acordos 
de recompra inundaram os 
mercados com dinheiro; linhas 
de swaps com outros grandes 
bancos centrais para fornecer 
financiamento em dólares; 
programa de apoio a fundos 
do mercado monetário; várias 
flexibilizações de amortece-
dores de capital bancário; 
financiamento de suportes 
para empresas fornecerem 
empréstimos que se entendem 
até quatro anos; financiamento 
para auxiliar no fluxo de crédi-
to nos mercados de títulos las-
treados em ativos; também se 
planeja estender crédito para 
pequenas e médias empresas.

O Congresso deve 
aprovar um pacote de 
estímulo de US$ 2 tri-
lhões nesta quarta-feira, 
incluindo um fundo de 
US$ 500 bilhões para 
ajudar indústrias afeta-
das com empréstimos e 
uma quantia comparável 
para pagamentos diretos 
de até US$ 3.000 a 
milhões de famílias 
norte-americanas.

Zona do 
Euro

Em 12 de março, o 
Banco Central Europeu 
(BCE) acrescentou 
120 bilhões de euros a 
seu atual programa de 
compra de ativos de 20 
bilhões de euros mensais, 
além de flexibilização 
quantitativa. Em 19 de 
março, o BCE adicionou 
outros 750 bilhões de 
euros em flexibilização 
quantitativa, elevando 
o total para cerca de 1,1 
trilhão de euros neste 
ano e incluiu a Grécia 
na carteira de títulos que 
compraria.

O BCE cortou a taxa de 
juros em suas Operações de 
Refinanciamento de Longo 
Prazo (TLTROs, na sigla em 
inglês), empréstimos baratos 
para bancos, em 25 pontos-
-base, para -0,75% em 12 de 
março. Forneceu Operações 
de Refinanciamento adicionais 
para reduzir o financiamento 
bancário até junho e afrouxou 
as regras de capital.

Suspensão dos limites 
dos empréstimos do 
governo da União Euro-
peia (UE), considerando 
permitir uma linha de 
crédito de precaução no 
valor de 2% do Produto 
Interno Bruto (PIB) 
nacional do fundo de 
resgate do Mecanismo 
Europeu de Estabilida-
de (ESM, na sigla em 
inglês).
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Alemanha

Em 23 de março, 
acertou um pacote 
de até 750 bilhões de 
euros; 100 bilhões de 
euros para um fundo de 
estabilidade econômi-
ca que pode assumir 
participações diretas em 
empresas; 100 bilhões 
de euros em crédito 
ao banco público de 
desenvolvimento para 
empréstimos a empresas 
em dificuldades; o 
fundo de estabilidade 
oferecerá 400 bilhões 
de euros em garantias 
de empréstimos para 
garantir dívidas corpo-
rativas sob o risco de 
inadimplência.

França

Anunciou US$ 45 
bilhões em euros em 
medidas de crise para 
auxiliar empresas e 
trabalhadores em 17 de 
março; garantia de até 
300 bilhões de euros em 
empréstimos corporati-
vos de bancos comerciais 
em 16 de março.

Itália

Em 16 de março, 
decreto de emergência 
no valor de 25 bilhões 
de euros que suspen-
de o pagamento de 
empréstimos e hipotecas 
para empresas e famílias 
e amplia os fundos para 
auxiliar empresas a paga-
rem trabalhadores
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Espanha

Em 17 de março, um 
pacote de 200 bilhões 
de euros foi anunciado; 
metade das medidas de 
assistência econômica 
são garantias de crédito 
para empresas e o res-
tante inclui empréstimos 
e auxílios a pessoas 
vulneráveis.

Reino 
Unido

O Banco da Inglater-
ra (BoE, na sigla em 
inglês) reduziu as taxas 
de juros em um total de 
65 pontos-base em duas 
reuniões de emergência, 
nos dias 11 de março 
(50 pontos-base) e 19 de 
março (15 pontos-base), 
levando os juros bancá-
rios a um nível recorde 
de 0,10%; anúncio de 
compras de títulos de 
200 bilhões de libras.

O BoE também introduziu 
um novo programa de crédito 
barato e reduziu um amorte-
cedor de capital para ajudar 
os bancos a emprestarem. 
Um mecanismo de financia-
mento corporativo do BoE 
comprará papéis comerciais 
com prazo de vencimento em 
até 12 meses de empresas com 
classificação de risco em grau 
de investimento ou semelhante 
no período pré-crise.

Em 11 de março, um 
plano de estímulo de 30 
bilhões de libras; 330 
bilhões de libras em ga-
rantias de empréstimos 
para empresas; ofereceu 
pagar até 80% das des-
pesas com salários se os 
funcionários forem co-
locados em licença, até 
um máximo de 2.500 
libras (US$ 2.930) cada 
por mês —se as empre-
sas os mantiverem. As 
empresas também têm 
permissão para reter 
temporariamente 30 
bilhões de libras (US$ 
35 bilhões) de imposto 
sobre valor agregado 
(IVA).
Coronavirus liga alerta 
pelo mundo
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Canadá

O Banco do Canadá 
cortou as taxas em 100 
pontos-base em duas 
reuniões de emergência, 
nos dias 4 de março (50 
pontos-base) e 13 de 
março (50 pontos base), 
levando a taxa de juros 
overnight ao patamar de 
0,75%.

Expansão das garantias elegí-
veis para operações compro-
missadas a prazo; programa de 
compra de hipotecas seguradas 
em 50 bilhões de dólares ca-
nadenses (US$ 34,6 bilhões); 
programa de suporte a crédito 
de 10 bilhões de dólares cana-
denses para empresas.

55 bilhões de dólares 
canadenses em diferi-
mentos de impostos 
para empresas e famílias; 
Pacote de ajuda de 27 
bilhões de dólares cana-
denses para trabalhado-
res e famílias de baixa 
renda.

Japão

O Banco do Japão afrou-
xou a política monetária, 
aumentando as compras 
de fundos negociados 
em bolsa (ETFs, na 
sigla em inglês) e outros 
ativos de risco, incluindo 
títulos corporativos. O 
banco central também 
decidiu criar um novo 
programa para conceder 
empréstimos a taxa zero 
por um ano a instituições 
financeiras.

O governo anunciou 
gastos extras de 430,8 
bilhões de ienes (US$ 
4,1 bilhões), destina-
dos principalmente a 
auxiliar as pequenas e 
médias empresas afeta-
das. O governo também 
financiará melhorias em 
instalações médicas e 
subsidiará os pais que 
são forçados a sair de 
licença por causa das 
escolas fechadas.
Nenhum plano de 
estímulo fiscal foi anun-
ciado, mas é esperado 
algo para o mês de abril, 
o que pode incluir pa-
gamentos em dinheiro. 
As medidas poderiam 
contabilizar mais de 30 
trilhões de ienes (US$ 
270 bilhões).
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Austrália

O Banco Central da Aus-
trália reduziu as taxas em 
50 pontos-base em duas 
decisões (25 pontos-base 
na reunião de 3 de março 
e outros 25 pontos-base 
na reunião de emergên-
cia de 19 de março), 
levando o nível dos juros 
para 0,25%; introduziu 
o primeiro uso da flexi-
bilização quantitativa, 
estabelecendo uma meta 
de cerca de 0,25% para o 
rendimento dos títulos.

Um mecanismo de finan-
ciamento de 90 bilhões de 
dólares australianos (US$ 
53,3 bilhões) para bancos a 
uma taxa fixa de 0,25%; um 
programa de compra de 15 
bilhões de dólares australianos 
em títulos garantidos por 
hipotecas residenciais e outros 
garantidos por ativos; um 
programa de suporte, de 715 
milhões dólares australianos, 
para companhias aéreas.

66,1 bilhões de dó-
lares australianos em 
assistência a empresas e 
pagamentos adicionais 
de assistência social; um 
pacote de 17,6 bilhões 
de dólares australianos 
em subsídios para 
aprendizes, pequenas 
empresas, pensionistas 
e outros.

Coréia do 
Sul

O Banco da Coreia 
reduziu as taxas de juros 
em 50 pontos-base, para 
0,75%, em 16 de março.

Orçamento suplementar 
de 11,7 trilhões de won; 
50 trilhões de won em 
financiamento de emer-
gência para pequenas 
empresas; maior afrou-
xamento às principais 
regras de fluxo de capital 
temporariamente para 
incentivar as institui-
ções financeiras locais a 
fornecerem mais dólares.
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China

O Banco Popular da 
China reduziu sua taxa 
de empréstimo de um 
ano, introduzida pela 
primeira vez em agosto, 
em 10 pontos-base, 
para 4,05% em 20 de 
fevereiro, após várias 
injeções de liquidez e 
outras flexibilidades 
políticas. Em 13 de 
março, o banco cortou 
o caixa que os bancos 
devem manter como 
reservas pela segunda vez 
este ano, liberando 550 
bilhões de yuans (US$ 
79 bilhões).

A China ofereceu financia-
mento mais fácil para empre-
sas de pequeno e médio porte, 
aumentando em 500 bilhões 
de yuans as cotas de reemprés-
timos e redesconto de yuan em 
25 de fevereiro. Também au-
mentou a cota de empréstimos 
dos bancos políticos em 350 
bilhões de yuans para fazerem 
empréstimos direcionados a 
esses negócios.

A China deve liberar 
trilhões de yuanes em 
estímulo fiscal. Os 
gastos ampliados terão 
como objetivo estimular 
o investimento em 
infraestrutura, apoiado 
em 2,8 trilhões de yuans 
(US$ 394 bilhões) em 
títulos especiais do 
governo local, segundo 
fontes, em 19 de março. 
O déficit orçamentário 
nacional pode subir 
para níveis recordes, 
acrescentaram fontes.
Várias pequenas medidas 
e despesas fiscais, como 
incentivos fiscais, tarifas 
reduzidas de energia e 
redução de taxas.

Brasil

O Banco Central do 
Brasil reduziu as taxas de 
juros em 50 pontos-base 
para 3,75% e diminuiu 
os requisitos de capital 
para instituições finan-
ceiras.

Um programa do banco 
central, de R$ 1,2 trilhão 
(US$ 233,8 bilhões), para 
injetar liquidez por meio da 
compra de pacotes de carteiras 
de empréstimos bancários; 
novas regras que permitem 
aos bancos oferecerem a em-
presas e famílias empréstimos 
maiores e melhores condições; 
intervenção do banco central 
nos mercados de câmbio e 
recompras de títulos soberanos 
em dólar.

Programa de R$ 150 
bilhões para auxiliar a 
população mais vulnerá-
vel e proteger empregos; 
aprovação, pelo 
Congresso, de decreto 
presidencial que declara 
emergência nacional em 
torno do Coronavírus, 
permitindo ao governo 
renunciar às metas 
fiscais e liberar recursos 
orçamentários.

Fonte: Informações sistematizadas pelo autor.

Enfim, é crível que em todas as economias houve ação 
imediata de socorro às pessoas, mas principalmente ao capital. É 
exatamente, neste ponto, que o contradito neoliberal se faz presente. 
A ação de socorro se mostra superior à formulação de políticas 
de recorte teórico ou filosófico. Mas, tendo por base a equação 
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Estado/Mercado/Empresas se pode dizer que neste momento a 
orientação neoliberal está mais liberal do que nunca, na medida 
em que está reservando, pelo menos momentaneamente, ao Estado 
um papel não somente de justiça e segurança, mas também de 
intervenção motivada por calamidade pública à sociedade como 
um todo. No entanto, há quem veja nestas ações muito mais uma 
orientação tipicamente Keynesiana de injeção de recursos públicos 
no mercado sem a devida fonte de cobertura de receitas públicas.

4 Considerações finais

As sociedades, no contexto mundial, vão seguindo seu 
percurso histórico e com isto vão se transformando política, 
econômica e socialmente. As novas formulações vão ocupando o 
lugar das anteriores e em algumas situações as reformulando. O 
propósito desta reflexão foi, a partir da composição de uma relação 
Estado/Mercado/Empresas perceber o tamanho que cada escola 
do pensamento econômico determinava para cada uma destas 
instituições. Pois, entende-se da importância desta determinação 
para os meios e fins da lógica da acumulação capitalista.

As dimensões de cada instituição na relação foram 
estipuladas a partir do pensamento de cada escola, levando-se em 
consideração o tempo histórico, principalmente no que refere a 
passagem de um modo de produção para outro. Assim, o texto 
reflete a passagem do feudalismo para o capitalismo e circula pelas 
escolas do pensamento econômico: o mercantilismo; a fisiocracia; 
o liberalismo econômico; o keynesianismo; e conclui com o 
neoliberalismo nos tempos atuais.

Assim, a dimensão da relação Estado/Mercado/Empresas 
como instituições pautadas pelo postulado neoliberal implica 
na redução de atuação do Estado. Ao contrário do pensamento 
Keynesiano, os neoliberais retiram da atuação do Estado a sua 
função empresarial e de promotor do bem-estar, passando-as 
para o mercado. Essa mudança impacta diretamente no modelo 
de proteção social, reduzindo os avanços trilhados pelas políticas 
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sociais. Nem sempre esse movimento é claro e direto, utilizando-
se de estratégias para além da retirada concreta de direitos sociais 
através de políticas de ajustes fiscal.

Tendo como referência o Brasil, percebe-se que as mudanças 
que vem sendo conduzidas pelo governo nacional, sob a perspectiva 
da agenda neoliberal, se pautam pela austeridade fiscal como receita 
para o enfrentamento da crise econômica, o que limita os avanços 
obtidos com as políticas sociais de caráter universal. Ao optar pela 
austeridade fiscal, o Estado brasileiro compromete o mínimo já 
ofertado à população como garantia de acesso e de uma vida mais 
digna.

A pandemia tem estabelecido um forte movimento e 
esforços mundiais no sentido de ampliação de serviços de saúde 
como estrutura mínima para oferecer assistência a população. Com 
rápida contaminação e alta letalidade o vírus tem determinado 
que os Países corram contra o tempo para adequar minimamente 
a estrutura de atendimento à população e a definir estratégias 
de compensação econômica a população. Certamente deverá 
representar uma crise mundial com profundas mudanças após esse 
enfrentamento sanitário.

Importante considerar que o referencial neoliberal, pego 
de surpresa pela pandemia, ainda não teve tempo de sinalizar 
qual a formulação de política econômica para recuperar os danos 
econômicos. Por enquanto, fica o questionamento, estariam os 
neoliberais revendo o pensamento liberal clássico frente a uma 
calamidade pública ou estariam fechando os olhos e injetando 
recursos na economia como bons keynesianos?
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1 Introdução

O objetivo proposto para este capítulo é proceder a uma 
revisão analítica sobre o sistema de proteção social1 

construído nas últimas décadas do século XIX e início do século 
XX, e atribuiu, ao Estado capitalista, uma função interventiva e 
regulatória na área da proteção social2. Esse novo papel do Estado 
gerou concepções distintas quanto ao alcance e a garantia de 
direitos sociais e econômicos, balizadas por condições históricas, 
ideológicas e a inserção de cada um dos países na ordem econômica 
regional ou internacional.

A ampliação funcional da ação do Estado ocorreu de forma 
diferenciada nos países de economias capitalistas e uma decorrência 
das múltiplas configurações entre o Estado e a Sociedade Civil. 
Identifica-se, entretanto, um traço comum, que pode ser percebido 

1 A proteção social se refere aos mecanismos que cada sociedade dispõe aos seus 
integrantes para fazer frente a privações econômicas e sociais em decorrência de 
enfermidades, acidentes, e outros eventos que possam ocasionar a perda parcial 
ou total de renda em razão de eventos diversos.  Podem ser institucionalizados em 
termos de políticas públicas ou ações filantrópicas pela sociedade civil. O Banco 
Mundial (1997) indica que proteção social se relaciona às ações encetadas para ajudar 
pessoas, grupos e comunidades a administrarem melhor os riscos e prestar maior 
apoio aos pobres. Compreende tanto marcos regulatórios legais como programas 
governamentais. José Luís Fiori (1995b) apresenta uma síntese elucidativa entre 
proteção social, política social e Welfare State.

2 Este capítulo recupera parte da tese defendida junto ao Programa de Pós-graduação 
em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina em 2002, razão pela qual 
a abordagem analítica sobre a proteção social se encerra em 2002.
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na aceitação, por parte dos trabalhadores, da apropriação privada 
dos meios e resultados da produção e, por parte dos detentores 
do capital, que concordaram com uma maior partilha de renda e 
recursos obtidos. Esse acordo firma o compromisso da democracia 
capitalista, com o Estado assumindo a função regulatória e o 
controle desse pacto.

Após um período de redução dos conflitos entre o capital 
e o trabalho, o compromisso perdeu sua força agregadora e, pelo 
contrário, tornou-se objeto de acirradas críticas, sendo questionado 
pelas elites capitalistas desde os meados de 1970. Por outro lado, a 
herança política democrática não pode ser abolida simplesmente, 
tendo em vista os ganhos da classe trabalhadora, apesar das 
críticas quanto à ineficácia e os limites para uma alteração radical 
no sistema capitalista, formulada por setores mais à esquerda do 
espectro político.

O Estado liberal-democrático3, de meados do século XX, 
para manter sua legitimidade e hegemonia, face aos processos 
sociais e econômicos, viu-se obrigado a intervir cada vez mais nos 
processos de produção e reprodução da vida social, incorporando 
as demandas e necessidades dos sujeitos políticos. Transforma-
se, assim, em um Estado de Bem-Estar, compatibilizando duas 
ordens de exigências, aparentemente contraditórias, que são as de 
garantir os direitos sociais aos seus integrantes e, ao mesmo tempo, 
a sobrevivência da expansão capitalista.

As assimetrias identificadas entre os diversos países, em 
relação aos direitos, são explicadas pelas diferenças culturais, 
históricas, políticas e econômicas que imprimem distintos padrões 
aos mecanismos de atenção social. Ainda assim, aspectos comuns 
podem ser identificados, estruturando explicações sobre o papel e 
a dinâmica do padrão dominante de proteção ao bem-estar nos 

3 Deve-se atentar que, “mesmo o objetivo liberal de construir um ‘Estado limitado’ 
pode ser compreendido de duas formas distintas: o sentido liberal de limitação dos 
seus poderes (Estado de direito) ou o sentido liberista de limitação das suas funções 
(Estado mínimo)” (MONDAINI, 2002).



  109
Desenvolvimento e Políticas Públicas em Perspectiva...

países industriais avançados4.
A partir dos anos 1970 inicia-se uma reversão do modelo 

construído até então, com críticas variadas sobre sua crise.

2 O Estado de Bem-Estar: Constituição e Consolidação

O enunciado Welfare State, utilizado pelos países de fala 
inglesa para designar o Estado de Bem-Estar5 é bem mais recente 
que a expressão Estado-Providência. Esta última, segundo referência 
encontrada em Rosanvallon (1981), foi usada, em 1860, por Émile 
Ollivier, deputado republicano francês, ao criticar o aumento das 
atribuições do Estado, na esteira de uma concepção em voga na 
época que só reconhecia o interesse particular de cada indivíduo e 
o interesse geral, não havendo lugar para os incipientes interesses 
corporativos. Posteriormente, é retomada pelo economista Émile 
Laurent, que defendia um Estado “[...] erigido numa espécie de 
providência, preconizada como alternativa ao desenvolvimento de 
associações de previdência, que faria a mediação entre o interesse 
geral e o particular de cada indivíduo” (ROSANVALLON, 1981, 
p. 111). Welfare State foi uma expressão cunhada na década de 
1940, ainda que a menção a Welfare Policy – Política de Bem-Estar 
– ocorra desde o início do século XX.

O Plano Beveridge6, primeiro documento a marcar os 
princípios do Welfare State, sinalizou a independência entre 

4 Não se pretende uma exaustiva revisão, visto que a densidade do material já produzido 
é suficiente, não só para qualquer análise que se pretenda, como enfoca distintas 
abordagens. Entre os estudiosos que se debruçam sobre o tema, podemos encontrar 
no Brasil, entre outros autores, Sônia Draibe (1988, 1990), Elaine R. Behring (1998), 
Marta T.S. Arretche (1995), Maria Lúcia Teixeira Werneck Vianna (1998), José Luís 
Fiori (1995a), Marcos Coimbra (1987) e Ana Elizabete Mota (1995).

5 Esping-Andersen (2000) estabelece as distinções entre Estado de Bem Estar e 
regimes de bem estar. Enquanto o primeiro é uma construção histórica centrada na 
redefinição dos papéis e funções do Estado – nação; por outro lado “se puede definir 
um régimen del bienestar como la forma conjunta e interdependiente em que se 
produce y distribuye el bienestar por parte del estado, el mercado y la familia (2000, 
p. 52).

6 O Plano Beveridge surge do relatório elaborado por William Beveridge sobre o 
sistema britânico de segurança social, em 1942.
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necessidades e mercado, tendo imediata repercussão em vários 
países, que passaram a organizar a sua política de segurança social 
com as características apontadas por Beveridge:

- é um sistema generalizado, que abrange o conjunto 
da população, seja qual for o seu estatuto de emprego ou o seu 
rendimento;

- é um sistema unificado e simples: uma quotização única 
abrange o conjunto dos riscos que podem causar privações do 
rendimento;

 - é um sistema uniforme: as prestações são uniforme, seja 
qual for o rendimento dos interessados;

 - é um sistema centralizado: preconiza uma reforma 
administrativa e a criação de um serviço público único 
(ROSANVALLON, 1981).

Foi na Alemanha7 que surgiram os primeiros elementos da 
política social que desaguaram no Estado de Bem-Estar moderno, 
como fruto da força crescente do partido social-democrata8. Esse 
crescimento, que preocupava sobremaneira o grupo no poder na 
época, foi alvo de intensa repressão. Os ataques violentos ao partido 
foram compensados com a instauração de uma política social que 
cobria alguns riscos do trabalho e da própria sobrevivência da classe 
trabalhadora. Até 1889, os trabalhadores alemães já contavam com 
o seguro doença, proteção contra acidentes de trabalho e seguro 
velhice invalidez.

As interpretações analíticas a respeito da lógica, da evolução 
e da dinâmica do Welfare State são inúmeras, e de distintas 
orientações teórico-metodológicas, além de incursionarem pelos 

7 O termo alemão Wohfahrstaat vem sendo usado desde a década de 1870, juntamente 
com o termo Sozialstaat que é igualmente utilizado para denominar as reformas dos 
anos 1880, realizadas por Bismarck.

8 Segundo o marxista austro-alemão Heimann, citado por Esping-Andersen (1991, 
p. 89), as reformas conservadoras alemãs foram motivadas pelo desejo de reprimir 
a mobilização dos trabalhadores, mas tornaram-se contraditórias: “o equilíbrio do 
poder de classe altera-se fundamentalmente quando os trabalhadores desfrutam de 
direitos sociais, pois o salário social reduz a dependência do trabalhador em relação ao 
mercado e aos empregadores, e assim se transforma numa fonte potencial de poder”.



  111
Desenvolvimento e Políticas Públicas em Perspectiva...

planos da ética, filosofia, política, economia e direito, ou associarem 
linhas interdisciplinares.

O debate sobre a emergência, a consolidação e as 
contradições9 ou crise do Welfare State foi sistematizado, nos 
últimos anos, por autores que utilizaram formas e critérios diversos 
para tal empreitada.

Há entre os estudiosos do tema, especialmente os 
mais vinculados a uma tendência economicista, embora com 
reconhecidas divergências internas, uma relativa concordância 
interpretativa, no sentido que os programas sociais inclusivos, 
de cunho universalizante, foram colocados em marcha devido ao 
excedente econômico e ao grau de desenvolvimento tecnológico 
obtido com a industrialização, além das pressões políticas derivadas 
da expansão, em forma e conteúdo, das democracias capitalistas.

Arretche (1995), retomando a argumentação de Wilensky, 
observa que os crescimentos econômicos e demográficos explicam 
a emergência generalizada do Welfare State no mundo ocidental 
industrializado. Justifica seu posicionamento a partir da constatação 
que os padrões mínimos, sob fiança governamental, de renda, 
nutrição, saúde, habitação e educação, assegurados como direitos 
políticos, e não como caridade, para todos os habitantes do país, 
estão relacionados aos problemas e possibilidades advindos do 
processo de inovação industrial.

Problemas no sentido dos efeitos da industrialização sobre a 
população – estratificação social, processos inovadores de trabalho 
para segmentos que vêm da área rural, aumento da mão-de-obra 
feminina, etc. – vêm exigindo novos mecanismos de coesão e 
integração sociais. As possibilidades de sua implementação estão 
relacionadas ao excedente financeiro para sustentá-los e expandi-
los, o que significa que a riqueza dos países levaria a uma similitude 

9 O termo contradição, ao se referir a um modo específico de produção, diz respeito à 
sua tendência inerente de destruir as pré-condições de sua sobrevivência, sendo que, 
nas palavras de Offe (1994, p .19), “lo necesario se hace impossible y lo impossible 
se hace necesario”. Alerta, ainda, que o conceito de contradição não implica uma 
derrocada ou uma crise do sistema capitalista de produção.
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entre os mesmos em termos de cobertura da população e dos 
riscos (ARRETCHE, 1995). Assim, seriam irrelevantes os outros 
mecanismos na constituição do Welfare State.

Essa tendência, de forte matiz durkheimiana, atribui a 
emergência do Estado de Bem-Estar às necessidades de coesão e 
integração do tecido social, uma vez que os mecanismos tradicionais, 
especialmente a família e outras instituições clássicas, perderam 
suas funções agregadoras (ARRETCHE, 1995).

Resgatando a função coordenadora do Estado Moderno 
sobre as estruturas de socialização e produção de bens nas sociedades 
mercantilizadas e aliando-as à questão democrática, Draibe credita 
a expansão da proteção pública às necessidades de minimizar os 
riscos das formas contemporâneas de produção e reprodução da 
força de trabalho (DRAIBE, 1988). Define Welfare State como 
um tipo de regulação exigida pelas transformações ocorridas no 
âmbito da produção, abrangendo o Estado e a sociedade. Tais 
transformações provocaram a emergência de sistemas nacionais 
públicos ou fortemente regulados de educação, saúde, previdência 
social, substituição de renda, assistência e habitação.

Para argumentar, e justificar o ponto de vista adotado, 
sustenta três ordens de variáveis:

 - o número de trabalhadores dependentes do mercado 
aumenta, bem como o de aposentados, o de acidentados no 
trabalho, etc., enquanto o potencial assistencial das redes primárias 
– família e comunidade – diminui;

 - o caráter cíclico da produção exige que se estabeleça 
alguma forma de proteção do trabalhador desempregado. Assim, 
o excedente de mão-de-obra, fenômeno típico do capitalismo 
monopolista, exigiria, de per si, formas de regulação da força de 
trabalho via gestão estatal;

 - a mobilização operária, devido à urbanização e localização 
espacial das fábricas e formas de produção fordista, potencializa os 
riscos de um confronto ideológico, que ameaça a ordem capitalista 
(DRAIBE, 1988).
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Na mesma direção da argumentação acima, a relação entre 
capitalismo e democracia é enfatizada como um compromisso 
no qual há a concordância com a instituição da propriedade 
privada do capital social pelos que não possuem os meios de 
produção. Em contrapartida, há a aceitação, pelos que possuem 
os meios de produção, da existência de instituições políticas que 
viabilizem aos outros grupos a possibilidade de exigir seus direitos 
à partilha de recursos e à distribuição de renda (PRZEWORSKI; 
WALLERSTEIN, 1988).

Tal compromisso somente foi possível a partir do 
keynesianismo, que forneceu os fundamentos ideológicos e 
políticos que justificaram, para a classe empresarial e para a classe 
trabalhadora, uma nova maneira de harmonizar a propriedade 
privada com a gestão democrática da economia pelo Estado. “O 
controle democrático do nível de desemprego e da distribuição de 
renda, tornaram-se os termos do compromisso que tornou possível 
o capitalismo democrático” (PRZEWORSKI; WALLERSTEIN, 
1988, p. 31). O problema central enfrentado pela ortodoxia 
econômica da década de 1930 foi que todos os meios de produção 
ficaram ociosos, tornando patente a irracionalidade do sistema 
capitalista de mercado totalmente livre, o que levou à exigência 
da adoção de medidas anticíclicas de administração da demanda, 
garantindo, de forma concomitante a utilização dos homens e das 
máquinas. O compromisso de classe foi justificado tecnicamente 
como forma de aumentar o consumo e consequentemente reduzir 
o desemprego.

Assim, a tendência distributiva de esquerda voltada para 
sua base eleitoral encontrou uma racionalização numa 
teoria economicamente técnica. Como indica Léon Blum, 
uma melhor distribuição [...] reanimaria a produção ao 
mesmo tempo em que atenderia à justiça (PRZEWORSKI, 
WALLERSTEIN, 1988, p. 33).

Os dois autores alertam, entretanto, que nem todas as 
posições keynesianas foram adotadas igualmente, sendo que 
a sua aplicação, nos diferentes países, sofreu alterações em sua 
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implementação e, inclusive, devido às argumentações políticas 
diferenciadas. Alguns países optaram por redistribuição de renda 
via salários e transferências indiretas, outros enfatizaram o manejo 
dos gastos do governo por meio dos impostos e oferta da moeda e 
alguns, ainda, impuseram uma política agressiva de emprego, sem 
aumento salarial. Concluem a argumentação afirmando que,

[...] em todas as suas formas, o compromisso keynesiano 
consistiu em um programa dual: “pleno emprego e igualdade”, 
onde o primeiro termo significava regulação do nível de 
emprego pela administração da demanda, particularmente 
dos gastos do governo, e o último consistia na malha de 
serviços sociais que constituíam o “estado de bem estar” 
(PRZEWORSKI; WALLERSTEIN, 1988, p. 34)10.

Outros autores associam a construção do Welfare State às 
exigências próprias da dinâmica capitalista e suas crises cíclicas. Em 
razão desta argumentação, Francisco de Oliveira (1988) interpreta 
o Welfare State como um padrão de financiamento público da 
economia capitalista, em consequência das políticas originalmente 
anticíclicas de teorização keynesiana. O fundo público financiaria, a 
partir de regras pactuadas em uma esfera pública, tanto a produção 
como a reprodução da força de trabalho. Os seguidores dessa linha 
de interpretação alegam que a própria dinâmica do capitalismo 
monopolista11 tornou necessária a emergência de um novo padrão 
de regulação social. Tal ocorreu devido às seguintes situações:

10 O compromisso de pleno emprego e igualdade foi, posteriormente, o motivo de 
sua dependência de concessões econômicas outorgadas a grupos de pressão fora do 
mercado. “A política virou uma interação de coalizões entre esses grupos, propiciando 
o surgimento de tendências corporativistas de negociação direta, seja entre grupos 
organizados – particularmente trabalho e capital- sob a tutela do governo, seja 
entre cada grupo e o governo. A distribuição dos recursos econômicos tornou-
se crescentemente dominada por relações de forças políticas (PRZEWORSKI, 
WALLERSTEIN, 1988, p. 343).

11 O conceito de capitalismo monopolista de Estado representa o resultado de um 
conjunto de estudos que pretendem explicar a dinâmica e as contradições do 
capitalismo no pós-guerra, nos países desenvolvidos do Primeiro Mundo. Tem 
como características: a intensificação do papel do Estado; a forte concentração do 
capital, via fusões/incorporações de setores estratégicos da economia; interpenetração 
entre capital bancário e grupos industriais e o aumento da massa de trabalhadores 
assalariados (BEHRING, 1998).
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 - os assalariados, reunidos em torno de interesses coletivos, 
impuseram a sua participação no mercado de trabalho;

 - o caráter cíclico da produção tornou necessária uma 
proteção mínima ao desemprego;

 - pela contribuição que o novo modo de regulação oferece 
em termos de benefícios ou vantagens para o aumento da taxas de 
acumulação, minorando os efeitos ou reduzindo a instabilidade das 
crises cíclicas do capital12.

Corroborando esta tendência, Abreu (1997) ressalta a 
correlação estreita entre o Welfare State e os princípios e valores da 
sociedade salarial, especialmente os que se erigiram nos marcos do 
capitalismo monopolista, no período entre 1940 a 1970. Afirma 
que a nova ordem socioeconômica favorece

o processo de reprodução ampliada do capitalismo mediante 
um mercado de trabalho e de consumo crescente, tendência 
ao pleno emprego com forte mobilidade sócio-profissional 
e salarial, ampliação e diversificação do consumo de bens e 
serviços, crescentes direitos à segurança e o bem-estar sociais, 
garantidos por leis e, sobretudo, pactos entre atores sociais e 
políticos e uma cultura de equidade e justiça, além de uma 
democratização do processo eleitoral-partidário articulador 
e legitimador das estratégias dirigentes, através do sufrágio 
universal e da regra da maioria (ABREU, 1997, p.52).

As decorrências deste processo se estenderam para os 
estatutos e garantias jurídicas (universalização da cobertura 
da proteção social garantida como direito social – exigindo 
financiamentos com fundos públicos) e regulação econômica (um 
padrão de financiamento público da economia capitalista, tanto na 
produção como reprodução social, levando os conflitos originários 
do trabalho para o interior do Estado).

Dentro do espectro econômico, James O’Connor (1977), 
explica a consolidação do Welfare State, a partir da análise das 

12 Offe (1984) e Singer (1994) podem ser consultados para um aprofundamento da 
questão. Elaine R. Behring (1998), analisa, de forma circunstanciada, como os 
mecanismos de política social vão se instituindo no mundo capitalista, e em especial, 
nos países classificados como capitalistas tardios.
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funções dos gastos estatais de legitimação e acumulação, o que, 
indiretamente, permite inferir o tipo de organização estatal que 
seria a resposta às necessidades de acumulação e legitimação do 
sistema capitalista. Segundo sua interpretação, o Estado capitalista 
de Bem-Estar tenta desempenhar duas funções básicas que são 
paradoxais. A de manter um processo contínuo de acumulação do 
capital e ao mesmo tempo garantir ou criar condições de harmonia 
social, favorecendo as suas bases de legitimação. Estas duas funções 
determinam os gastos que o Estado tem de investimento e consumo 
social – capital social e o dispêndio com despesas sociais, necessários 
para manter a legitimação do Estado e a harmonia social exigida 
para a acumulação do capital.

Claus Offe (1984), ao analisar a emergência da proteção estatal 
afirma que o processo de industrialização, e consequentemente, 
o desenvolvimento do capitalismo gerou problemas ao destruir 
formas já estruturadas de vida social. Foi necessário, de certo modo, 
convencer a população desalojada do campo e que vivia na periferia 
das cidades que o assalariamento apresentava algumas compensações 
em relação às outras formas de satisfação de necessidades básicas. 
Entre estas, por exemplo, a segurança contra os riscos através de 
programas sociais que garantiriam essa proteção e ainda atenderia 
parte das suas exigências de sobrevivência. As políticas sociais seriam, 
assim, um preço a ser pago pelo progresso tecnológico, “la política 
social es la manera estatal de efectuar la transformación duradera 
de obreros no asalariados en obreros asalariados” (OFFE, 1994, p. 
79). Para Offe (1994), uma das contribuições mais importantes 
derivadas da aplicação das teorias keynesianas foi a construção da 
racionalidade mercantil. Assinala que as determinações estruturais 
para emergência do Estado de Bem-Estar são de base econômica, 
não descartando, no entanto, os aspectos políticos. Os componentes 
do Estado de Bem-Estar decorrem segundo Offe (1994, p. 170).

[...] debido a la pérdida tanto de las formas feudales paternalistas 
de ‘bienestar’ como de la autarquía económica individual. La 
‘inseguridad’ y la incapacidad estructural para mantener las 
pre-condiciones necesarias de existencia de la sociedad civil 
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como conjunto ya no son un problema puramente militar 
(resoluble por el aparato del ‘Estado bélico’), sino una 
condición crecientemente reconocida de prácticamente todos 
los atores civiles situados dentro de la vida cotidiana de la 
sociedad civilizada.

Depreende que não há intencionalidade, ou princípio moral, 
na lógica do Welfare State, mas sim que esse se configura como um 
anteparo ou uma prevenção a um problema social potencialmente 
desastroso. Para Lenhart e Offe (1984), o desenvolvimento do 
Welfare State se vincula à necessidade de compatibilização entre 
duas exigências contraditórias – as da classe trabalhadora e as 
demandas da acumulação do capital. Sua conformação decorre de 
como o Estado reage a estas duas ordens de pressão, estabelecendo 
uma seletividade que é definida no âmbito da estrutura estatal 
(cálculo econômico da burocracia, por exemplo)13.  A reação do 
Estado se estrutura sobre o tipo de relações estabelecidas entre este 
e a sociedade civil.

Offe (1994, 1989 e 1984) reconhece que o Estado de 
Bem-Estar serviu como a principal fórmula pacificadora das 
democracias capitalistas desenvolvidas, no período pós-guerra, ao 
limitar o conflito de classe intervindo na assimétrica relação de 
poder entre trabalho e capital. A não resolução do conflito, através 
de um caminho pacífico, levaria a uma paralisação do sistema 
que constituía o risco iminente do capitalismo liberal antes da 
implementação do Estado de Bem-Estar. Afirma que tal

[...] formula de paz consiste básicamente, em primer lugar, 
en la obligación explícita que assume el aparato estatal de 
suministrar asistencia y apoyo (en dinero o en especie) a 
los ciudadanos que sufren necesidades y riesgos específicos 
característicos de la sociedad mercantil; dicha asistencia se 

13 Segundo Arretche (1995), Claus Offe, ao transitar de uma posição que considera o 
Estado como capaz de autonomamente criar os desenhos de seletividade, internamente 
estruturais, se afasta das análises marxistas de um Estado de Classe, que tem como 
limite a expansão capitalista. Coutinho (1989) ao referir-se à mesma questão, ou seja, 
quais os limites de uma sociedade capitalista em relação à ampliação dos direitos, 
constata que não se pode ampliar demandas sociais além de um ponto que ameace ou 
impeça a reprodução do capital global.
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suministra en virtud de pretensiones legales otorgadas a los 
ciudadanos. En segundo lugar, el Estado del Bienestar se basa 
sobre el reconocimiento del papel formal de los sindicatos 
tanto en la negociación colectiva como en la formación de los 
planes públicos (OFFE, 1994, p. 135).

Giddens (1996), ao analisar as fontes estruturais do Welfare 
State, ressalta que o seu núcleo central já estava em evidência bem 
antes da Primeira Guerra Mundial e se relacionava à necessidade de 
enfrentar a questão do desemprego em massa. A interpretação de 
Giddens associa fundamentos econômicos e políticos, a partir dos 
quais indica os objetivos estruturais do Welfare State:

- definir um papel central para o trabalho nas sociedades 
industriais, como uma forma de viver;

 - promover a solidariedade nacional, sendo os sistemas 
previdenciários parte de um processo mais global de construção do 
Estado-nação;

 - administrar os riscos de “uma sociedade criadora de 
riquezas e orientada para o futuro em especial, é claro, aqueles riscos 
que não são subordinados na relação trabalho-salário” (GIDDENS, 
1996, p. 156).

Não descarta em sua interpretação para a consolidação 
efetiva do Estado welfereano a influência das teorias keynesianas 
com seu potencial de controle sobre os processos econômicos e 
sociais.

Há, entre os estudiosos, ressalvando-se algumas divergências, 
o reconhecimento de que o surgimento e a consolidação do Welfare 
State não podem ser explicados sem se considerar a dinâmica de 
expansão do capitalismo contemporâneo:

[...] com as mudanças operadas no processo de acumulação a 
partir dos anos 30, redefine-se o papel do Estado, criando-se 
as bases econômicas, políticas e ideológicas para o provimento 
público do bem-estar. [...] a difusão do fordismo como modelo 
de organização industrial e a imensa aceitação das propostas 
keynesianas foram elementos essenciais para a construção do 
conceito de Seguridade Social (VIANNA, M. L., 1998, p.17).
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Um outro eixo interpretativo sobre a emergência e a 
expansão do Estado capitalista de Bem-Estar, na esteira do clássico 
trabalho de T. H. Marshall (1967), aponta que a construção da 
cidadania social, fenômeno típico do Século XX, seria um dos 
fundamentos nucleares do Welfare State. A ideia da participação 
na riqueza socialmente produzida, aliada ao reconhecimento de 
uma igualdade intrínseca entre as pessoas - a razão ético-política 
do Estado-nação moderno e o fundamento da cidadania - seria o 
“núcleo duro” dos Welfare States.

Rosanvallon (1981), explicando a crise do Estado de 
Bem Estar, foi o autor que mais se apropriou das concepções de 
Marshall e, ao fazê-lo, contribuiu para uma das interpretações 
sobre sua origem e desenvolvimento. Parte do suposto que é 
impossível compreender a construção do Estado moderno sem 
uma retrospectiva que antecede ao Estado Providência. Alerta que 
as explicações que situam o Estado de Bem Estar em relação ao 
movimento do capitalismo e socialismo nos séculos XIX e XX são 
empobrecedoras, deslocando essencialmente a sua funcionalidade 
para o capitalismo. Propõe que a chave para a compreensão da 
emergência do Welfare State se encontra na apreensão do movimento 
de constituição do Estado-nação moderno.

Para Pierre Rosanvallon (1981), o atual Estado de Bem Estar 
é um aprofundamento e uma continuidade do Estado protetor 
clássico, que se instituiu entre os séculos XV e XVIII, podendo ser 
definido como protetor das prerrogativas civis individuais – vida e 
liberdade, através de um pacto social estabelecido entre os homens 
e entre estes e o poder monárquico.

Luciano Gruppi (1980, p. 8) afirma que o Estado moderno – 
“unitário, dotado de um poder próprio independente de quaisquer 
outros poderes – começa a nascer na segunda metade do século XV 
na França, Inglaterra e Espanha; [...]”.

O acordo pactuado garantiria os direitos civis que levariam 
à segurança e à redução da incerteza, condições essenciais para 
manutenção da ordem necessária ao desenvolvimento dos Estados-



120  
Edemar Rotta  |  Ivann Carlos Lago  |  Fabiano Kapelinski (Orgs.)

nações e da forma de produção capitalista em desenvolvimento. O 
Estado moderno, como forma política específica representaria um 
poder comum que protegeria as pessoas dos ataques dos estranhos e 
de seus semelhantes quando ultrapassassem o acordo estabelecido.

Coutinho (1997), analisando a relação Estado sociedade 
afirma que o contrato social contém um arcabouço liberal que se 
fundamenta nas obras de Locke e Hobbes e um perfil democrata 
burguês, oriundo de Rousseau. Esse desenho conforma, assim, 
o Estado-nação moderno, que se consolida quando cumpre as 
funções de proteger os seus integrantes, especialmente garantindo 
seu direito à vida e à liberdade – de ir e vir, de estabelecer contratos, 
de ter e negociar propriedades14. A afirmação da necessidade do 
contrato social surgiu como “[...] demandas da burguesia em 
ascensão no momento em que essa classe representava todos os 
que não eram aristocratas nem membros do clero, ou seja, todos 
os que constituíam o que os franceses chamavam ‘terceiro Estado” 
(COUTINHO, 1997, p.150). As aspirações e as conquistas 
obtidas pela burguesia foram, em termos civis, as garantias da posse 
da propriedade, e a liberdade, entendida também como direito à 
posse da terra.

Naquele período, a relevância do papel revolucionário da 
afirmação que os indivíduos têm direitos, independentemente do 
status que ocupam na sociedade, é destacada por Coutinho (1997). 
Lembra que os direitos instituídos naquela época se constituíram 
em uma salvaguarda contra as pretensões despóticas do absolutismo 
e um brado contra a desigualdade sancionada pela ordem feudal.

Com o novo ordenamento sócio político consolidado, 
a industrialização e o desenvolvimento das forças produtivas 
favoreceram a prosperidade material e a emergência de uma classe 
trabalhadora não proprietária. Essa nova classe lutou pela ampliação 

14  O fato que altera, fundamentalmente, a natureza da relação de poder entre o 
indivíduo e o poder absoluto, é o surgimento do “habeas corpus (que tenhas o seu 
corpo), dispositivo que dificulta as prisões arbitrárias, sem uma denúncia definida. O 
habeas corpus estabelece algumas garantias que transformam o ‘súdito’ num cidadão” 
(GRUPPI, 1980, p. 13).
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da cidadania democrática – condição essencial para expansão e 
alargamento dos direitos políticos e sociais, viabilizando, conforme 
sugere Rosanvallon (1981, p.20), a radicalização e a correção do 
Estado protetor. Por essa razão o estatuto de cidadania ligado à 
propriedade exigiu tornar quase proprietários todos os cidadãos que 
não o fossem e instituiu mecanismos sociais que lhes fornecessem 
um equivalente de segurança garantido pela sociedade. Para o autor 
francês,

o Estado Providência exprime a ideia de substituir a incerteza 
da proteção religiosa pela certeza da providência estatal. 
Nesse sentido, é o Estado que põe termo à sua secularização, 
transferindo para suas prerrogativas os benefícios aleatórios que 
só o poder divino podia dispensar. Assume a tarefa de resgatar 
hic et nunc as desigualdades ‘naturais’ ou os infortúnios da 
sorte. [...] Aos acasos da caridade e da providência sucedem-se 
as regularidades do Estado (ROSANVALLON, 1981, p. 21).

Rosanvallon se distingue dos analistas marxistas e dos 
funcionalistas no que se refere às explicações sobre as formas, 
descontínuas e não lineares, da implantação dos Welfare States. 
Relaciona a progressão e a expansão dos Estados de Bem Estar, 
por saltos, em situações de crise. Acredita como nestes momentos 
se recompõem as bases do contrato social, se refundam os pactos 
sociais face às exigências decorrentes das crises e da capacidade 
de articulação orgânica entre interesses divergentes. Explicita sua 
posição no sentido de que

o Estado-providência se reafirma e se compromete na 
experiência do conflito armado, é porque tudo se passa 
como se a sociedade voltasse às suas origens imaginárias, à 
formulação do pacto social. A troca simbólica do contrato 
original entre os indivíduos e o Estado reafirma-se nestes 
períodos (ROSANVALLON, 1981, p.22).

A posição enunciada por Rosanvallon é encontrada, 
também, em Barbalet (1989), quando, fundamentando-se em 
Turner, afirma, taxativamente, ser o estado de guerra e as imigrações 
componentes essenciais na determinação da cidadania moderna.

A concepção da proteção social sob a responsabilidade do 
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Estado ocorreu lentamente, tendo em vista que, historicamente, 
foi uma das formas de controle – através da igreja ou organizações 
religiosas e leigas – sobre a classe trabalhadora. Ou seja,

a pobreza não era definida como a condição de ausência de 
recursos, mas surgia em relação às necessidades da indústria. 
[...] A relação do pauperismo com a falta de educação moral 
era bastante clara: trabalho para aqueles que irão labutar, 
castigo para aqueles que não vão fazê-lo e pão para aqueles que 
não podem fazê-lo (GIDDENS, 1996, p.154).

A pauperização e a miséria não eram enfocadas como 
decorrência de uma construção social injusta ou uma situação 
estrutural as sociedades capitalistas, mas, sim, como sinônimo de 
“frouxidão moral”, de “desígnio divino”, cabendo à Igreja ou à 
sociedade abrigar os pobres e desvalidos. Essa posição deslocava 
a origem da desigualdade para o âmbito moral ou religioso e não 
para a esfera dos direitos e da responsabilidade pública.

Outra referência explicativa para o surgimento do Estado 
de Bem Estar, de ordem política, é a que aponta como seu 
fundamento a ideia da solidariedade social, com a transferência de 
parte da responsabilidade individual para a esfera social. Ou em 
outras palavras, transfere a gestão dos riscos sociais da esfera privada 
para a esfera pública. O direito social e a solidariedade seriam os 
princípios reguladores da vida social.

A gênese do Estado-Providência não se explicaria, portanto, 
por movimentos políticos conscientes, expressos em consensos 
partidários. Pelo contrário, estaria no campo da ética-política e da 
justiça social. É um movimento lógico da ampliação da democracia, 
e “tem sua expressão no plano dos referenciais políticos de uma 
sociedade” (ARRETCHE, 1995, p. 22).

As últimas contribuições de Esping-Andersen (1995b, 
1998, 2000) sinalizam para a importância da família na construção 
dos regimes corporativos de Welfare State, especialmente nos países 
da Europa meridional. Parte do pressuposto que a família, no 
período inicial de expansão da esfera produtiva, foi o sustentáculo 
que forneceu a estrutura de apoio necessária para o funcionamento 
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efetivo do mercado de trabalho.
Para além da família, a existência de uma cidadania social 

construída sobre o conceito de nação esbarra em aspectos referentes 
a uma integração política mais ou menos densa, expressa na 
metáfora usada por Offe e adotada por Maria Lúcia W. Vianna 
(1998, p.28), – “estar no mesmo barco” – e impõe a existência de 
uma esfera pública inclusiva, que se constituiu em um processo 
anterior à própria existência do Welfare State. Afirma que é 
necessário o reconhecimento de uma perspectiva política positiva 
sobre a medida de igualdade representada pelo pertencimento à 
comunidade (OFFE, 1994).

Estar no mesmo barco, a noção compartilhada por todos que 
embasa a solidariedade e o Welfare State social-democrático, 
requer que todos estejam realmente e se reconheçam como 
estando no mesmo barco (VIANNA, M. L., 1998, p. 28).

Argumenta a autora que há nessa proposição uma ideia 
de justiça distributiva vinculada diretamente ao mundo concreto 
de pessoas ou grupo de pessoas que divide, troca e partilha bens 
sociais. Na mesma direção aponta Figueiredo (1997, p. 95),

no que diz respeito à segurança e welfare, o “pertencimento” 
assume uma importância definidora dessa esfera: a primeira 
coisa que os membros de uma comunidade devem aos seus 
pares é a “provisão comunitária” de bem-estar e segurança. [...] 
Toda comunidade política é, portanto, um welfare state, onde 
são realizadas provisões gerais (por exemplo, abastecimento 
de alimentos) e provisões particulares (alimentos para viúvas 
e órfãos).

No sentido de confirmar a relevância da argumentação, 
Maria Lúcia W. Vianna (1998) repõe a posição de Offe (1994) 
sobre bem público, estatuto fundamental para consolidação da 
cidadania, visto que significa a garantia e a ampliação da medida de 
igualdade que coloca a todos como pertencendo ao mesmo grupo 
tendo, portanto, os mesmos direitos.

Importa ressaltar que subjacente à consolidação dos 
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direitos, inicialmente os civis e posteriormente os demais15, supõe-
se a presença do Estado como ente civilizador universal, capaz de 
assegurar uma identidade inclusiva para a nação. Esta identidade 
inclusiva não é resguardada pela sua qualidade de benfeitor, mas a de 
guardião da esfera pública – instância pública, separada do mundo 
privado, que garante a primazia de regras e normas universais. 
Implica na sua efetiva capacidade para garantir os direitos civis e 
políticos (liberdade e participação – elementos da cidadania para 
Marshall) e o que Offe (1989) considera como o Estado de Direito 
e a “voz ativa” nacional.

Em face da argumentação acima, o maior ou menor 
fortalecimento da esfera pública é a “única referência possível para 
o ‘nós’ inclusivo numa sociedade de classes”, desempenhando um 
papel fundamental na construção do Welfare State e explicando as 
suas peculiaridades (VIANNA, M. L., 1998, p. 28).

As distintas formas de incorporação dos atores no cenário 
político definem como se expressam os seus interesses na esfera 
pública. Ou se expressam em partidos políticos, a forma de 
expressão dos interesses desiguais diante de uma instância que 
obriga a todos igualmente, ou os mais fortes politicamente se 
entranham no aparelho do Estado e inviabilizam a formação de 
uma dimensão pública. Formam os anéis burocráticos que colocam 
os interesses particulares diretamente no interior do aparato estatal, 
sem a mediação de um fórum coletivo, e visível, de discussão e 
decisão. Nesse último caso, o Estado não se torna o guardião de 
uma esfera pública porque essa inexiste e somente pode, quando 
muito, tornar-se um Estado benfeitor que, entretanto, não garante 
a efetivação de direitos.

Dentro da esfera política, Esping-Andersen (1991, p. 111) 
observa que os dois tipos de abordagem estruturantes das explicações 
do Welfare State, as estruturalistas e as que partem das instituições 
e atores políticos, não conferem relevância a três fatores que seriam 

15 Convém lembrar que nem todas as sociedades e países seguiram a cronologia apontada 
por Marshall em relação aos direitos, constatando-se que alguns países não têm ainda 
nem as garantias civis, quanto menos as sociais e políticas.
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importantes: “a natureza da mobilização de classe (principalmente 
da classe trabalhadora), as estruturas de coalizão política de classes 
e o legado histórico da institucionalização do regime”. Partindo 
desses três fatores, questiona o autor qual o grau de interação 
entre os mesmos que levam a instauração de níveis diferenciados 
de proteção social. Alerta que a estrutura das coalizões de classe 
é muito mais decisiva que as fontes de poder de qualquer classe 
tomada de per si.

Reafirmando ser a cidadania social a categoria fundante do 
Welfare State, Esping-Andersen (1995a) qualifica operacionalmente 
o conceito que deve envolver a garantia de direitos sociais, com status 
legal e prático de direitos de propriedade, invioláveis e assegurados 
na base da cidadania e não no desempenho profissional. Traz à 
discussão, na definição do Welfare State, a possível antinomia entre 
status e posição de classe, sendo que o status de cidadão pode competir 
com o de classe. Introduz ainda um outro vetor para compreensão 
do Welfare State, que é a forma como se entre cruzam os papéis do 
mercado, da família e do Estado em termos de provisão social.

Tomando como ponto de partida outro ângulo, o da justiça, 
Van Parijs (1997) vem se perguntando o que é uma sociedade justa, 
e nesse questionamento resgata explicações para a emergência do 
Welfare State.

Saindo do campo descritivo para a esfera normativa da 
justiça16, Van Parijs trata do que é justo ou correto no momento 
da distribuição dos bens e da riqueza socialmente produzidos. Há 
um relativo acordo na reflexão sobre o tema quanto à afirmação de 
John Rawls de que uma sociedade bem ordenada é aquela regulada 
por uma concepção pública de justiça (1997, p. 4).

Walzer (1999) coloca um critério de justiça definido, não 
pelo bem em si, mas pelo seu significado e pela sua alocação em 
esferas distributivas distintas, anulando o componente atribuído ao 
bem em uma situação de monopólio, que conduz a divergências e 

16 Utiliza-se a definição de Justiça de Bobbio (1995), entendida como uma noção ética 
fundamental e não determinada a priori.
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lutas na busca de sua posse17.
O fato de ocorrer, no Estado de Bem-Estar, transferências 

sociais de base orçamentária nacional, que têm como o objetivo a 
satisfação de necessidades básicas (mínimas em certos casos) ou, 
em certos países, a promoção do bem-estar das pessoas, justifica 
para Van Parijs (1997) que as autorizações para tais transferências 
estejam fundadas em um ideal de justiça social.

Segundo esse mesmo autor, em não havendo recursos 
abundantes para serem distribuídos, e sendo a apropriação privada 
pautada em critérios particularistas e desiguais, não fomentando 
princípios altruístas, há a exigência de se colocar, como critério 
normativo distributivo, a questão da justiça – fincada em um ideal 
de igualdade. Sendo a justiça uma construção histórica, a categoria 
igualdade/desigualdade deve ser apreciada com a mesma lente 
histórica, como uma produção datada e cujos atributos se alteram 
em cada período.

Uma das dificuldades para se apreciar a concepção de 
igualdade é a sua dubiedade, isto é, não tem um sentido único, 
podendo ser aplicada tanto quando se fala em idêntico como 
quando se fala em igual, o que pode chegar a conotar justiça. Há 
uma fusão de aspectos naturais, com julgamentos de ordem moral, 
que dificulta resolver o impasse. Quando se argumenta, partindo 
de princípios da ordem valorativa, a igualdade é justa quando se 
reconhece a desigualdade natural. Semelhante posição é encontrada 
em Sartori, quando afirma que

se a igualdade é um princípio moral, então buscamos a 
igualdade por pensarmos que é um objeto justo – não porque 
os homens sejam idênticos, mas porque sentimos que devem 

17 Walzer (1999) em As esferas da justiça apresenta uma argumentação interessante sobre 
os bens, considerados por ele sempre como sociais. Enquanto construções históricas, 
os critérios de sua distribuição são variáveis e impossíveis de serem classificados de 
forma universal, sugerindo, assim, que sejam distribuídos em esferas autônomas. Parte 
do suposto que as sociedades, em suas combinações distributivas, usam um critério 
que chama “uma versão social do escalão ouro”, ou seja, qualificam um conjunto de 
bens como predominantes e esses determinam o valor dos demais em todas as esferas 
de distribuição, sendo usualmente monopolizados, o que garante a manutenção de 
seu valor pela força e coesão de seus possuidores.
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ser tratados como se fossem, (embora na realidade não sejam). 
Isto é atestado historicamente, pelo fato de nossos princípios 
igualitários mais fundamentais (isto é, ser igual em liberdade, 
leis iguais, igualdade perante a lei) não terem derivado da 
premissa que os homens são idênticos [...] No momento em 
que separamos o sentido moral do sentido físico de igualdade, 
percebemos que a verdade é exatamente o oposto? Afirmamos 
que é justo promover certas igualdades precisamente para 
compensar o fato de que os homens nascem ou podem nascer 
diferentes (SARTORI, 1994, p.110).

Os autores que discutem o tema na linha da justiça concordam 
haver, atualmente, uma cisão entre liberdade e igualdade, sendo 
reconhecido que o liberalismo econômico induziu a desigualdades 
no acesso aos direitos fundamentais e na justa distribuição dos bens 
materiais e imateriais próprios da modernidade. A ordem societária 
atual busca uma série de igualdades justas que não são coincidentes e 
não ocorrem, automaticamente, na esteira da liberdade (BOBBIO, 
1996).

O termo igualdade não vem sendo mencionado pelos 
organismos multilaterais quando abordam as diferenças e polaridades 
constatadas na produção e acesso aos bens hoje disponíveis no 
mundo global. As desigualdades entre as nações transitam para a 
esfera da redução da pobreza nos países e no mundo, o que não se 
configura como a busca da igualdade.

O padrão de igualdade proposto pelo Welfare State perdeu 
sua base consensual. Reconhece-se, no entanto, que, de todas as 
perspectivas e ângulos analisados, o Welfare State, ampliando os 
níveis de garantia e segurança no século XX, integrou, ainda que 
de forma assimétrica e desigual e unicamente nos países capitalistas 
desenvolvidos ocidentais, a proteção dos direitos civis, políticos 
e sociais. Essa caminhada foi viabilizada no plano sócio-político 
pela expansão da educação pública, pela emergência dos partidos 
de massa, pelo fortalecimento da democracia e pela intensa 
urbanização que caracterizou os últimos decênios do século XIX.

A continuidade dos Estados capitalistas de Bem Estar parecia 
gozar de uma grande unanimidade entre as elites políticas até 
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meados da década 1970. Esse modelo estatal parecia consolidado e 
os conflitos e as lutas se colocavam em relação ao ritmo e as formas 
de colocá-lo em vigência onde os direitos sociais e econômicos não 
estivessem plenamente atendidos.

Entre as elites intelectuais, o Welfare State firmou-se como 
padrão de política social e econômica característico do século XX. 
Há um assentimento que se constituiu em um elemento estrutural 
ao capitalismo contemporâneo, sendo que significou mais do que 
um incremento nas políticas sociais. Representou um esforço de 
reconstrução econômica, moral e política do mundo industrial 
desenvolvido no pós-guerra e um anteparo à possível ampliação de 
propostas comunistas ou fascistas.

No aspecto econômico significou o abandono da “ortodoxia 
do mercado”. Moralmente, significou a defesa das ideias de justiça 
social solidariedade e universalismo em um cenário de mercado. 
Politicamente, foi parte de um projeto de construção nacional da 
democracia liberal em reação às ditaduras fascista e bolchevista 
(ESPING-ANDERSEN, 1991).

A inflexão ocorrida nas três últimas décadas de 1900, nas 
relações Estado-sociedade e mercado, leva a uma indagação: seria 
um retorno aos padrões de proteção social encontrados em épocas 
anteriores ou está em construção um novo padrão? Nesse sentido, 
revisar as classificações, os regimes ou tipologias de Welfare State 
encontradas na literatura corrente pode ser útil para se pensar a 
questão.

3 Particularidades, tipologias e regimes de Bem Estar

Reconhecidamente considerada pelos estudiosos do Welfare 
State como uma tipologia clássica, situa-se a estabelecida por 
Titmuss, em 195818. Para este autor, no plano analítico, os tipos 
de Welfare State seriam três – o residual welfare model of social 
policy, o industrial achievement performance model of social policy 

18 Arretche (1995), Esping-Andersen (1991) e  Maria Lúcia W. Vianna (1998).
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e o redistributive model of social policy19. Partindo dessa definição 
inicial, os autores20 vêm buscando desenvolvê-la, acrescentando 
ingredientes que levam a outras categorias analíticas.

Esping-Andersen (1991), comparando os padrões de 
proteção social de dezoito países capitalistas desenvolvidos, 
analisou os condicionantes que deram origem às formas distintas 
de atenção social encontradas nos mesmos. Evidenciou que a 
reforma social21 faz parte do processo de constituição das classes 
trabalhadoras enquanto classe para si, tendo como objetivo histórico 
a sua emancipação, que transita pela desmercadorização da força 
de trabalho22 e do consumo, da ordenação da sociedade sob um 
princípio solidário, da correção das desigualdades produzidas pelo 
sistema capitalista de produção e do anteparo ao risco social.

A partir do que denomina nível ou grau de democratização 
social do capitalismo avançado, Esping-Andersen (1991) classificou 
os países estudados em três modalidades ou regimes de Welfare State: 
o liberal, o conservador e o social-democrata, que corresponderiam 
às tendências dos sistemas políticos dominantes.

No primeiro tipo, liberal ou residual, a intervenção estatal 

19 Coimbra (1987) aponta as críticas que Gough tece à tipologia de Titmuss, 
considerando-a “empírica, eclética e multidisciplinar. [....] sem que uma síntese 
teórica emerja” (1987, p. 74). O valor descritivo da contribuição de Titmuss na 
recomposição histórica dos Welfare States é reconhecido por Fiori (1995b), ainda que 
sinalize para a sua insuficiência analítica.

20  Dentre estes se destacam Gosta Esping-Andersen (1991), e os brasileiros Marcos 
Coimbra (1987) e Sonia Draibe (1988). Ascoli, conforme aponta Draibe (1988), 
partindo das modalidades indicadas por Titmuss, introduziu alguns acréscimos, 
como, por exemplo, subdividir o modelo meritocrático em dois: particularista  e 
corporativo.

21 Esping-Andersen (2000) categoriza como reformas sociais, as alterações ocorridas 
entre os anos de 1940 a 1970, nos países capitalistas avançados, abrangendo as 
dimensões políticas, econômicas, éticas, jurídicas e administrativas.

22 A mercadorização das pessoas ocorreu quando os mercados tornaram-se hegemônicos 
e o bem estar dos indivíduos passou a depender inteiramente de relações monetárias. 
Ou, “despojar a sociedade das camadas institucionais que garantiam a reprodução 
social fora do contrato de trabalho significou a mercadorização das pessoas” 
(ESPING-ANDERSEN, 1991, p. 102). A dermercadorização do status da força de 
trabalho ocorre, para Esping-Andersen, quando se institui o salário social e os direitos 
de cidadania superam a satisfação das necessidades via mercado.
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sempre ex-post, ocorre em casos onde os riscos sociais não têm 
possibilidades, por quaisquer razões, de serem resolvidos pelas 
instâncias usuais: o esforço individual, a família, as redes comunitárias 
solidárias e o mercado. O esgotamento dos canais tradicionais exige 
uma ação positiva do Estado, que deve ser limitada, temporária e 
pontual, através de mecanismos extremamente seletivos de inclusão 
aos programas de proteção social. Os custos da reprodução social 
são financiados, basicamente, pela contribuição individual e seguros 
privados. Constata-se a tendência de mercantilizar ao máximo 
a força de trabalho, por meio das políticas sociais, e estimular a 
centralidade do mercado na satisfação das necessidades. Os esquemas 
privados como espaço de redistribuição funcionam fragmentando 
os benefícios prestados. Promovem uma estratificação social útil ao 
sistema, ao estimular a iniciativa individual e a competitividade, 
atuando no sentido do indivíduo ampliar seu espectro de proteção 
social via mercado.

Nesse tipo de atenção social ocorrem, com frequência, 
mecanismos de culpabilização das vítimas. Os riscos sociais são 
atribuídos à incompetência, ou desleixo das pessoas, e não como 
decorrência de processos derivados das formas de apropriação de 
renda e riqueza. A desmercadorização de bens e serviços vincula-se 
ao estatuto de necessidade absoluta e não ao trabalho. As reformas 
sociais que poderiam construir patamares de garantias sociais e 
políticas aos direitos foram limitadas pelas normas tradicionais e 
liberais do culto ao trabalho. A consequência,

é que esse tipo de regime minimiza os efeitos da 
desmercadorização, contém efetivamente o domínio dos 
direitos sociais e edifica uma ordem de estratificação que 
é uma mistura de igualdade relativa da pobreza entre os 
beneficiários do Estado, serviços diferenciados pelo mercado 
entre as maiorias e um dualismo político de classe entre ambas 
as camadas sociais (ESPING-ANDERSEN, 1991, p. 108).

No segundo tipo, o modelo meritocrático ou conservador 
contém em seu núcleo duro o suposto que a proteção deve ser 
responsabilidade de cada um pelo seu mérito, pela sua capacidade 
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produtiva, enfim, pela sua performance individual.
A intervenção estatal é parcial, mais no sentido de organizar 

a proteção e não financiá-la ou subsidiá-la,
[...] este modelo também não pode assegurar automaticamente 
uma desmercadorização substancial, pois depende muito da 
forma de elegibilidade e das leis que regem os benefícios [...]. 
Os benefícios dependem quase inteiramente de contribuições 
e, assim, de trabalho e emprego (ESPING-ANDERSEN, 
1991, p.103).

Assim, não é apenas a presença do direito social que garante 
a desmercadorização, mas as normalizações e pré-condições que 
sinalizam para a cobertura dos programas de proteção e bem-estar 
social. Segundo Maria Lúcia W. Vianna (1998, p.24),

[...] se caracteriza por vincular estreitamente a ação “protetora” 
do Estado ao desempenho dos grupos protegidos. Quem 
merece, ou seja, quem contribui para a riqueza nacional e/
ou consegue inserção no cenário social legítimo, tem direitos 
à benefícios, diferenciados conforme o trabalho, o status 
ocupacional, a capacidade de pressão, etc.[...] Este padrão 
se caracteriza por ser hierarquizante e segmentador.[...] 
Deitaria raízes num conjunto de influências conservadoras, 
tais como estatismo, reformismo paternalista, catolicismo, 
corporativismo hierarquizante.

Corresponde, em termos de proteção, ao que Wanderley 
Guilherme dos Santos (1979) designou como cidadania regulada, 
onde a regulação ocorre pelo ingresso no mercado formal de 
trabalho. Assemelha-se ao modelo bismarckiano de proteção social, 
“protegendo” a força de trabalho, que retribui com “lealdade 
e subordinação” ao Estado (ESPING-ANDERSEN, 1991, 
1998) e a ênfase na diferença de categorias profissionais teria 
como objetivo político consolidar divisões no interior da classe 
trabalhadora. Dessa forma, seu desenho dificulta, quando não 
impede, a organização em torno de interesses comuns e coletivos 
ou de vontades universais. Este modelo pode ser encontrado, 
segundo Esping-Andersen (1991, 1998, 2000), em países onde os 
movimentos operários tiveram forte vinculação com a Igreja, com 
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sociedades estratificadas e segmentadas. O mesmo autor sustenta 
a hipótese que a forte influência religiosa, no regime corporativo, 
marcou a preocupação com a preservação da família tradicional, 
pelo estímulo à maternidade e o desestímulo a quaisquer iniciativas 
que pudessem ameaçar a convivência familiar, como creches e 
serviços de proteção aos idosos e crianças.

Quanto aos direitos sociais, contrariamente ao tipo 
anterior de Welfare State, o culto à mercadoria nunca foi marcante, 
e a relevância da ação é baseada ou fundada na preservação das 
distinções de status, sendo mais de cunho político. Verifica-se que

este corporativismo estava por baixo de um edifício estatal 
inteiramente pronto a substituir o mercado enquanto 
provedor de benefícios sociais; por isso a previdência privada 
e os benefícios ocupacionais extras desempenham realmente 
um papel secundário. De outra parte, a ênfase estatal 
na manutenção das diferenças de status significa que seu 
impacto em termos de redistribuição é desprezível (ESPING-
ANDERSEN, 1991, p.109).

O terceiro tipo corresponde ao social democrata23 e, em 
países onde se consolidou, as políticas públicas são inclusivas e o 
bem-estar é visto como estrutural a essas sociedades (ESPING-
ANDERSEN, 1991, 1998). As políticas sociais, nesses casos, têm 
um cunho universalista e abrangente, incluindo áreas distintas, 
tanto na esfera econômica como social, tais como educação, saúde, 
habitação, trabalho, previdência, etc. Os serviços e benefícios são 
compreendidos e garantidos como direitos sociais e como forma 
da sociedade, solidariamente organizada, resguardar um patamar 
de igualdade para todos. Ou partilhar os riscos, conforme sugere 
Giddens (1996).

Pode ser encontrado em países onde a classe trabalhadora 
construiu interesses coletivos com articulações suficientes para torná-
los visíveis, em uma dimensão pública (ESPING-ANDERSEN, 
1991, 1998). Nestes países, há uma grande homogeneidade social e 
as expectativas de direitos e garantias são relativamente equitativas. 

23 As coli denomina tal modelo de institucional redistributivo (DRAIBE, 1990).
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Especifica ainda que, quando
os direitos sociais adquirem status legal e prático de direitos de 
propriedade, quando são invioláveis, e quando são assegurados 
com base na cidadania em vez de terem base no desempenho, 
implicam uma desmercadorização do status dos indivíduos vis-
a-vis o mercado” (ESPING-ANDERSEN, 1991, p. 121).

Os benefícios e serviços extramercados destinam-se às novas 
classes médias, sendo esse tipo de proteção social denominado por 
Esping-Andersen (1991, 2000), de regime social-democrata, uma 
vez a força política impulsionadora das reformas que levou a cabo 
sua implantação foi a social-democracia24. Nessa construção,

em vez de tolerar um dualismo entre Estado e mercado, entre 
a classe trabalhadora e a classe média, os social-democratas 
buscaram um welfare state que promovesse a igualdade com 
os melhores padrões de qualidade, e não uma igualdade das 
necessidades mínimas, como se procurou realizar em toda 
parte. Isso implicava, em primeiro lugar, que os serviços e 
benefícios fossem elevados a níveis compatíveis até mesmo 
com o gasto mais refinado das novas classes médias; e, em 
segundo lugar, que a igualdade fosse concedida, garantindo-se 
aos trabalhadores plena participação na qualidade dos direitos 
desfrutados pelos mais ricos (ESPING-ANDERSEN, 1991, 
p. 109).

Em países onde se constata a predominância desse sistema 
existe a dissociação entre satisfação de necessidades, mercado 
e mérito. O direito social é garantido de per si, não havendo 
contrapartida financeira, direta e distinta, para cobertura dos 
benefícios. A intervenção estatal é ex-ante, tratando de assegurar 
padrões de satisfação iguais distribuídos com base na igualdade 
de resultados e como estatuto de cidadania. Este sistema alterna, 
em termos de benefícios universais, mecanismos de integração 
e substituição de renda, oferta de equipamentos públicos para 
prestação de serviços essenciais e contempla, ainda, a redistribuição 

24 Giddens (1996), com posição contrária, afirma que as bases do Welfare State foram 
construídas, no período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, por governos 
direitistas e as razões para tanto podem ser encontradas no receio da desintegração e 
caos social.
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de renda e recursos.
Com a exclusão do mercado, não como espaço de oferta 

ou de circulação de mercadoria, mas da redução de sua função 
distributiva direta, há a facilidade da adesão praticamente universal 
ao Welfare State. Todos participam de seu benefício, todos dele 
dependem, e assim, sentem-se coagidos positivamente a assumir sua 
manutenção via pagamento de impostos, etc. Os supostos de seu 
êxito são o de eliminar a insegurança absoluta e o reconhecimento 
de que o mercado é insuficiente para realização de tal tarefa, 
devendo ser a mesma uma atribuição estatal.

Segundo Esping-Andersen (1991, 1995, 2000), o regime 
de proteção social-democrata defende tanto o mercado (enquanto 
agente distribuidor, não enquanto regulador) quanto a família. A 
proteção ao mercado é apontada, também, por De Felice (1998), 
ao analisar a relação entre o setor público e o setor privado na 
saúde. Afirma que o sistema público não está em contradição com 
o mercado, mas o pressupõe e a intervenção específica do poder 
público, atualmente, é a de eliminar as desigualdades entre as partes 
que integram o mundo mercantil.

Para Esping-Andersen (1991, p.110),
ao contrário do modelo corporativista-subsidiador, o princípio 
aqui não é esperar até que a capacidade de ajuda da família 
se exaura, mas sim de socializar antecipadamente os custos 
da família. [...] Neste sentido o modelo é uma fusão peculiar 
de liberalismo e socialismo. O resultado é um Welfare State 
que garante transferências diretamente aos filhos e assume 
responsabilidade direta pelo cuidado com as crianças, os velhos 
e os desvalidos.

Nota-se a preocupação efetiva e intensa com o pleno 
emprego, que é percebido e adotado como estrutural ao sistema 
que dele depende para sua concretização, possuindo o mesmo 
status, tanto o trabalho como a renda. Em situações onde tal não se 
verifica, por razões políticas ou econômicas, se acentua a debilidade 
dos pactos e dos arranjos que se fazem em contradição com os 
direitos legais, casos que vêm ocorrendo nos países capitalistas 
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tardios.
Esping-Andersen resgata, de seu estudo, aspectos essenciais 

para compreensão do que denomina as três economias políticas do 
Welfare State:

 -  as forças históricas por trás das diferenças dos regimes 
de Welfare State não são categorias estáticas, mas relacionais, 
interativas;

 -  essas forças determinam o modelo de formação política 
da classe trabalhadora e da formação de consensos políticos na 
fase de transição de uma sociedade rural para uma sociedade de 
classe média, o que condiciona ou contribui decisivamente para a 
institucionalização das preferências de classe e do comportamento 
político;

 - a localização dos princípios que estruturam os Welfare 
State permite identificar agrupamentos distintos de regimes e não 
variações quantitativas em torno de um denominador comum 
(ESPING-ANDERSEN, 1991, 1995b).

Outra tipologia sobre o Estado de Bem-Estar é a construída 
por Van Parijs (1997). O modelo classificatório apresentado por 
este autor tem algumas similaridades às tradicionais, mas situa-se 
em um eixo argumentativo distinto – a ótica da justiça. Encontra-
se em Lavinas (2000) uma referência à perspectiva de Van Parijs, 
que aponta os três modelos ocidentais referenciais de Welfare:

 - o primeiro, de inspiração bismarkiana, baseado num 
sistema de seguros sociais de caráter obrigatório e individual em 
favor dos que contribuíram na qualidade de trabalhadores, durante 
toda sua vida, para a constituição de um fundo e podem se beneficiar 
dele em caso de fatalidade ou velhice. É um modelo onde prevalece 
o interesse pessoal e particularista com o intuito de reduzir o risco 
individual não havendo a ideia de solidariedade e nem tampouco 
a de equidade;

- um segundo modelo, de tipo beveridgeano, assenta-se 
em transferências antecipadas contendo noções de solidariedade 
mais intensas que àquela presente no modelo anterior. O que 
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mobiliza uma sociedade para adoção desse tipo de transferência é 
a possibilidade de segurança futura aliada ao fundamento de um 
direito de cidadania. O direito social predomina sobre interesses 
particulares e o critério normativo é sempre a segurança social em 
si;

- por fim, Van Parijs identifica um terceiro modelo, inspirado 
em Thomas Paine, e por isso mesmo denominado paineano, onde 
se transfere incondicionalmente a cada indivíduo - independente 
da sua condição social ou do fato de ser ou não contribuinte de 
um sistema de proteção social - uma renda básica ou um salário 
de cidadania de valor uniforme. O fundamento dessa acepção é a 
equidade, que vem viabilizando “a formulação de uma nova matriz 
conceitual para as políticas sociais neste final de século, como 
alternativa ao sistema da sociedade do bem-estar” (LAVINAS, 
2000, p. 528).

A visão paineana de proteção social tem sido refutada, 
devido à ampliação das pressões fiscais e demográficas, desde os 
anos de 1980. Esse fator, aliado à expansão da cobertura assegurada 
ao público-alvo potencial, leva ao questionamento do princípio de 
justiça enquanto pedra angular dos modelos redistributivos. Em seu 
lugar, surgem dois enfoques distintos, os filosóficos e o econômico 
(LAVINAS, 2000; DE FELICE, 1998). “No enfoque filosófico a 
questão não é mais a coincidência entre direito à proteção social 
e direito de cidadania, mas sobre a relação que deve existir entre 
benefícios sociais e responsabilidades cívicas” (LAVINAS, 2000, p. 
528).

Esse novo questionamento sobre a concessão de direitos 
sociais pelo Estado de Bem-Estar e o retorno à ênfase nas 
responsabilidades individuais alteram fundamentalmente a matriz 
de análise, que sai do campo do direito para o campo da moral e 
da obrigatoriedade pessoal. Como afirma Lavinas (2000, p. 529),

em suma, espera-se dos beneficiários de transferências que 
honrem os compromissos sociais que lhes forem exigidos, 
sem o que podem ser objeto de sanções. O direito é, agora, 
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condicionado. Logo, não se trata mais de um direito de 
cidadania, fundado na incondicionalidade.

Outra matriz referente às transferências de bens relacionadas 
à proteção social que vem sendo discutida, balizando a relação 
Estado-Sociedade-Mercado, é a do mercado – eficiência. Segundo 
aponta Lavinas (2000, p. 529),

em lugar de ater-se tão-somente à ideia de redistribuição, 
tentando minimizar seus trade-offs com o bem-estar, torna-se 
imperioso repensar esse enfoque sob a ótica da eficiência – 
redistribuição eficiente - de modo a forjar um novo paradigma 
capaz de enfrentar os desafios colocados pela raridade dos 
recursos em sociedades capitalistas.

As demandas e os conflitos de interesse entre as pessoas, no 
que se refere à distribuição de bens e recursos disponíveis em uma 
sociedade25, estão colocados no âmago da questão de justiça. Os 
princípios ordenadores da justiça distributiva: direito, necessidade 
e mérito, vêm sendo ordenados de forma diferenciada e expressam 
as distintas maneiras que se articulam os mecanismos distributivos, 
os agentes responsáveis pela distribuição e os critérios que a 
determinam. Em outras palavras, definem os modelos de política 
social, seguridade social ou, ainda, tipos de Welfare State.

4 Tendências da proteção social pós 1970

O Estado de Bem-Estar, que estruturou as economias 
desenvolvidas ocidentais, no período pós-guerra, entrou em crise na 
década de 1970. Na opinião de Navarro (2000a), em um período 
histórico curto, o pensamento neoliberal tornou-se hegemônico, 
auxiliado pelo que o autor denomina caixas de ressonância 
controladas pelos centros financeiros e econômicos dos países 
desenvolvidos do mundo ocidental e vêm influenciando as políticas 

25 As fórmulas a cada um segundo seus direitos, a cada um de acordo com suas necessidades 
ou ainda a cada um de acordo com suas possibilidades expressam as divergências entre 
situações de justiça, ou seja, o que é o correto ou aceitável em relação aos critérios 
substantivos de justiça.
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econômicas, impondo alterações severas no encaminhamento das 
políticas sociais.

El pensamiento neoliberal no es sólo un pensamiento 
económico, es primordialmente un sistema político. Sus 
objetivos, así como su reproducción, exigen un discurso y una 
práctica política que niega lo político. En realidad, sostiene que 
los condicinantes económicos internacionales determinan un 
camino único a seguir, independentemente de la orientación 
política que governe (NAVARRO, 2000, p. 35).

A centralidade do pensamento neoliberal tinha, como foco 
central, a crise do Estado de Bem-Estar que, segundo interpretam 
Draibe e Henrique (1988, p.53),

ao pôr a nu todas as tensões estruturais do Welfare State, 
encaminharia necessariamente soluções negadoras daquele, 
fosse o fim dessa forma de regulação e, então, segundo os 
conservadores, uma volta aos sadios mecanismos do mercado, 
ou a edificação de uma nova estrutura, segundo os progressistas, 
mas próxima do que entendiam ser uma sociedade do bem-
estar, assentada sobre um novo tipo de sociabilidade.

A partir de então, paulatinamente, vai se organizando um 
coro de críticas e dúvidas quanto à sua eficácia e irrompendo-se 
manifestações de descontentamento, partindo de grupos políticos 
da esquerda e da direita.

A crise atual, segundo Adam Przeworski e Michael Wallerstein 
(1988), coloca o capitalismo democrático na encruzilhada, e os 
rumos a serem tomados deverão trazer novos olhares ao que se 
argumentou, até hoje, sobre a gênese e a determinação do Welfare 
State, alterando antigas posições e reescrevendo novas.

Claus Offe (1994, 1989) e Draibe e Henrique (1988), entre 
outros autores26, analisam o que denominam contradição ou crise 

26 Grande número de cientistas políticos e analistas econômicos se debruçaram sobre 
a propalada crise do Estado de Bem-Estar. Entre estes, destacam-se: Claus Offe 
(1994), Vicenç Navarro (2000a, 2000b), Pierre Rosanvallon (1981), Gosta Esping-
Andersen (2000, 2001), Anthony Giddens (1996), Adam Przeworski e Michael 
Wallerstein (1988). No Brasil, entre os autores que mais têm publicado sobre o 
mesmo tema, situam-se Sonia Draibe e Wilnes Henrique (1988), Paul Singer (1994), 
Gilberto Dupas (2001), José Luís Fiori (1995b) e Laura Tavares Ribeiro Soares 
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do Welfare State, integrando aspectos econômicos e políticos e 
incluindo visões e críticas políticas da esquerda e da direita.

Relata Offe (1994; 1989) que, até 1970, o Estado de Bem-
Estar, a despeito das condições de guerra e do pós-guerra, conseguiu 
manter períodos de prosperidade e crescimento econômico, 
além de inovações e benefícios de ordem social. Suas múltiplas 
finalidades e seu caráter multifuncional, sua capacidade para 
intervir, simultaneamente, em muitas áreas e em muitas frentes, 
tanto no domínio econômico como político, mediando estratégias 
conflitivas, fizeram com que o mesmo fosse atrativo para uma ampla 
aliança de forças políticas extremamente heterogêneas. Interpreta 
Offe, que o próprio crescimento do Estado de Bem-Estar foi, e vem 
sendo, a causa da explosão de suas contradições e dos ataques que 
vem sofrendo, de forças políticas de todos os matizes.

Para Offe (1994) as sociedades capitalistas se estruturam 
sobre a base de uma distribuição desigual de propriedade e o 
princípio organizativo do mercado é universal. Esse princípio 
mercantil, que inclui a mercantilização da força de trabalho, tornou-
se dominante porque se liberou de qualquer restrição normativa 
ou coerção política, exigindo, entretanto, para seu funcionamento, 
um conjunto de instituições socializadoras e um sistema legal. 
Afirma taxativamente que “una sociedad basada sobre intercambios 
de mercado no puede funcionar sin el sistema familiar y el sistema 
legal (OFFE, 1994, p.45). É esse conjunto articulado que perdeu 
sua capacidade de manejo da crise.

Analisando o ataque proveniente das forças políticas 
conservadoras, sugere que o crescimento dessas críticas decorre da 
aguda recessão econômica que se abateu sobre os países ocidentais, 
a qual viabilizou o ressurgimento das doutrinas econômicas 
monetaristas e um neo-laissez faire. Tanto uma como a outra 
apontam que a intervenção estatal impede que as forças sociais de 
paz e progresso, ou seja, as forças do mercado, operem de modo 

(1999). Igual preocupação integrou as agendas da OCDE, Banco Interamericano de 
Desenvolvimento e o Banco Mundial, a partir de 1970.
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apropriado.
Os conservadores argumentam que dois fatos concorrem 

para tal: a carga fiscal (as normatizações atribuídas ao capital, 
desestimulando os investimentos) e a garantia de direitos e de 
poder coletivo aos trabalhadores, que equivalem a um desincentivo 
para o trabalho. Portanto,

tomados conjuntamente, ambos efectos conducen a una 
dinámica de crecimiento declinante y crecientes expectativas, 
de ‘sobrecarga en la demanda’ económica (conocida como 
inflación) y a una sobrecarga en la demanda política 
(ingovernabilidad), que cada vez pueden satisfacerse menos 
por medio de la producción disponible (OFFE, 1994, p. 138).

Vicenç Navarro (2000a, 2000b) vem, sistematicamente, 
argumentando pelo eixo econômico, o que considera o suposto 
êxito neoliberal. É em suas últimas publicações27 que tem mais a 
oferecer ao debate. Em relação ao crescimento econômico e controle 
da inflação, evidencia que, na década de 1960, em plena vigência 
da política keynesiana, as taxas de crescimento foram superiores às 
obtidas em 1980, quando os países da OCDE já haviam adotado 
as premissas econômicas da nova ordem liberal. Alega que não 
há comprovações empíricas de que o aumento da taxa de lucro 
conduza a um aumento de inversão.

Draibe e Henrique (1988) resgatam outra crítica para a 
crise do Estado de Bem-Estar relacionada à ampliação demasiada 
da proteção social, que é veiculada, especialmente, pelos 
representantes da direita política. Explicam que as demandas vão 
se ampliando continuamente, fazendo com que o Estado atenda 
as pautas máximas e não mínimas de bem-estar, devido à força 
política dos grupos organizados e a necessidade de legitimação da 
elite estatal (DRAIBE, HENRIQUE, 1988). Nesse sentido, os 
orçamentos públicos se tornam insuficientes para fazer face aos 
gastos decorrentes de tal expansão.

27 Notadamente em seus livros Neoliberalismo y Estado del bienestar, publicado em 
primeira edição em 1997 e atualizado na terceira edição em junho de 2000, e 
Globalización econômica, poder político y Estado del bienestar, publicado em 2000.
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Offe (1994) desmonta, em parte, as análises da direita, 
argumentando que as elites capitalistas e políticas conservadoras 
tendem a exagerar os prejuízos e, especialmente, aponta que a 
posição de poder dos investidores privados os coloca em condição 
de definir a realidade. Assim, se os mesmos dizem que há uma carga 
intolerável de impostos ou taxas, então, de fato, será uma carga 
intolerável.

Quanto à segunda crítica, afirma que, realmente, a 
legislação trabalhista coloca os trabalhadores em condição de 
resistir à exploração capitalista e a evitar trabalhos indesejáveis ou 
inseguros. Por outro lado, adverte que se o Estado regulamenta 
a relação capital-trabalho, que ocorre na produção, mantém 
intacta a estrutura de propriedade e o controle sobre a produção. 
Não estabelece um controle da produção a partir do empregado, 
acentuando a assimétrica relação entre capital e trabalho.

Conclui que a análise conservadora é débil e insustentável 
por duas razões. A primeira é que seria impossível conceber uma 
estratégia política orientada a reduzir parcialmente ou eliminar 
o Estado de Bem-Estar. Tal exigiria a eliminação da democracia, 
dos sindicatos e a remodelação dos partidos políticos. A segunda 
razão se funda no fracasso em demonstrar que mais capitalismo 
ou menos Estado de Bem-Estar levaria a um modelo operativo. 
Alega que, sem um sistema de subsídios à habitação, educação 
pública, serviços de saúde e um sistema previdenciário eficiente, 
o funcionamento de uma economia industrial seria inconcebível. 
Para Offe,

el embarazoso secreto del Estado del Bienestar es que si su 
impacto sobre la acumulación capitalista bien puede hacerce 
destructivo (como tan enfáticamente demuestra el análisis 
conservador), su abolición sería sencillamente paralizante 
(un hecho sistemáticamente ignorado por los críticos 
conservadores) (OFFE, 1994, p. 142).

Uma crítica adicional que vem tendo repercussão e sendo 
aceita entre grande parte dos setores conservadores é identificada 
por Draibe e Henrique (1988) e também por 0ffe (1989, 1994). 
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Refere-se à corrosão moral que o Estado de Bem-Estar poderia 
ocasionar. Ou seja, a sua forma de ação vem despojando as pessoas 
de seus preceitos morais, de seus valores comuns e da solidariedade 
que existe na sociedade civil. Essa crítica desconhece, ou anula, 
um fato fundamental, que é a convivência em uma sociedade de 
mercado, onde o ethos capitalista acirra a competição pessoal e a 
busca contínua da acumulação, deixando reduzido espaço para 
atitudes solidárias e coletivas.

Os movimentos e partidos políticos de esquerda colocam, 
de forma reiterada, uma crítica de fundo ao Estado de Bem-Estar, 
embora não descartem as inovações e conquistas políticas, além 
do alcance de ganhos na esfera da proteção social, incluindo a 
trabalhista. Offe sistematiza essa crítica em três pontos: ineficácia e 
ineficiência, repressividade e criação de um falso entendimento da 
realidade social.

A ineficácia do Estado de Bem-Estar se localiza em 
múltiplos aspectos. No plano da redistribuição de renda mantém 
uma redistribuição horizontal entre a classe trabalhadora e não 
uma vertical, de uma classe para a outra. No que diz respeito às 
medidas de proteção social, simplesmente atende as consequências 
dos malefícios que provoca, como as doenças do trabalho, a 
desorganização e deterioração das cidades e meio ambiente e o 
desemprego. Não elimina as causas que produzem tais situações, 
compensando-as por meio de alguns programas. Outra face 
da ineficácia do Estado de Bem-Estar é a constante ameaça que 
sofrem os serviços sociais, sempre dependentes das crises fiscais dos 
Estados, que por sua vez refletem as crises cíclicas e estruturais do 
processo de acumulação. A forma de organização das instituições 
prestadoras dos serviços sociais, burocratizadas e crescentemente 
profissionalizadas, é uma fonte adicional de ineficácia, absorvendo 
mais recursos que produzindo bens e serviços.

A repressividade do Welfare State se relaciona ao controle da 
sociedade sobre a pessoa, ou seja, o usuário dos serviços tem que 
se tornar merecedor do mesmo, isto é, alguém que se submete às 
regras, normas e pautas de orientação dominantes na sociedade. 
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Os comportamentos desviantes ou que fujam ao padrão usual, são 
penalizados. Offe denomina essa inter-relação entre as instituições 
estatais e os que delas dependem como uma “transación de 
intercambio, donde se conceden beneficios materiales a los 
necesitados, a câmbio que ellos reconozcan sumisamente el ‘orden 
moral’ de la sociedad que engendra esas necesidad” (OFFE, 1994, 
p. 145).

Por fim, o Welfare State é percebido, pelos setores políticos 
de esquerda, como um dos mecanismos empregados para 
falsear a imagem da realidade, ou seja, de exercer uma função 
político-ideológica destacada e que inviabiliza ou dificulta ao 
extremo qualquer estratégia e qualquer ofensiva no sentido de 
transformação da ordem sociopolítica vigente. Os mecanismos de 
socialização simulam a imagem irreal de que existe uma separação 
entre as esferas de trabalho (economia, produção e redistribuição 
primária de renda) e a esferas da cidadania (o Estado, a reprodução 
e distribuição secundária da renda). Por meio desses mecanismos, 
opera-se a divisão entre o mundo social e o político, escamoteando-
se os vínculos que mantém entre si. Ao não relacionar sociedade 
de risco com ação democrática, impossibilita a formação de um 
consenso político que viabilize a transformação da sociedade. 
Passa aos trabalhadores a falsa ideia de que os fatos ocorridos na 
esfera da produção não estão relacionados com suas necessidades e 
contingências, ou seja, que estas não são consequência dos eventos 
ocorridos no processo produtivo. A igualdade política, proposta 
pela ideologia hegemônica, deixa de considerar que um conceito 
efetivo de cidadania “no solo presupone la expansión de ‘derechos 
de ciudadanía’, sino de los ‘derechos de los trabajadores’ en el 
proceso de producción” (OFFE, 1994, 146).

A grande crítica da esquerda política, enfim, é que o Welfare 
State atua no sentido de estabilizar a ordem capitalista e não para 
uma transformação desse sistema, pela via da distribuição da 
riqueza socialmente produzida.

Afirma Przeworski que está em curso um projeto de 
revolução burguesa pois, pela primeira vez, depois dos anos 1920, 
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a classe capitalista rejeita, de forma tão veemente, a interferência 
estatal. Considera que, depois de longo tempo, a direita tem um 
projeto histórico próprio, que é

libertar a acumulação de todas as cadeias a ela impostas pela 
democracia. Pois a burguesia jamais completou sua revolução. 
Logo que liberou a acumulação das amarras impostas pela 
ordem feudal, a burguesia foi forçada a sujeitá-la às limitações 
do controle popular exercido por meio do sufrágio universal 
(PRZEWORSKI, WALLERSTEIN, 1988, p. 43).

A percepção das elites e das massas, que até os anos 1970, 
era favorável ou pelo menos dava como certa a continuidade do 
Estado de Bem-Estar, nos anos 1980 altera-se de maneira dramática 
e não prevista, como aponta Offe (1994). O mesmo autor sugere 
alguns indicadores que constroem um cenário para a alteração 
identificada:

- as derrotas eleitorais sequentes dos partidos ligados à 
social-democracia e ao socialismo;

- a descontinuidade e a redução do nível absoluto de gastos 
orçamentários previstos e executados para as políticas sociais;

- a redução de programas vinculados ao desemprego em um 
período de recessão econômica;

- o crescente hiato entre as necessidades e benefícios 
efetivamente concedidos não conduziu a manifestações, em 
grande escala, em defesa do Welfare State, sendo canalizadas tais 
manifestações para outros problemas como os direitos dos cidadãos 
na linha da questão ambiental, pacifismo e o feminismo;

- fortes indícios de que o componente igualitário-coletivista 
do Estado de Bem-Estar está perdendo seu significado entre 
a esquerda política sendo substituídos por projetos libertários, 
antiestatistas e comunitários.

Apoiando-se em Habermas, Offe (1994) sustenta que o 
Estado de Bem-Estar se defronta, hoje, com um duplo problema 
que desvanece seu potencial mobilizador em busca de uma utopia 
igualitária. De um lado, é visto com desconfiança pela classe 
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trabalhadora e categorias sociais com mobilidade ascendente, que 
reconhecem os ganhos obtidos, mas de outro, há a consciência da 
contradição interna entre o poder estatal e o mundo real, entre o 
método e a finalidade do Estado de Bem-Estar.

Em uma posição de defesa mais ampla do Welfare State, 
são pertinentes as observações resgatadas por Martínez de Pisón 
(1998), que alerta para o exagero das críticas neoliberais e da 
falta de evidências empíricas para sua sustentação. Desqualifica, 
igualmente, a crítica a partir de exemplos selecionados, contrários 
ao papel desempenhado pelo Estado de Bem-Estar; da visão 
equivocada e reduzida de democracia e dos sistemas políticos e da 
desconsideração dos fenômenos de ruptura e conflito provocados 
pela liberdade, entendida no sentido neoliberal e dos direitos de 
propriedade como elementos e forças de redistribuição de riqueza.

Esping-Andersen (2001), refletindo sobre uma proposta 
de Estado de Bem-Estar para o século XXI alerta que os debates 
sobre essa temática têm sido insatisfatórios por três razões: as 
considerações sobre a forma de um novo papel estatal terminam 
caindo em tecnicismos e em aspectos pontuais e não globais de 
uma nova ordem socioeconômica. Em segundo lugar, entende que 
as proposições de reforma global dos Welfare State são de cunho 
mais ideológico que, efetivamente, factíveis de implementação28. 
Uma terceira razão, propriamente a mais objetiva, se refere aos 
imperativos de curto prazo, relativos aos custos de manutenção dos 
compromissos atuais. Nesse cenário, buscar ampliar princípios de 
justiça e eficiência seria, em sua análise, impensável.

Martínez de Pisón (1998), indagando se há uma crise 
do Welfare State ou uma crise da civilização, arrola uma série de 
evidências que, desde os anos 1980, vem produzindo fenômenos 
que afetam profundamente a civilização ocidental. Menciona alguns 
aspectos, todos estreitamente relacionados, que devem merecer uma 
reflexão e aos quais, uma forma vindoura de organização política 

28 Cita como exemplo, a irrealidade de sugestões como a privatização do Estado de 
Bem-Estar ou o retorno à proteção social a partir da família ou comunidade.
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deve, obrigatoriamente, dar respostas. Alerta que todas as situações 
estão intimamente imbricadas não se vislumbrando respostas 
isoladas. O aprofundamento violento das desigualdades sociais 
e econômicas leva à perda de confiança no sistema democrático, 
devido à percepção que o poder se encontra distante, ocasionando 
dificuldades para influir na orientação política. Assinala, também, 
o complexo funcionamento dos mercados financeiros e as suas 
consequências para as pessoas, para os Estados nacionais e até para 
a situação mundial; o risco ecológico, ao se constatar a degradação 
do meio ambiente e, finalmente, “el vertiginoso auge de los médios 
de comunicacion, el poder de la información y su proyección em 
la vida de los individuos de todas las sociedades al margen de su 
desarrollo econômico” (MARTÍNEZ DE PISÓN, 1998, p. 58). 
No seu entendimento, a questão não é confirmar ou não a existência 
e o valor do Estado de Bem-Estar. A centralidade da reflexão, para 
o jurista espanhol, é como revitalizar o Estado para que cumpra sua 
função de promover a solidariedade social e, mantendo o mercado, 
corrigir os imprevistos e os riscos da globalização.

Boaventura Souza Santos (1999) partilha do mesmo 
entendimento de Martínez de Pisón, manifestando sua preocupação 
com o futuro das sociedades atuais em face da desagregação de 
valores e da perda dos referenciais éticos que consolidam os direitos 
sociais.

Offe (1994), interpretando as tendências do quadro sócio-
político da década de oitenta identifica três propostas que vêm se 
despontando como alternativas ao Estado capitalista de Bem-Estar, 
ainda que considere esse modelo de organização estatal irreversível. 
A primeira se constitui na resistência articulada pela Nova Direita, 
que é apoiada por um segmento significativo do grande capital e 
de classes médias tradicionais, isto é, os pequenos comerciantes, 
pequenos proprietários rurais e profissionais liberais não assalariados. 
A proposta ideológica e a política sinalizam para a remercantilização 
da vida social, retomando o mercado a sua condição de mão invisível, 
competente para equilibrar as relações mercantis e a redução do 
poder político e administrativo. Complementando a centralidade 
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do mercado, a Nova Direita propõe uma sociedade livre, patriótica, 
austera e pautada nos tradicionais valores familiares. Kymlicka e 
Norman (1997) criticam essa visão utópica de sociedade civil e 
de família, que anulam interesses diversos e que levam, inúmeras 
vezes, a comportamentos agressivos e violentos.

Uma segunda resposta, complementar à primeira, no 
sentido de reduzir as contradições do Welfare State, é o maior apoio 
às formas corporativas sob a supervisão do Estado. Tais formas 
corporativistas tenderiam a excluir as demandas demasiadamente 
políticas, instituindo canais informais de negociação entre os grupos 
de interesse. A finalidade desses acordos seria o desenvolvimento 
de um consenso entre as elites do poder para ajustar a política e 
a administração do Estado de Bem-Estar às exigências do sistema 
econômico. Os acertos corporativistas são altamente inacessíveis 
para a população, com negociações secretas entre as elites, e aceitos, 
mais pela repressão e vigilância política do que legitimados por 
um controle público autônomo. A mais grave consequência para o 
Estado de Bem-Estar é a redução de seu componente democrático, 
ao anular os limites institucionais entre sociedade civil e o Estado.

Finalmente, Offe (1994) considera uma terceira saída, 
democrática e, segundo seu entendimento, socialista, ao Estado 
de Bem-Estar. Parte do suposto de que o caráter altamente 
diferenciado e desigual das intervenções políticas do Welfare State 
favorece estratégias de resistência, que são instituídas e dinamizadas 
pela nova classe média e alguns setores chaves do movimento 
sindical e político partidário. A finalidade da ação desses grupos 
e movimentos seria transformar o capitalismo de Estado de Bem-
Estar em uma sociedade de bem-estar, que seria descentralizada, 
com características igualitárias, com alto controle público e 
organização política democrática (OFFE, 1994, p. 37).

A proposta de uma nova sociedade de bem-estar, conforme 
veiculada por Offe (1994) não descarta o papel e a função do 
Estado (que seria redimensionado), a perspectiva democrática (com 
a retomada da importância da política e dos espaços públicos de 
deliberação) e o compromisso com o que vem sendo chamado de 
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valores pós-materiais entendidos enquanto um padrão de resistência 
à ideologia consumista, apregoada pela sociedade mercantil e 
voltando-se para questões de gênero, dos direitos humanos, dos 
movimentos ecológicos e ambientalistas.

Os encaminhamentos para superação da crise, entretanto, 
trouxeram mais incertezas que resultados positivos e, no início dos 
anos noventa, devido às situações de empobrecimento generalizado 
dos países periféricos em níveis insustentáveis, mesmo pelos 
padrões mais liberais, as agências multilaterais propõem novas 
contratualidades entre Estado-sociedade civil e mercado para a 
redução da miséria29. A emergência da pobreza, que é a evidência 
mais cabal da falência da utopia capitalista recoloca, em outros 
patamares, os ideais dos Estados modernos – liberdade e igualdade. 
A ordem societária atual busca uma série de igualdades justas que 
não são coincidentes e não vem, automaticamente, na esteira da 
liberdade.

Giddens (1996) justifica e sugere que a busca da igualdade 
exige ultrapassar as tradicionais dicotomias esquerda e direita, 
países ricos e pobres, e as questões de gênero, que devem ser 
analisadas por outro prisma. Por exemplo, as proposições da social-
democracia indicam maior igualdade com uma certa restrição da 
liberdade, desde que não seja incompatível com o desenvolvimento 
capitalista.

Atualmente, esta tensão vem se fragilizando, chegando a 
um extremo de se olvidar a igualdade. As propostas de um modelo 
gerativo de igualdade30, acoplado ao de nivelamento (GIDDENS, 
1996, 1999), são débeis, face à situação de profunda desigualdade 
distributiva nos e entre os países. A proposição de mudança 
de estilo de vida, buscando, de outras formas, o que Giddens 
considera bens relevantes – segurança, amor-próprio e auto-

29 Juarez Lopes Brandão publica, em 1994, uma síntese das propostas do PNUD, Banco 
Mundial e CEPAL para o enfrentamento da pobreza.

30 Estas propostas tiveram sua origem na Inglaterra e vêm sendo chamadas de 
via alternativa ou terceira via e ao redor da mesma se alinham lideranças sociais-
democratas representativas de países desenvolvidos do continente europeu.
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realização parece ser difícil de ser alcançada igualmente por todos. 
Nessa lógica argumentativa repõe-se a questão de Esping-Andersen 
(2000): igualdade em que? E a tendência parece ser a construção de 
parâmetros mais flexíveis para se aquilatar a igualdade.

Com a internacionalização dos agentes econômicos privados 
e a privatização dos serviços públicos de infraestrutura, levando a 
um aumento desmedido da pobreza e desemprego, os governos 
acabam, inevitavelmente, sendo pressionados para garantir uma 
certa “proteção social” às crescentes populações carentes, em 
contradição com seus recursos fragilizados pela meta imperiosa de 
equilíbrio orçamentário (DUPAS, 2001).

Dupas argumenta que, mesmo não se adotando uma visão 
de fins dos tempos, com o avanço desenfreado do capitalismo, 
especialmente do capital financeiro, é inegável que vem se criando 
um proletariado à “la Blade Runner”, que seria o destino daqueles 
que não conseguem se adaptar às novas tecnologias e à globalização 
– uma subclasse revoltada, amargurada e violenta (DUPAS, 2001).

Na esfera internacional, a forma de articulação entre o 
Estado, a sociedade e o mercado, típica do Welfare State, foi e vem 
sendo questionada pelos sujeitos políticos que criticam determinada 
forma de ação estatal e que apontam para a necessidade de 
remodelação de seu formato e de suas funções.

Começou, assim, a tomar corpo no final da década de 1960, 
consolidando-se na década de 1970, a ideia do Estado Mínimo, 
com a proposta de maior liberdade econômica, da flexibilização 
da legislação trabalhista e da redução de impostos. Estas propostas 
complementam-se, na esfera sócio-política, com a redução do 
sistema previdenciário e dos serviços sociais, entre estes os serviços 
de saúde31.

31 Não se pretende e nem é o momento analisar este cenário, especialmente por que vem 
sendo intensamente debatido por inúmeros autores. Entre outras análises, destacam-
se as de Esping-Andersen (2000), Vicenç Navarro (2000a, 2000b), Claus Offe (1989, 
1994) Pierre Rosanvallon (1984), Elis Diniz (1996), José Luís Fiori (1995a), Luiz 
Carlos Bresser Pereira (1997a) e Milton Friedman (1985) que, partindo de referenciais 
e posições distintas, analisam o mesmo objeto e suas implicações e derivações para as 
sociedades contemporâneas.
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No que se refere ao Estado, as mudanças que vêm sendo 
processadas traduzem-se em alterações jurídico-formais nas mais 
diversas áreas, entre as quais, a que se refere à concepção e garantia 
de direitos, especialmente os da Seguridade Social, reduzindo o 
papel estatal nos mecanismos de proteção social e alargando as 
fronteiras do espaço privado. Certamente,

isso representa um deslocamento das preocupações dominantes 
nos processos de democratização, em que o reordenamento das 
políticas sociais estava diretamente associado à participação 
e gestão democráticas e à adequação da estrutura do gasto e 
financiamento à geração de igualdade e de proteção social com 
claras tendências universalistas (TAPIA, HENRIQUE, 1997, 
p. 4).

Após o esgotamento das possibilidades de manutenção das 
práticas keynesianas o debate acabou balizando-se entre a ideia de 
um Estado mínimo - que não crie nenhum embaraço ao mercado 
- e de um Estado forte - que saiba atuar no mundo globalizado 
minimizando seus conflitos, inclusive a exclusão social.

O relatório do Banco Mundial, de 1997, O Estado em um 
mundo em transformação (BANCO MUNDIAL, 1997), aponta os 
motivos e justifica a preocupação, no seu entender generalizada, 
sobre a redefinição e os limites do novo Estado: a explosão das 
economias socialistas; a crise fiscal do Welfare State, em boa parte 
das economias desenvolvidas; o colapso dos Estados e a explosão 
de “emergências humanitárias”, notadamente nos países em 
desenvolvimento; e o papel importante do Estado, nas economias 
asiáticas. Certamente, a nova percepção do fenômeno da exclusão 
social é uma destas “emergências humanitárias”, categoria que 
obscurece outras interpretações mais abrangentes para os processos 
de exclusão social e econômica verificados atualmente.

As sugestões do Banco Mundial (1997) para o 
reordenamento do Estado, no sentido de superar a crise e renovar 
sua eficácia reguladora, compreendem o encaminhamento de ações 
que garantam um desenvolvimento sustentável32 e que resultem em 

32 Desenvolvimento sustentável, entendido como uma forma de se otimizar o 
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redução da pobreza, pelo retorno à governança e o estímulo ao livre 
mercado. Tal exigiria a revitalização da capacidade institucional e a 
eliminação dos obstáculos às mudanças pretendidas.

Segundo Dupas (2001),
essa derradeira posição do Banco Mundial parece ter implicado 
a revisão de conceitos mais liberais que caracterizaram as 
recomendações dessa instituição até recentemente. Não se 
trata mais de reduzir radicalmente o papel do Estado, mas de 
modificá-lo profundamente, transformando-o e fortalecendo-o 
para novos papéis fundamentais.

Afirma o mesmo autor que a reversão da posição das agências 
internacionais de financiamento e fomento ao desenvolvimento 
tem reiterado um novo papel ao Estado, não como um substituto 
do mercado, mas como o coordenador das políticas sociais e 
econômicas e o organizador dos novos pactos, necessários para a 
continuidade das sociedades democráticas.

Considera que os conceitos de igualdade e Estado de 
Bem-Estar, até há pouco tempo utilizados como sinônimos, vêm 
deixando de ser a representação do capitalismo de bem-estar do 
pós-guerra. Torna-se uma exigência apreender os novos sentidos de 
igualdade para se avaliar o limite que vai se permitir a desigualdade 
para garantir o crescimento do mercado de trabalho ou, ainda, a 
continuidade da expansão capitalista. Essa sua observação repõe 
os argumentos de Offe (1994) retomando, ainda que de modo 
distinto, o valor do mercado e da família para um revigoramento 
do Welfare State.

Há que se alertar para as diferenças entre os países sobre as 
condições de maior ou menor homogeneidade, onde haveria mais 
semelhanças identitárias. Ter-se-ia, assim, uma nova articulação 
e novas funções para as instituições ordenadoras do sistema 
capitalista, do sistema normativo e organizativo. No caso do 
sistema normativo e de socialização, haveria uma revisão do valor 
familiar e das instituições comunitárias. Em relação ao sistema 

crescimento econômico e o bem-estar social, preservando o meio ambiente e se 
reduzindo a participação estatal a uma função coordenadora desse processo.
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organizativo, seriam atribuídas novas funções ao Estado, visto que 
seu papel regulador deve operar mais ao lado do sistema normativo 
e de socialização, no caso do atendimento para as necessidades 
desmercantilizadas33. Quanto às suas funções de organizador e 
facilitador da expansão capitalista, a transferência da proteção social 
para a família e para o mercado favorece o uso do fundo público 
para a expansão do capital (ESPING-ANDERSEN, 2000).

Os limites para os gastos públicos com a área social impedem 
uma reforma no padrão de atenção de grande alcance, que seria 
obtido mediante ampliação de investimentos em educação, 
em formação de mão de obra mais qualificada e ampliação e de 
programas de bem-estar social. As economias atuais, baseadas no 
conhecimento, multiplicam o que denominam de ganhadores e 
perdedores, aumentado o fosso entre as pessoas qualificadas e não 
qualificadas. Não haverá a garantia de emprego mesmo para as 
qualificadas, pois, argumenta que, as novas economias de serviços 
puderam criar postos de trabalho, mas não podem garantir 
salários bons para todos. Tal obriga a refletir sobre duas normas 
básicas, quando se implementam políticas sociais: a primeira é a 
impossibilidade de se utilizar estrategicamente a educação, como 
em épocas passadas, para reduzir a desigualdade, visto que uma 
ação deste tipo excluiria os que tem menos qualidade e não se 
integrariam aos reduzidos postos oferecidos pelo mercado de 
trabalho, exigindo, portanto, que se redistribuam recursos para 
estas famílias. A segunda norma básica indica que

los nuevos retos de la política social no pueden afrontarse 
mediante impuestos o gastos adicionales como um simple 
porcentaje del PIB. Por eso es fundamental decidir como 
mejoramos el “status quo”. Los conflitos de derechos y las 
cuestiones de equidad se controlan facilmente cuando el pastel 
a repartir es mayor. En cambio, cuando tenemos que dividir 
el pastel en varias porciones de distinto tamaño, es dificil 
evitar un enfrentamiento de interesses. Así, pues, si debemos 
alcanzar um mayor equilíbrio entre fomentar la eficiência y 

33 As necessidades são desmercantilizadas ou mercantilizadas, dependendo de sua 
capacidade se agregar ao mundo mercantil e tornar-se uma fonte de renda.
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salvaguardra la equidad, no seremos capaces de actuar a menos 
que lleguemos a um acuerdo sobre un critério de justicia básico 
y consensuado (ESPING-ANDERSEN, 2000, p. 2).

Em relação a uma definição das bases para um novo 
consenso, deve-se recordar do aspecto político que uma definição 
desta natureza requer. É sabido, e de certo modo uma evidência, 
que a desqualificação do espaço público em relação à esfera privada 
veio reduzir as possibilidades da política como locus de discussão e 
definição de alternativas.

Segundo Mouffe (1996), uma das primeiras providências 
para se construir um novo projeto, no qual os direitos são tanto 
expressão das diferenças como uma realidade concreta, é a 
recuperação da ordem política democrática. Sinaliza a autora que a 
indistinção entre posições de esquerda e direita, ou entre posturas 
que refletem a escolha entre patamares de igualdade e liberdade 
e ainda a definição de outra disjuntiva presente, a escolha entre 
os princípios de justiça e eficiência, obscurecem os antagonismos 
existentes em qualquer ordem social. “Isto significa que a atual 
indistinção de fronteiras políticas entre a esquerda e a direita pode 
ser prejudicial para a política democrática, uma vez que impede 
a constituição de identidades políticas distintas” (MOUFFE, 
1996, p. 15-16). Alerta, ainda Mouffe (1996), para o risco da 
ilusão do consenso e da unanimidade, que leva ao que denomina 
capitalismo democrático liberal, onde a dimensão política retorna 
ao proposto por Hayek, limitando-se ao domínio da legalidade e 
excluindo grupos populacionais inteiros cujo “estatuto de subclasse 
praticamente os coloca fora da comunidade política” (MOUFFE, 
1996, p. 16).
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1 Introdução

O compromisso assumido pelos países membros das 
Nações Unidas com a aprovação da Agenda 2030 e 

seus 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável com vistas a 
erradicação da pobreza, a redução das desigualdades e a construção 
de sociedades mais sustentáveis, requer a implementação de uma 
série de medidas estruturais que superem as formas históricas de 
exploração social e ambiental.

Referido engajamento, quando pensado no contexto latino 
americano, é ainda mais urgente e desafiador, visto que a região 
é considerada uma das mais desiguais do globo, onde persistem 
números elevados de desigualdade, pobreza, vulnerabilidades e 
exploração dos recursos naturais. Assim, “El lento crecimiento 
económico mundial, las desigualdades sociales y la degradación 
ambiental que son característicos de nuestra realidad actual 
presentan desafíos sin precedentes para la comunidad internacional.” 
Referida situação exigem a implementação de um novo paradigma 
desenvolvimentista “[...] que nos lleve por la vía del desarrollo 
sostenible, inclusivo y con visión de largo plazo.” (CEPAL, 2020).

A construção de sociedades justas, inclusivas e sustentáveis 
exige considerar o princípio que orienta a Agenda 2030, qual seja: 
“ninguém será deixado para trás.” Para tanto o presente estudo 
faz uma análise acerca dos diferentes aspectos sociais, ambientais, 
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políticos e econômicos que norteiam o cenário contemporâneo na 
América Latina, com ênfase nas propostas apresentadas pela Agenda 
2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). As motivações 
paradoxais que relegam grande parte da sociedade latino americana 
a viver em condições que violam a dignidade, bem como os desafios 
para que a execução da Agenda 2030 possibilite maior acesso dos 
países em vulnerabilidade, serão objeto de discussão e compreensão.

Nesse sentido, a Agenda 2030 é uma proposta para pensar 
alternativas ao modelo excludente em vigor, trazendo aspectos 
importantes quanto a seus objetivos, interesses e princípios 
norteadores, bem como das faces indissociáveis do desenvolvimento 
sustentável no aspecto ambiental, social e econômico, seus 
critérios de transversalidade e interdisciplinaridade que, de forma 
cooperativa e colaborativa, auxiliam na busca de um conjunto 
comum de desenvolvimento.

A pesquisa é exploratória e descritiva, centrada no método 
de abordagem hipotético-dedutivo e utiliza no seu delineamento 
dados apresentados pela Comissão Econômica para a América 
Latina e o Caribe (Cepal)1, tendo em vista os seus relatórios 

1 Considerando os estudos realizados pela CEPAL (2020), é possível perceber que a 
comissão destaca as “[...] siguientes prioridades para apoyar a los países de América 
Latina y el Caribe en la implementación de la nueva Agenda:• La centralidad de 
la igualdad• La promoción de una integración equilibrada de las tres dimensiones 
del desarrollo sostenible —económica, social y ambiental— en la formulación e 
implementación de estrategias y políticas nacionales• El cambio estructural progresivo 
que aumente la incorporación de conocimiento en la producción, garantice la 
inclusión social y permita avanzar en una senda de crecimiento bajo en carbono 
mediante un gran impulso ambiental• El análisis de aspectos clave del financiamiento 
para el desarrollo y la implementación de la Agenda de Acción de Addis Abeba (como 
el financiamiento tradicional y los mecanismos innovadores para el cierre de brechas, 
y la transferencia de tecnología y el comercio justo), incluidos el alivio de la deuda en 
el Caribe, el combate a los flujos ilícitos y la reducción de la evasión y elusión fiscales 
• La diversificación de la matriz productiva, con inversiones públicas y privadas 
que hagan viables los patrones de producción, consumo y energéticos con menores 
emisiones de carbono, la economía circular y las ciudades inteligentes• El avance en 
la innovación tecnológica, la economía digital y la sociedad de la información • La 
construcción de capacidades a través de la educación de calidad, la universalización 
de la protección y la economía del cuidado, la creación de empleo con derechos y 
la provisión de mejores bienes públicos• La gobernanza de los recursos naturales• 
El fortalecimiento de la acción e integración regionales en las áreas productiva, 
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mensais de acompanhamento da Agenda 2030 e seu Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável na região.

2 Desigualdades estruturais na América Latina e a Agenda 2030 
da ONU

O cenário de incertezas econômicas, desigualdades sociais, 
aumento da pobreza e das vulnerabilidades no contexto latino 
americano, expressa a fragilidade das economias, o que exige 
transformações urgentes. Avançar em um caminho de maior 
igualdade não é apenas um imperativo ético, mas condição 
necessária. A formulação de uma agenda de inclusão que valoriza 
cada ser humano e o ambiente, requer uma atuação urgente e 
parceria entre todos aqueles que pensam uma sociedade mais 
sustentável.

Fomentar políticas que propiciam maiores incentivos ao 
crescimento social e econômico sustentável, buscando atender 
àqueles que, historicamente, foram relegados socialmente com 
novos acordos entre os mais diversos atores da sociedade. Esse é o 
objetivo da Agenda 2030 para romper com o processo histórico de 
opressão.

A Agenda 2030 da ONU emerge como uma perspectiva 
de mudança à realidade, numa tentativa de adoção de políticas 
públicas inclusivas.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye 
17 Objetivos y 169 metas, presenta una visión ambiciosa del 
desarrollo sostenible e integra sus dimensiones económica, 
social y ambiental. Esta nueva Agenda es la expresión de 

comercial, tecnológica, fiscal, financiera, de infraestructura y en las cadenas de valor 
de bienes y servicios ambientales • El acceso a la información y la participación 
ciudadana• La reafirmación de la relevancia de las instituciones y la redefinición de la 
ecuación entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil• La cooperación Sur-Sur 
y el apoyo al crecimiento de los países de renta media• La promoción de diálogos y 
foros con múltiples partes interesadas para favorecer la coherencia y legitimidad en 
materia de políticas 12• La coordinación del sistema de las Naciones Unidas a nivel 
regional• La democratización de la toma de decisiones en foros globales financieros 
y comerciales y la promoción del acceso de los países en desarrollo a dichos foros.”
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los deseos, aspiraciones y prioridades de la comunidad 
internacional para los próximos 15 años. La Agenda 2030 es 
una agenda transformadora, que pone a la igualdad y dignidad 
de las personas en el centro y llama a cambiar nuestro estilo de 
desarrollo, respetando el medio ambiente. Es un compromiso 
universal adquirido tanto por países desarrollados como en 
desarrollo, en el marco de una alianza mundial reforzada, 
que toma en cuenta los medios  de  implementación  para  
realizar  el  cambio  y  la  prevención  de  desastres  por  eventos 
naturales extremos, así como la mitigación y adaptación al 
cambio climático (CEPAL, 2020).

Por meio da implementação dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável e suas metas2, a Agenda se coloca 
como uma ferramente viável para pensar formas de proteção 
social e superação das desigualdades que afetam os sujeitos mais 
vulneráveis, assim como impedem o progresso sustentável da região 
com vistas a organizações sociais mais protetoras.3

Nesse contexto, os grupos mais atingidos pelas formas 
opressoras de desigualdades são mulheres, crianças, jovens, idosos, 
populações rurais, povos tradicionais e trabalhadores informais, 
para os quais o acesso à proteção social é praticamente inexistente.

2 Segundo a ONU (2020), “os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e suas 
169 metas [...] demonstram a escala e a ambição desta nova Agenda universal. Eles 
se constroem sobre o legado dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e [...] 
buscam concretizar os direitos humanos de todos e alcançar a igualdade de gênero 
e o empoderamento das mulheres e meninas. Eles são integrados e indivisíveis, e 
equilibram as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e 
a ambiental.”

3 Conforme informe da CEPAL (2020) “[...] a visión de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible en cuatro dimensiones clave sustentadas firmemente en los 
derechos humanos:Dimensión social: basada en la igualdad y la protección social 
universal, independientemente del sexo o el género, la edad, la raza, el origen étnico, 
el idioma, la religión, la condición jurídica o el estatus migratorio, o de cualquier otra 
situación o circunstancia personal.Dimensión económica: basada en la creación de 
empleos decentes, sostenida por una mayor capacidad tecnológica local.Dimensión 
ambiental: basada en la protección de la naturaleza y el medio ambiente para las 
generaciones presentes y futuras.Dimensión política: basada en la democracia, el 
estado de derecho, la transparencia, la igualdad de género, la prevención de conflictos 
y la rendición de cuentas, así como en la participación y el acceso de la sociedad civil 
y las comunidades locales a la información en todas las fases de la formulación, la 
aplicación y la evaluación de las políticas públicas.”
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A crise de saúde, social e econômica que atinge os 
países de forma desproporcional, exigirá que novas estratégias 
desenvolvimentistas e de proteção a direitos sejam implementadas 
de maneira a minimizar os impactos. “As consequências da 
pandemia de saúde combinada com uma recessão global serão 
catastróficas para muitos países em desenvolvimento e impedirão 
o progresso rumo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” 
(ONU, 2020).

Por sua vez, a América Latina, já enfrenta um cenário de 
incertezas, desigualdades e aumento da pobreza, e isso traduz-se 
em economias fragilizadas que exigem transformações profundas 
e urgentes. Avançar em um caminho de maior igualdade não é 
apenas um imperativo ético, mas condição necessária. Todavia, a 
brecha social que distância cada dia mais ricos e pobres, e aumenta 
o poder econômico na mão de alguns poucos, correm o risco de 
serem ainda mais intensas devido à crise pandêmica mundial. 
Conforme dados apresentados pela própria ONU (2020), “a 
expectativa de perda de renda ultrapassa os 220 bilhões de dólares 
nos países em desenvolvimento. Com cerca de 55% de toda a 
população global sem acesso à proteção social [...]”, diante da crise 
sanitária e humanitária.

Conforme retrata o documento denominado Panorama 
Social da América Latina, organizado pela Comissão Econômica 
para a América Latina e Caribe (2019), “a distribuição de renda 
e da riqueza, a evolução e tendências da pobreza na região, a 
dinâmica do gasto social, a inclusão social e do trabalho da 
população e a autonomia econômica das mulheres [...]”, são 
norteadores para que se tenha sociedades mais justas e igualitárias. 
Porém, os estudos demonstram que houve um incremento no 
número de pessoas pobres na região, assim como a pobreza extrema 
continua sendo um desafio. Esse cenário, nada favorável, tende a 
se intensificar a medida que os problemas advindo da disseminação 
do coronavírus tornarem-se reais, especialmente aqueles que 
afetam consideravelmente o bem-estar, a organização das cidades e 
as condições de vida digna, intimamente relacionados as questões 
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econômicas e de direitos.
Conforme o Informe do mês de Julho/2020 da CEPAL, esse 

é o panorama das taxas de pobreza e extrema pobreza diagnosticado 
no contexto latino americano:

Gráfico 1 – População em situação de pobreza

Fonte: CEPAL, 2020.

Para tanto, a Comissão Econômica para a América Latina 
e Caribe (2020), compreende ser necessário fortalecer a Agenda 
2030, seus objetivos e metas, mais do que nunca, visto que a 
pandemia provocada pelo novo coronavírus, estabelecerá uma 
nova organização das Nações, uma nova geopolítica, que exigirá 
de todos cooperação mutua, avançando num novo modelo de 
desenvolvimento sustentável, mais inclusivo, presente nos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável.

Traçar um paralelo entre os temas da desigualdade, pobreza 
e o subdesenvolvimento é de vital importância para situar, de 
forma mais qualitativa, o tema, uma vez que, embora conexos 
em uma conjuntura de maior amplitude, é possível perceber uma 
distância significativa nas suas relações e conceituações próprias. 
Nas observações de Tim (2015), a desigualdade perpassa por 
diversas explicações teóricas acerca da visão econômica, das teorias 
sobre o contrato social e a justiça social quanto às explicações sobre 
pobreza dinâmica e desenvolvimento humano e no aspecto baseado 
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na integridade social.
A pobreza pode ser entendida como uma privação das 

capacidades básicas de um indivíduo, não se atendo apenas a uma 
renda inferior a um patamar preestabelecido. Assim, tal conceito 
de privação relativa que ele atribui à pobreza está diretamente 
relacionado com a visão de desenvolvimento, sendo este considerado 
um processo de expansão das liberdades das pessoas no aspecto 
constitutivo e instrumental. (SEN, 2000)

Os aspectos delineadores para a definição de pobreza vão 
além dos indicadores econômicos e materiais, transcendendo a uma 
amplitude de privações de potencialidades e capacidades de cada 
indivíduo, perpassando pela abordagem de privações de ordem 
social, de direitos, saúde, educação, moradia, de garantias de um 
ambiente saudável e economicamente sustentável, dentre tantas 
outras situações que relegam o cidadão à condição de pobreza e 
exclusão social (SEN, 2000).

Entende-se, portanto, que tal conceito sobre o tema é de 
extrema complexidade, incluindo-se em diversas dimensões e 
situações regionalizadas, não podendo ser analisado a partir de uma 
ou duas causas isoladamente, sendo de tal importância seu estudo 
que avança não somente nos ideários economicistas ou políticos, 
não sendo desvinculado da ideia de justiça social e desenvolvimento 
sustentável.

Assim, para que se alcance a efetividade no combate à 
pobreza e às desigualdades, deve-se entender que o desenvolvimento 
prescinde de crescimento econômico no enfrentamento dos 
problemas atrelados à supressão das potencialidades humanas, 
bem como na melhoria dos índices gerais de qualidade de vida e o 
combate sistêmico das discriminações.

Com isso, o desenvolvimento, fundado no ataque direto aos 
problemas relacionados, garante a oportunidade a todos de forma 
igualitária e equânime, reconhecendo e enfrentando a exclusão 
social e tornando o acesso cada vez mais inclusivo e cidadão, 
formando sociedades que prezem e efetivem as garantias coletivas, 
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individuais e sociais, bandeiras de combate à miserabilidade e à 
falta de oportunidades justas e sustentáveis.

3 Pacto global rumo a sustentabilidade: desafios na 
implementação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável

A Agenda 2030 compreende e responsabiliza cada país 
a garantir a efetivação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, adequando-os às políticas sociais e econômicas de 
cada um de seus signatários, entendendo que os esforços buscam 
justamente um melhoramento da qualidade de vida e da diminuição 
das desigualdades no âmbito de cada Estado. Para isso, o documento 
reconhece que a colaboração política interna de cada ente estatal é 
fundamental para que se promova a plenitude e alcance social das 
medidas.

A própria ONU (2019), no documento de apresentação da 
Agenda 2030, reconhece referida importância quando manifesta-se 
dizendo que:

Reconhecemos também o papel essencial dos parlamentos 
nacionais através da promulgação de legislação e adoção 
de orçamentos, bem como seu papel na garantia da 
responsabilização para a implementação efetiva dos nossos 
compromissos. Governos e instituições públicas também 
trabalharão em estreita colaboração na implementação com 
as autoridades regionais e locais, as instituições sub-regionais, 
instituições internacionais, universidades, organizações 
filantrópicas, grupos de voluntários e outros.

Assim sendo, o grande desafio da Agenda 2030 é o 
atendimento de todas as suas metas; é pensar a inclusão social 
a partir de uma ótica de que o desenvolvimento parta de um 
pressuposto lógico de que este seja viável e acessível a todos as 
sociedades economicamente, promovendo a inclusão de todas as 
comunidade mundiais e oportunizando acesso igualitário aos meios 
de produção e renda de forma a que o meio ambiente não seja 
tolhido de suas riquezas naturais, tão atacadas com a polarização e 
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destruição ambiental.
Assim, os desafios apresentados e reconhecidos pelos 

organismos internacionais, a busca pelo desenvolvimento 
sustentável é prioritário para uma agenda que, para além de seus 
cumprimentos e metas, garanta o seu compromisso com os povos e 
com o futuro do planeta.

De acordo com Nascimento (2019), a ideia é de que as 
mudanças propostas na Agenda 2030 não se dissociam em suas 
faces e sim integram-se em dimensões que, interligadas, promovam 
mudança sustentável e inclusiva, garantindo, para além de condições 
dignas à humanidade, a justiça social plena e efetiva proposta nos 
ODSs.

Quanto a tal interligação, Alves, Cunha e Sousa (2018, 
p. 484-513), analisando o desenvolvimento a partir da ótica de 
Celso Furtado, Ignacy Sachs e Henrique Leff, e revisando a 
conceitualidade do desenvolvimento sustentável em seus níveis 
econômico, social e ambiental, entendem que os “[...] ODS teve 
notáveis reflexos sobre as estruturas de governo e política em geral, 
tornando-se categoria aparentemente indispensável nas discussões 
sobre a política do desenvolvimento na atualidade.”

Além de uma séria destruição do ambiente que propicie uma 
existência digna e a garantia de um mínimo formal econômico, 
o não atendimento da Agenda ODS no Brasil, considerando 
a proposta ratificada e os requisitos mínimos de completude e 
interconexão entre as faces econômica, social e ambiental, gera uma 
corrente negativa que destitui camadas sociais menos abastadas das 
pautas de atendimentos governamentais, aumentando ainda mais 
a desigualdade nacional, derrubando a proposta de justiça social 
elencada pela Agenda 2030 e retirando os anseios de grande parte 
da população da pauta de medidas de garantias de direitos mínimos 
existenciais e constitucionais, tutela que se espera de um Estado 
Democrático de Direito.

Considerando a geração de renda a partir do trabalho, 
destaca-se que a política nacional inclusiva deve garantir o acesso 
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à capacidade econômica em um mercado equilibrado, tanto para 
jovens, mulheres, idosos e pessoas vistas como ativas no mercado 
de trabalho formal e informal, levando em conta, ainda, as 
desigualdades praticadas entre estes, bem como na relação de raça, 
sexo, opção sexual ou crença religiosa. Neste quesito, a análise do 
Ipea caracteriza “[...] insuficientes, para o Brasil alcançar um padrão 
de desenvolvimento que se possa qualificar como sustentado ao 
longo do tempo, socialmente inclusivo e sustentável em termos 
ambientais” (CADERNOS ODS, 2019, p. 18). A análise qualitativa 
e quantitativa da ODS 8,4 infelizmente, não revela dados que possam, 
em uma primeira análise, mostrar uma drástica mudança em nossa 
realidade atual, o que poderá comprometer a geração de renda futura 
e aumentar o fosso abismal da desigualdade social, especialmente no 
quesito renda e melhores condições de empregabilidade.

A instituição de políticas sociais deliberantes que favoreçam 
o âmbito da promoção e desenvolvimento da Agenda 2030, assim 
como a criação legislativa (referendada pelo estabelecimento e aceite 
de um plano de Estado – de caráter permanente – capaz de atender 
às necessidades básicas para a erradicação da pobreza, da fome e das 

4 Cada Objetivo de Desenvolvimento Sustentável é subdividido em metas quantitativas 
e qualitativas para análise sistêmica e acompanhamento pleno da Agenda 2030, 
priorizadas de acordo com cada Estado signatário. No caso da ODS 8 (especialmente 
no Brasil), entende-se por: Meta 8.1 – Registrar um crescimento econômico per capita 
anual médio de 1,6% entre 2016 e 2018; e de 2,55% entre 2019 e 2030; Meta 8.2 
– Atingir níveis mais elevados de produtividade, por meio da diversificação e com 
agregação de valor, modernização tecnológica, inovação, gestão e qualificação do 
trabalhador, com foco em setores intensivos em mão de obra; Meta 8.3 – Promover o 
desenvolvimento com a geração de trabalho digno; a formalização; o crescimento das 
micro, pequenas e médias empresas; o empreendedorismo e a inovação; Meta 8.5 – Até 
2030, reduzir em 40% a taxa de desemprego e outras formas de subutilização da força 
de trabalho, garantindo o trabalho digno, com ênfase na igualdade de remuneração 
para trabalho de igual valor; Meta 8.6 – Alcançar uma redução de 3 pontos percentuais 
até 2020 e de 10 pontos percentuais até 2030 na proporção de jovens que não estejam 
ocupados, nem estudando ou em formação profissional; Meta 8.7 – Até 2025 erradicar 
o trabalho em condições análogas às de escravo, o tráfico de pessoas e o trabalho infantil, 
principalmente nas suas piores formas; Meta 8.8 – Reduzir o grau de descumprimento 
da legislação trabalhista, no que diz respeito ao registro, às condições de trabalho, às 
normas de saúde e segurança no trabalho, com ênfase nos trabalhadores em situação 
de vulnerabilidade; e Meta 8.10 – Expandir, de forma sustentável, o acesso aos serviços 
bancários e financeiros para todos (IPEA, 2019).
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diversas formas de desigualdades sociais que assolam a nação) para 
que se efetive um mínimo aceitável de objetivos alcançados ante 
o acordo internacional do qual o Brasil é signatário, sem dúvida 
alguma está entre os principais desafios a serem enfrentados para 
a garantia do sucesso de boa parte das 169 metas estabelecidas a 
partir dos ODSs.

A Agenda 2030 busca nos anseios sociais, ratificados ao longo 
de dezenas de anos de lutas e construções ideológicas amplamente 
debatidas por Estados e atores sociais, respostas efetivas para a 
garantia de um existencial mínimo a toda a sociedade, vista em seu 
aspecto coletivo como uma unidade a ser preservada. Da mesma 
forma, objetiva o respeito pelas individualidades de cada um de 
seus signatários mundiais no enfrentamento de suas demandas mais 
importantes, adequadas a sua própria realidade socioeconômica 
e ambiental, fomentando ações e o estabelecimento de novas 
perspectivas na realização da justiça social plena e efetiva.

Mais do que uma agenda ideológica, com metas a serem 
(possivelmente) buscadas, ela é o compromisso de um ideal comum 
para o melhoramento da condição humana em todos os seus aspectos, 
pensados coletivamente, com coerência e interação, em favor não 
somente da nossa geração, mas especialmente das gerações futuras 
no respeito ao ambiente em que vivemos, alavancando a economia 
de forma sustentável e reduzindo as desigualdades vivenciadas pela 
grande maioria das Nações.

Neste sentido, a própria construção da Agenda ODS 
norteia-se pela busca de um caráter de integração lógica e sistêmica. 
É assegurado no aspecto intersetorial e transversal, que as estratégias 
a serem executadas envolvam uma gama de organizações federais 
e públicas da sociedade civil ou governamental na realização de 
uma planificação macro de garantia real cidadã em seus planos 
estratégicos de ação, de legitimidade e de efetivação.

Considerando o panorama latino americano, pode-se dizer 
que a Agenda representa uma alternativa para a região, visto que:
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América Latina y el Caribe es una de las regiones más 
megadiversas del mundo y posee un vasto patrimonio natural. 
En la región se encuentran 8 de los 17 países megadiversos 
del mundo, situados en la cuenca andinoamazónica y en 
Mesoamérica, y posee ecosistemas únicos, biodiversidad 
marina y dos regiones primarias de diversidad de cultivos.5 
[Porém] El Índice Planeta Vivo36 muestra para América 
Latina y el Caribe una disminución del 89% en las poblaciones 
de especies desde 1970, la pérdida más drástica en cualquier 
área biogeográfica del mundo. La deforestación es una fuente 
clave de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de la 
región; en abril de 2020 la deforestación en el Amazonas había 
aumentado un 64% en comparación con abril de 201937. La 
deforestación, la minería y la sobrepesca insostenibles están 
privando a las comunidades dependientes y vulnerables de sus 
medios de vida. Los costos de una acción climática insuficiente 
son cada vez mayores, especialmente para los pequeños Estados 
insulares en desarrollo. (CEPAL, 2020)

Assim como a natureza vem sofrendo com as constantes 
agressões, as pessoas que lutam contra tais violações também 
sofrem com perseguições e execuções. “En 2018, de los 164 
asesinatos registrados a nivel mundial de defensores del medio 
ambiente, muchos de los cuales eran indígenas, 83 tuvieron lugar 
en la región.” (CEPAL, 2020)

Para tanto, uma recuperação do meio ambiente se faz 
necessária, e isso só será possível com a união de todos em torno de 
um projeto de desenvolvimento mais sutentável e que considere o 
estabelecimento dos seguintes políticas públicas: “infraestructura 
pública, como las redes eléctricas inteligentes, el transporte 
sostenible, el saneamiento, las ciudades inteligentes y los edificios 
inteligentes, que son a la vez más inclusivos y más respetuosos con 

5 Segundo Informativo da CEPAL (2020), “La región cuenta con un valioso 
instrumento para buscar soluciones centradas en las personas y basadas en la 
naturaleza: el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación 
Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe 
(Acuerdo de Escazú). Como primer tratado regional sobre el medio ambiente que 
tiene por objeto salvaguardar el derecho de las generaciones presentes y futuras a un 
medio ambiente sano, el Acuerdo de Escazú proporciona instrumentos para abordar 
las preocupaciones ambientales más apremiantes.”
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el medio ambiente.”6 (CEPAL, 2020)
Ao contemplar o compromisso com um plano de ação para 

as pessoas, para o planeta e para a prosperidade, a Agenda visa à 
erradicação da fome e da pobreza garantindo a vida com dignidade 
e igualdade aos seres humanos, bem como o respeito à natureza e 
às condições inerentes aos biomas e à diversidade. O documento 
reforça, ainda, a necessidade do compromisso governamental com 
as estruturas econômicas, a emancipação financeira e sustentável 
dos cidadãos e a educação inclusiva com respeito às individualidades 
e condições de cada ser ou Estado.

A seguir é possível verificar as dimensões do desenvolvimento 
sustentável considerados pela Agenda 2030 e seus Objetivos de 
desenvolvimento sustentável, bem como, a forma como cada ODS 
se insere nos diferentes eixos.

Figura 1 – Dimensões do desenvolvimento sustentável

Fonte: Agenda 2030.

6 “En el artículo 3 del Acuerdo de París se establece que cada país debe asumir 
compromisos de mitigación y adaptación determinados individualmente a  escala  
nacional.  Dichos  compromisos  se  denominan  contribuciones  determinadas  a  
nivel  nacional  (CDN),  y  con  ellos  se  pretende  estabilizar  las emisiones de 
CO2, evitar que la temperatura mundial aumente más de 2 °C y, de ser posible, 
lograr que aumente menos de 1,5 °C. Los países deben informar sobre sus avances 
cada cinco años y las metas deben ser cada vez más ambiciosas. Esas metas no serán 
obligatorias, sino que será la visibilidad pública la que estimulará o castigará la 
acción.” (BÁRCENA et al, 2020)
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Nesse sentido, é inegável o compromisso da Agenda em 
atender pautas acerca da inclusão e do combate à desigualdade no 
mundo em todas as suas formas, sem deixar sequer um ser humano 
para trás nesta caminhada, bem como a necessidade de preservação 
do meio ambiente para a construção de formas de organização mais 
sustentáveis.

Este é o contexto próprio da transversalidade entre a Agenda 
e a justiça socioambiental. Ao mesmo tempo em que trabalha com 
ideais amplos e objetivos, busca, equitativamente, garantir a real 
interpretação do reconhecimento do ser como sujeito de direito, 
possuidor de dignidade, de capacidades e de potencialidades.

Ao elencar como ponto central de discussão o combate às 
privações humanas nos campos econômico, ambiental e social, 
a Agenda 2030, ao mesmo tempo em que estabelece metas e 
objetivos audaciosos, elenca como “prioridade das prioridades” 
o desenvolvimento humano como sustentáculo de sua carta de 
intenções. As ações em prol da humanidade são visíveis desde seu 
preâmbulo, percorrendo a visão e os compromissos, até a abordagem 
detalhada de cada um de seus objetivos e metas.

Não resta dúvida de que a Agenda 2030 é a perfectibilização, 
ainda que utópica, momentaneamente, de uma sociedade inclusiva 
que respeite as condições individuais de seus atores sociais, e que 
propicie alcance extensivo às pessoas, buscando acabar com a 
pobreza e a fome em todas as suas formas e dimensões, na garantia 
de que todos os seres humanos possam realizar o seu potencial em 
dignidade e igualdade em um ambiente saudável. Desenvolver 
medidas que atentem para as necessidades reais (presentes e futuras) 
dos seres humanos é a garantia de se pensar uma sociedade com mais 
oportunidade e justiça social, protegendo os seres a partir de sua 
condição humana, na busca sustentável de sua promoção pessoal 
como indivíduo, tutelando a estes o acesso aos bens e políticas do 
Estado, na sua inclusão e inserção como ente importante de uma 
sociedade global.

A proposta não relativiza as condições inerentes a cada 
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Estado signatário, nem ao menos obriga a adotar sistemas 
econômico-financeiros, políticos ou ecológicos, mas deixa claro 
que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável devem ser 
parâmetros de cada ator social nela considerados, na busca do 
melhoramento da condição da humanidade, do habitat, do sistema 
de mercados e da geração de renda, de forma equitativa e inclusiva, 
entendendo-se, assim, que a redução das desigualdades, destacada 
ao longo dos 17 objetivos e das 169 metas constantes na Agenda 
internacional, é condicionante primordial para o acesso universal 
de direitos sociais que dignifiquem o indivíduo em sua plenitude. 
Ela demonstra, de forma mais clara, a sua atuação transdisciplinar 
no que diz respeito à realização do desenvolvimento humano como 
processo integratório, objetivando entender uma condição ampla 
às oportunidades inerentes a cada cidadão.

Além disso, visualiza-se que a Agenda 2030, seus Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável e suas 169 metas, buscam promover 
um movimento para que toda a sociedade possa pensar o caráter 
integrador de cada uma das medidas a serem adotadas na tentativa 
de que se possa diminuir e quiçá, extinguir, qualquer ação que viole 
a organização sustentável das sociedades. A finalidade da Agenda, 
na centralidade das ações, é a garantia de uma igualdade substancial 
de oportunidades que, de forma cooperativa e colaborativa, inter-
relaciona todos os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável 
para a efetivação de um ideário permanente que construa condições 
equitativas para que toda a sociedade mundial seja impactada 
positivamente agora e, principalmente, nas gerações futuras.

4 Considerações finais

Ratificada por chefes de Estado e de Governo e representantes 
de 193 Estados-membros da ONU, a Agenda 2030 apresenta 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas a serem 
implementadas até 2030. Esta Agenda articula as diferentes áreas, 
sobre as quais os países se propõem a trabalhar para a construção 
de sociedades mais justas e sustentáveis. Os 17 objetivos servem 
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como ferramentas para a estruturação e implementação das ações, 
pela efetivação de sociedades mais equânimes, objetivando atingir 
formas mais dignas de vida para todos, redefinindo compromissos 
entre os países signatários, com os temas prioritários, articulando 
atores e possíveis meios da cooperação para a implementação de 
políticas sociais e globais de enfrentamento dos problemas.

Referida Agenda é proposta a partir de outros documentos 
e eventos que foram fundamentais para sua construção: Agenda 21 
(1992), ODM (2001), Rio+10 (2002) e Rio +20 (2012), e a Cúpula 
das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, realizada 
em 2016, em Nova York. Bem como, a Agenda 2030 substitui os 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) pelos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), implementando um novo 
conjunto de demandas por justiça social, por direitos humanos e 
sustentabilidade.

Assim sendo o presente estudo analisou a relevância 
da Agenda 2030, seus aspectos sociais, ambientais, políticos e 
econômicos, bem como as significativas mudanças requeridas para 
a sua efetivação.

O abandono aos “relegados” pelas sociedades mundiais, bem 
como as políticas voltadas ao atendimento de interesses econômicos 
neoliberais e de grupos privados ligados aos sistemas administrativos, 
antagônicos ao desenvolvimento de políticas públicas que 
diminuam o abismo social que separa as estafes societárias, além 
dos sistemas econômicos que suprimem as capacidades humanas 
e os diretos sociais daqueles considerados menos favorecidos nos 
campos “social, econômico e intelectualmente”, são os principais 
problemas a serem enfrentados para a efetivação plena da Agenda 
2030, em um caráter de cooperação em favor da justiça social 
equitativa.

Assim, foi possível verificar que a Agenda 2030 confirma ser 
uma importante ferramenta de inclusão sustentável da sociedade, 
pois objetiva a erradicação da pobreza e a promoção de uma vida 
digna para todos os habitantes do planeta. De forma especial, age 
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a partir de seu caráter cooperativo na construção e efetivação de 
direitos que transcendam as oportunidades econômicas e também 
garantam a humanização de políticas que contemplem um sistema 
de equidade social, possibilitando a igualdade social substancial.

Fundamental, para tanto, a superação das barreiras 
que impedem a instituição dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável em cada Estado, criando políticas públicas que 
possibilitem o avanço e o fortalecimento de ações que garantam 
a sua efetividade. Cada Estado será responsável pelo implemento 
de tais medidas, porém tal ação não se dará de forma solitária. 
Como o próprio documento exige no seu ODS 17, parcerias 
serão necessárias tanto em âmbito local quanto global. A Agenda 
2030 e suas faces não somente importa para o combate efetivo à 
miséria, às desigualdades sociais e aos autoritarismos estatais, mas 
também para a garantia de uma sociedade justa e igualitária, que 
não comprometa o futuro das presentes e futuras gerações.
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1 Introdução

Este ensaio analisa a ascensão do neoconservadorismo 
no Brasil e seus possíveis influxos sobre as políticas 

migratórias. Busca-se compreender as características essenciais 
desse neoconservadorismo que conquistou a hegemonia política 
nas eleições gerais de 2018 e como a mesma pode comprometer os 
custosos avanços efetivados na discussão, elaboração, tramitação e 
aprovação da Lei nº 13.445/2017, a Lei de Migração.

As eleições gerais brasileiras de 2018 consolidaram, na 
Presidência da República, no Senado Federal, na Câmara dos 
Deputados e na maioria2 dos governos estaduais e Assembleias 
Legislativas, coalizões de partidos de direita e centro-direita, 
identificados com um ideário neoconservador. O cenário 
internacional evidencia que países3 que tiveram a ascensão de 

1 Texto publicado, em sua versão original, na Revista Virtual Textos & Contextos 
(PUCRS), no volume 19, número 2, 2020. 

2 Os partidos alinhados a esse novo arranjo político conquistaram o governo em 17 
estados e no Distrito Federal, formando amplas maiorias também nas Assembleias 
legislativas dessas unidades federativas, no Senado e na Câmara dos Deputados. A 
oposição mais expressiva encontra-se nos estados do Nordeste brasileiro.

3 A exemplo dos Estados Unidos da América, Inglaterra, Hungria, Polônia, Itália, 
Israel, entre outros.
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partidos identificados com ideais neoconservadores apresentaram 
retrocessos significativos em suas políticas migratórias implantadas 
em cenários de expansão de direitos e afirmação dos princípios 
da cidadania, como os vivenciados ao longo da segunda metade 
do século XX. Entende-se que fenômeno semelhante possa estar 
ocorrendo no Brasil a partir de meados da década de 2010, com a 
perda da hegemonia dos partidos de esquerda e centro-esquerda.

Por se tratar de um fenômeno recente, especialmente no Brasil 
e nos países da América do Sul, os estudos sobre o tema são ainda 
incipientes. Cruz, Kaysel e Codas (2015), ao analisarem o retorno 
da direita no cenário brasileiro e latino-americano, destacam que é 
preciso situar o fenômeno no contexto internacional. Argumentam 
que a ascensão do neoconservadorismo está ligada: à corrosão da 
memória histórica das experiências nazifascistas, especialmente nas 
gerações mais jovens; à crise de sustentabilidade dos modelos de 
Estado Social; à nova fase vivida pelo capitalismo, marcada pelo uso 
crescente da violência como estratégia de reprodução do capital; 
às crises econômicas recorrentes, e; à dificuldade dos partidos de 
esquerda e centro-esquerda em construírem propostas alternativas.  

Nos diferentes lugares os movimentos neoconservadores 
põem em questão as conquistas político-democráticas, 
humanitárias, econômicas e sociais alcançadas no período pós-
guerra. Eles promovem um reagrupamento de forças, com a 
emergência de novas caras, atualização de discursos e proposição 
de novas estratégias e táticas. Porém, no caso europeu, “onde a 
sociedade civil é mais robusta e as instituições mais sólidas a direita 
trava uma guerra de posição” (CRUZ; KAYSEL; CODAS, 2015, 
p. 08), procurando conquistar espaços nos mais diversos grupos, 
instituições e segmentos sociais. No caso do Brasil e da América 
Latina, “a direita se mostra frequentemente mais afoita: ela opta 
pela guerra de movimento, e busca o poder a qualquer custo, 
mesmo que para tanto precise transformar, como no passado, em 
mero arremedo os princípios do Estado de direito e as normas 
do regime democrático” (p. 08). Se na Europa a consolidação 
e a robustez da democracia e de suas instituições obrigam os 



  181
Desenvolvimento e Políticas Públicas em Perspectiva...

movimentos neoconservadores a encontrar formas de se afirmar 
dentro das “regras do jogo”, disputando espaço e legitimidade por 
meio da adesão ao regime, por aqui a fragilidade democrática e sua 
escassa institucionalidade abrem espaço para movimentos diretos 
de tomada e controle do Estado frequentemente à revelia dos 
preceitos democráticos.

Neste cenário é que se procura analisar as características 
essenciais do pensamento neoconservador e apontar suas possíveis 
inflexões nas políticas migratórias, com foco especial para o Brasil. 
Trata-se de caracterizar as matrizes do pensamento neoconservador, 
bem como identificar os grupos que a produzem, sustentam 
e propagam, atuando no jogo político e jurídico com vistas a 
transformá-las em políticas e legislações que são apresentadas como 
sendo de interesse geral da população.

Trata-se de estudo realizado via revisão de literatura e análise 
de documentos. Visita-se a produção teórica sobre o pensamento 
neoconservador, procurando identificar suas matrizes fundantes e 
os grupos ou extratos de classe que o sustentam. Nesta abordagem 
teórica também se procura identificar como, no caso brasileiro, 
os grupos neoconservadores se aproximam dos defensores de 
políticas econômicas e sociais de recorte neoliberal, constituindo 
a base de sustentação do atual arranjo de poder que controla as 
diferentes esferas da Federação. A análise de documentos subsidia a 
reflexão sobre as políticas migratórias brasileiras e a legislação que 
a materializa.

Além dessa introdução, o texto está organizado em duas 
sessões. Na primeira, realiza-se uma caracterização do pensamento 
neoconservador, apontando suas matrizes de referência e os grupos 
que a produzem, sustentam e propagam, especialmente na esfera 
social e política. Na segunda, reflete-se sobre as possíveis inflexões 
que essa ascensão do pensamento neoconservador possa representar 
nas políticas migratórias e no processo de implantação da Lei nº 
13.445/2017 (Lei de Migração), que reestruturou o conjunto das 
políticas migratórias brasileiras. Na conclusão apontam-se alguns 
desafios e perspectivas.
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2 O pensamento neconservador e suas matrizes de referência

Quando se fala em neoconservadorismo se está referindo 
a uma retomada do pensamento conservador. O pensamento 
conservador se estrutura, na Europa, a partir do século XVIII, como 
reação ao projeto moderno de sociedade fundado no racionalismo, 
no antropocentrismo, no liberalismo e sua defesa enfática dos direitos 
individuais e da autonomia, na democracia e na visão ativa do ser 
humano na construção de sua história, especialmente representado 
pelo ciclo das Revoluções Burguesas. No campo da ciência política, 
o conservadorismo designa, de modo geral, “ideias e atitudes que 
visam à manutenção do sistema político existente e dos seus modos 
de funcionamento, apresentando-se como contraparte das forças 
inovadoras” (BONAZZI, 1992, p. 242). Tem em Edmund Burke, 
Joseph-Marie De Maistre, Louis De Bonald, Juan Donoso-Cortés, 
La Bourdonnaye, seus principais expoentes (RODRIGUES, 
2013), mas assume versões diferenciadas ao longo da história e de 
contextos específicos, mantendo sempre a perspectiva da “defesa de 
todos os princípios que colaborariam para a manutenção do tecido 
social e da sociabilidade, da família e dos valores cristãos – a ordem, 
a autoridade, os costumes e a tradição” (LYNCH, 2008, p. 73).

O conservadorismo, seja na filosofia de modo geral, seja na 
teoria política, está associado a uma postura de desconfiança, de 
cautela e mesmo de resistência às mudanças, especialmente aquelas 
de caráter revolucionário. Não se trata de uma negação pura e 
simples da mudança social ou política, visto que isso implicaria, 
inclusive, em uma concepção de sociedade a-histórica, estática, 
permanente. Trata-se de uma postura de defesa (conservação) 
das estruturas sociais e políticas já consolidadas, tomando sua 
consolidação histórica como indicador de pertinência e viabilidade 
social. Ou seja, a postura conservadora é uma postura de opção 
sistemática por aquilo que já está consolidado, pela manutenção 
das coisas tal qual elas são como opção primeira. A mudança não é 
algo negado de forma absoluta, mas algo que deve ser sempre visto 
com cautela e aceito apenas depois de amplo e profundo processo 
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de convencimento e comprovação de sua viabilidade.
No caso brasileiro, o pensamento conservador foi 

dominante na organização da sociedade e na política até o processo 
de redemocratização, em meados da década de 1980. Pode-se 
afirmar que a Constituição de 1988 foi a primeira, na história 
brasileira, que afirmou um conjunto de compreensões na linha 
do rompimento do conservadorismo, tais como a afirmação das 
liberdades individuais; o estabelecimento de um conjunto de 
direitos sociais e econômicos na linha da universalização, da 
seguridade e da equidade; a proposição de uma nova ideia de 
Estado, na direção da descentralização político-administrativa, 
da participação democrática e do controle social; entre outros 
(CARVALHO, 2002). Porém, no processo de sua regulamentação 
se tem uma reação conservadora, alinhada ao neoliberalismo4 
emergente, que impediu que muitos avanços propostos na mesma 
fossem efetivamente implantados.

A aliança entre conservadores e neoliberais deu sustentação 
aos governos de Fernando Collor de Mello, Itamar Franco e 
Fernando Henrique Cardoso. Porém, as críticas e pressões sociais 
levaram a um “esgotamento” dessa aliança e a emergência de 
um governo de centro-esquerda. A ascensão ao poder dessas 
forças de centro-esquerda levou a uma inflexão da hegemonia da 
aliança entre conservadores e neoliberais, afirmando uma “relativa 
hegemonia” de grupos mais à esquerda (SINGER, 2012). Porém, 
mesmo que tenham representado avanços significativos na direção 
de políticas sociais e econômicas de cunho inclusivo, na direção 
da esquerda, não efetivaram um rompimento com as forças de 
manutenção da ordem e com os interesses do capital. Para Singer 
(2012), trata-se de um “fenômeno híbrido” que captura um tanto 
desse conservadorismo, presente em diferentes grupos e extratos de 
classe, na direção do apoio a uma proposta de desenvolvimento que 
proporcionasse crescimento econômico com relativa distribuição 
de renda, possibilidades de ascensão social e inclusão de grupos e 

4 Uma caracterização clara da proposta neoliberal pode ser encontrada em Anderson 
(1995).
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extratos de classe tradicionalmente excluídos na dinâmica anterior 
da sociedade brasileira.

Já o neoconservadorismo, como afirma Almeida (2018), 
mesmo tendo como referência o pensamento conservador (que o 
autor denomina como clássico), é um movimento que emerge na 
segunda metade do século XX como reação ao Estado do Bem-Estar 
Social (em suas diferentes versões), ao movimento da contracultura 
e à nova esquerda. Para este movimento, a crise econômica que 
atingiu o capitalismo a partir do final de década de 1960 era, antes 
de tudo, uma crise moral, decorrente do “abandono dos valores 
tradicionais que governam a sociedade desde os primórdios da 
civilização, feito em nome de um igualitarismo artificialmente 
criado pela intervenção estatal” (ALMEIDA, 2018, p. 28).

Na visão dos neoconservadores, as diferenças de classe, sexo e 
até mesmo de raça, sempre fizeram parte da ordem social, estando na 
base da formação da sociedade ocidental. O rompimento com essas 
diferenças, em nome de uma “ilusória sociedade sem classes”, levou 
a uma “degradação cultural sem precedentes” (ALMEIDA, 2018, 
p. 28). Essa ilusória igualdade teve no Estado um dos principais 
fundamentos, na medida em que criou instrumentos legais e 
políticas públicas que geraram permissividade, assistencialismo e 
direitos em excesso. Com isso, a pauta neoconservadora preconiza 
a restauração da autoridade, o restabelecimento da ordem e a 
implantação de um Estado mínimo que não prejudique a liberdade 
individual e a livre iniciativa no campo econômico (ALMEIDA, 
2018; CEPEDA, 2018). Daí sua aproximação com o neoliberalismo 
no que diz respeito às pautas econômicas, de atuação do Estado 
no campo das políticas e de regulação do mundo do trabalho, por 
exemplo. Embora estejam em campo oposto aos preceitos liberais 
no que tange aos costumes, aos direitos e liberdades individuais, 
aos direitos humanos, à democracia.

“Liberal na economia, conservador nos costumes”, diz o 
lema do núcleo ideológico que representa a proposta vencedora 
das eleições presidenciais brasileiras de 2018. O liberalismo, como 
se vê, só é incorporado ao discurso neoconservador naquilo que 
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prega especificamente sobre a relação do Estado com a economia 
e com as políticas públicas, ou seja, naquilo que lhe toma como 
base o pensamento neoliberal. Toda a dimensão política da teoria 
liberal, calcada nos direitos individuais, na igualdade de condições, 
no Estado de direito, na liberdade e autonomia dos cidadãos, na 
razão e na democracia como parâmetros de organização do Estado 
e da sociedade, são deixados de lado em nome de preceitos como 
os valores religiosos, a hierarquia, a família patriarcal e a tradição.

Esta pauta neoconservadora encontra ambiente favorável 
à sua propagação no início da década de 2010, quando começa 
a se romper a “relativa hegemonia” (SINGER, 2012) de grupos 
mais à esquerda na condução das políticas do governo federal e 
na construção do imaginário social, especialmente em decorrência 
dos efeitos da crise internacional de 2008/9 e do arrefecimento do 
boom internacional das commodities. A adoção de medidas para 
conter os impactos da crise internacional, somadas aos constantes 
escândalos de corrupção envolvendo agentes públicos, levaram à 
emergência de manifestações sociais que acirraram a disputa entre 
os diferentes interesses em jogo (REIS; SOARES, 2017). Disputas 
estas que culminaram no processo de impeachment da Presidenta 
Dilma Rousseff e na construção de um novo arranjo de poder5 
que se consolidou com a eleição de Jair Bolsonaro à Presidência da 
República, em 2018 (ROTTA; ROTTA, 2019).

Neste novo arranjo é que o ideário neoconservador se torna 
hegemônico. Entre os grupos6 que sustentam esse novo arranjo, 

5 Entende-se o arranjo de poder como a capacidade de coordenar, mesmo que 
minimamente, distribuindo papeis e funções, atores e recursos, evitando redundâncias, 
sobreposições e conflitos internos, no sentido de conquistar os objetivos estabelecidos 
(MACHADO; GOMIDE; PIRES, 2018). A ideia de arranjos de poder insere-se nas 
discussões a respeito da governance (SANTOS, 1997; GONÇALVES, 2011).

6 Pinto (2019) faz uma leitura um pouco diferenciada e aponta a existência de quatro 
núcleos de poder que dão sustentação do governo Bolsonaro: o núcleo familiar-
ideológico, ancorado nas ideias do neoconservadorismo norte-americano; o núcleo 
militar, sustentado nas ideias defendidas pelo General Sérgio Augusto de Avellar 
Coutinho; o núcleo econômico liberalizante, conduzido pelo Ministro da Economia 
Paulo Guedes a partir do ideário da “Escola de Chicago”; e o núcleo judiciário 
lavajatista (mais especificamente a “República de Curitiba”) comandando pelo 
Ministro da Justiça Sergio Moro. Esta leitura encontra algumas confluências com o 
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Rotta e Rotta (2019) identificam os ligados ao setor religioso, à 
segurança pública, à frações da classe média (à “nova direita”), à 
frações do capital comprometidas com soluções mercantilizadas 
e aos conservadores tradicionais. Tal hegemonia, assim como 
ocorrera na década de 1960, produz diagnósticos moralistas para 
explicar a crise econômica. Assim, a diminuição do crescimento 
econômico do país e sua consequente queda na arrecadação são 
apresentadas como resultado simples e direto dos desvios morais 
dos agentes governamentais envolvidos em casos de corrupção. 
Uma vez mais os desvios morais e a falta de valores cristãos e de 
patriotismo são taxados como causadores dos males que assolam 
o Brasil. E, também uma vez mais, soluções simples no campo da 
moralidade, da religião, dos valores tradicionais, do patriotismo 
simplista, são apresentadas como único caminho viável para a 
retomada do crescimento e do “desenvolvimento”. E, claro, políticos 
neoconservadores se apresentam como os únicos aptos a implantar 
essas soluções e a conduzir os rumos da “nova sociedade”.

Neste cenário, profundamente marcado por um discurso 
moralista, o pensamento religioso assume papel fundamental. A 
forte influência do pensamento religioso na formação da sociedade 
brasileira e latino-americana é consenso entre pesquisadores de 
diferentes áreas do conhecimento. Porém, entre o final do século 
XX e o início do século XXI, se tem um ingresso mais ativo de várias 
denominações religiosas na cena política, nos espaços legislativos e 
executivos. Reis e Soares (2017) identificam que esse fenômeno 
se traduz no fortalecimento do voto religioso, na ampliação das 
bancadas evangélicas7 e na participação expressiva desses grupos nas 
manifestações públicas e nos movimentos de rua. Ao estudar as 
motivações desta atuação mais proeminente dos grupos religiosos 
nos espaços públicos, Villazón (2015) destaca que ela está ligada 
a uma leitura da realidade que identifica a necessidade de frear o 

apresentado neste texto, mas também algumas diferenças. Uma análise comparativa 
poderia ser objeto de novas reflexões.

7 Para uma análise retrospectiva da formação da bancada evangélica ou Frente 
Parlamentar Evangélica pode-se consultar Quadros e Madeira (2018).
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avanço da agenda de mudanças culturais, especialmente no que se 
refere à sexualidade, gênero e reprodução, nas legislações de cada 
país; combater o processo de laicização e secularização, que foram os 
principais responsáveis pela desestruturação da família tradicional, 
da moral e dos costumes; e reconstruir um “cosmos sagrado” em 
torno da estabilidade pessoal, da família nuclear (heterossexual, 
patriarcal e hierárquica), da obediência, da ordem, da disciplina e da 
moral cristã tradicional. Para viabilizar estes objetivos se estabelece 
uma parceria tácita entre lideranças expressivas de diferentes 
denominações religiosas evangélicas (tradicionais, pentecostais 
e neopentecostais)8 com parte da hierarquia9 e com movimentos 
similares da Igreja católica para a viabilização de seminários, 
workshops, mobilizações sociais, processos legais e influência junto 
a atores políticos, especialmente nos parlamentos.

Um segundo grupo de influência que está na base de 
sustentação desse novo arranjo de poder instituído no Brasil é o 
ligado às forças de segurança. Não é novidade, na história brasileira, 
a influência direta das forças de segurança nos diferentes espaços 
de poder na sociedade brasileira. O Brasil possui uma história 
marcada por recorrentes regimes de exceção que tiveram nas forças 
armadas, no aparato de segurança pública e nas forças tradicionais 
conservadoras, seu aporte de sustentação. Nas forças armadas e no 
aparato de segurança pública é dominante o pensamento positivista 
e a ideologia da segurança nacional. No pensamento positivista, a 
ordem social é apresentada como condição para o progresso, sendo 
mantida pelo imperativo legal e pelo exercício da autoridade. 
Utiliza-se a lei, a autoridade e a força coercitiva do Estado para 
inibir reações contrárias ao projeto dominante. Nestes aspectos 
o positivismo aproxima-se do ideário da Doutrina de Segurança 
Nacional para a qual a segurança da Nação está acima de tudo, pois 

8 Liderados pela Assembleia de Deus, Igreja Universal do Reino de Deus e Igreja 
Batista.

9 Alas contrárias à Teologia da Libertação e comprometidas com os movimentos de 
Renovação Carismática.
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o inimigo está por toda a parte e seu combate deve ser permanente10. 
Para combater o “inimigo” tornam-se justificáveis todos os meios e 
medidas, inclusive as que desrespeitam o aparato legal existente. Se 
as leis e a Constituição atrapalham, mudam-se as leis (COMBLIN, 
1978).

O que, talvez, seja novidade neste momento histórico 
é que essas forças tradicionais de segurança encontram aliados 
expressivos no aparato de segurança privada11 que se estabeleceu 
no país, especialmente após a Reforma do Estado, nas décadas 
de 1980 e 1990. Zanetic (2005) refere que se trata de um 
fenômeno mundial, não sendo, portanto, exclusividade do Brasil 
o crescimento expressivo desse aparato. Entre os motivos desse 
crescimento ele aponta o aumento da sensação de insegurança na 
população; o desenvolvimento de um certo “status” de proteção 
privada dos cidadãos; o incentivo econômico e o espaço legal 
para a expansão do policiamento corporativo; a disseminação de 
condomínios privados e de espaços semipúblicos; a pressão das 
companhias de seguros; “mudanças importantes na consciência 
política, que tornaram possível, na esfera da segurança, criar 
um sistema integrado, público e privado, entre as atividades do 
Estado e os “avalistas corporativos da paz” (p. 14); entre outros. 
Na formação desse aparato de segurança privada são utilizados 
os mesmos métodos e a mesma ideologia dominante no setor de 
segurança pública. Inclusive, boa parte desse aparato é formado por 
indivíduos que tiveram experiências ligadas à segurança pública, 
quer nas forças policiais ou nas forças armadas. Os instrutores dos 

10 Pinto (2019) evidencia bem como este discurso foi atualizado e reelaborado a 
partir das referências produzidas pelo General Sérgio Augusto de Avellar Coutinho, 
incorporando-se no alto comando das Forças Armadas e sendo reproduzido em ações 
e discursos públicos dos mesmos.

11 Um setor que, no Brasil, emprega 700 mil trabalhadores formalizados, superando o 
contingente do Exército brasileiro, faturando, anualmente, em torno de 50 bilhões 
de reais. (SECURITY, 2018). Zanetic (2005) evidencia uma expansão enorme desse 
setor a partir da década de 1980, referindo que ele ocupava, em 2005, em torno de 
2 milhões de trabalhadores, somando os ligados ao mercado formal e informal. Em 
1998, apenas em relação aos vigilantes privados, contava com 280.193 trabalhadores, 
enquanto em 2004 atingia 1.148.568 trabalhadores cadastrados. O autor também 
refere que essa expansão não ocorre apenas no Brasil, mas é um fenômeno mundial.  
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cursos de formação para vigilantes privados, normalmente, são 
oriundos dos quadros da segurança pública.

Um terceiro grupo que compõe a base de sustentação do 
novo arranjo de poder instituído no Brasil é formado por frações 
das camadas médias da população. A expansão dos direitos sociais, 
decorrentes do processo de redemocratização, da Constituição de 
1988 e das políticas públicas do Estado brasileiro, especialmente ao 
longo da década de 2000, levou à ampliação e ao fortalecimento 
das camadas médias12. Apple (2015) identifica, nesse espaço das 
camadas médias, frações comprometidas com a ideologia e as 
técnicas de “accountability, medição e gestão”, que ele denomina 
“nova classe média”13.  

Este grupo se faz presente, no Brasil, de forma especial, 
pela atuação da “Nova Direita”. Ao estudar a “Nova Direita”, 
Cepeda (2018), diz tratar-se de um grupo bastante heterogêneo 
que atua através de institutos, sites, blogs e redes editoriais, visando 
a preparação de quadros, especialmente entre a juventude, a fim de 
disputar espaços na arena acadêmica, intelectual e política. Entre 
as principais ideias que defendem destaca o conceito de natureza 
humana desigual, em oposição frontal ao jusnaturalismo e ao 
contratualismo, assumindo uma postura de recusa da igualdade 
como fundamento político e ontológico do ser humano; a aceitação 
inconteste da imperfeição da natureza humana e a impossibilidade 
de sua correção; a existência de uma ordem natural que se traduz 
na vida social; o reconhecimento positivo do conflito como 
maximização da liberdade individual; a crítica à democracia como 
ditadura da maioria e instrumento de limitação do indivíduo; a 
aceitação da injustiça como matriz da vida social; o mercado social, 
entendido como a possibilidade de cada indivíduo lutar, sozinho, 
pelo seu espaço; o culto da liberdade individual privada e a redução 

12 Neri (2008) identifica o nascimento de uma “nova classe média” no Brasil a partir de 
2004, quando começam a ser observados processos de mobilidade social decorrentes 
de geração e manutenção de renda do trabalho, no longo prazo, e provenientes de 
políticas públicas, especialmente as sociais.

13 Para um debate mais conceitual a respeito do tema da “classe média” pode-se consultar 
Scalon e Salata (2012).
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do interesse público a uma expressão dos interesses particulares; a 
defesa da meritocracia e da liberdade econômica; o combate sem 
tréguas ao racionalismo iluminista; a naturalização e autonomização 
das regras do mercado; o horror às utopias; a negação da política 
como ferramenta de gestão dos conflitos, de mudança e regulação da 
vida social; a visão de que o problema é o Estado e não o Mercado, 
e a salvação é o individualismo competitivo, meritocrático, e não a 
vida socialmente organizada.

Embora parte dessa “nova classe média”, composta também 
por intelectuais, professores, artistas, defenda causas como o 
pluralismo e a diversidade (cultural, sexual, de gênero), em geral 
o faz a partir dos referenciais da pós-modernidade, fortemente 
centrados na noção de identidade e de subjetividade. Assim, embora 
essa parcela da população tenha aversão ao neoconservadorismo e 
ao que ele defende, tal aversão se dá predominantemente no campo 
moral, não como resistência sistemática e teoricamente situada no 
campo das ideias. Afinal, essa parcela da “nova classe média” também 
tem suas desconfianças em relação à ciência, à razão, às instituições 
democráticas, pois vê nelas estruturas de poder e de autoritarismo. 
Com isso, embora rejeitem o neoconservadorismo pelo viés da 
moral, esses segmentos acabam por reforçá-lo em sua estrutura 
mais fundamental de constituição, que é justamente a negação das 
instituições, da razão como parâmetro de organização da vida em 
sociedade e da ciência como sua base produtora de conhecimento. 
Ou seja, ao “atacar” o conteúdo de seu discurso, acabam por reforçar 
as bases mais profundas do neoconservadorismo ao compartilhar 
com ele a estrutura básica de pensamento e de compreensão da 
realidade sociopolítica.

As frações do capital, comprometidas com soluções 
mercantilizadas, constituem o quarto grupo de sustentação deste 
novo arranjo de poder. São representadas por sócios majoritários, 
grandes acionistas e altos executivos de instituições financeiras, 
fundos de investimento, grandes empresas que controlam as bolsas 
de valores e empresas líderes das cadeias globais de valor. Porém, as 
ideias aí propaladas também se materializam em diferentes frações 
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de classes (empresários das diferentes áreas, expressivas frações das 
camadas médias e até mesmo trabalhadores) que compartilham a 
visão de que a mercantilização, a desregulamentação e a privatização 
representam as únicas alternativas para o desenvolvimento 
econômico. Para estes, a ação do Estado deve voltar-se para criar as 
condições para o funcionamento do livre mercado, fornecendo-lhe 
o aparato legal e a segurança jurídica. Ou, no limite, até se pode 
prescindir completamente do Estado, transferindo para a sociedade 
civil o processo de regulamentação da vida coletiva.

É a partir desse quarto grupo que emerge uma espécie de 
“ultraneoliberalismo”, uma radicalização até mesmo dos preceitos 
mais desestatizantes que marcaram os anos 1990, a partir do 
Consenso de Washington. Ele se baseia em um diagnóstico de que 
se o Consenso de Washington não produziu o que se imaginava, 
não é por que era demasiado neoliberal, mas por que não o foi o 
suficiente. É assim que o neoconservadorismo brasileiro vai tomar 
como exemplo não potências econômicas ocidentais, nem a China 
como potência pautada no capitalismo de Estado, muito menos os 
países de liberalismo enraizado da Europa. Sua referência é o Chile 
de Pinochet e sua peculiar mistura de neoliberalismo radical na 
economia com ditadura e dilapidação das estruturas democráticas. 
A liberdade do mercado é festejada como a única que realmente 
importa, e para promovê-la não há problemas em acabar com todas 
as outras liberdades (política, intelectual, sexual, religiosa, etc.).

O quinto grupo que integra este novo arranjo de poder 
é a direita tradicional conservadora. Especialmente composta 
pelas elites agrárias, encontra nesta “onda neoconservadora” uma 
possibilidade objetiva de conter os avanços conquistados nas últimas 
décadas pelos movimentos sociais do campo e pelos movimentos 
ecológicos. Utiliza como argumento básico a importância do 
agronegócio no desenvolvimento econômico do país, taxando como 
“inimigos” todos aqueles que possam representar qualquer ameaça 
à sua expansão e à livre atuação de seus agentes na dinâmica do 
livre mercado. Reivindicam a ação do Estado para garantir o direito 
de propriedade como “sagrado” e para proteger o agronegócio 
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nacional diante da concorrência internacional. Mesmo tendo raízes 
profundas na formação da sociedade brasileira, adquiriram maior 
proeminência ainda no cenário econômico e social a partir do boom 
internacional das commodities (CALIXTRE; BIANCARELLI, 
CINTRA, 2014) e do processo de financeirização e mundialização 
do capital (BARROS, 2018). Fomentam um discurso no qual 
apresentam a expansão do agronegócio como a “salvação nacional” 
para o Brasil alcançar o “desenvolvimento”, justificando, assim, a 
exploração dos recursos naturais, a expansão da fronteira agrícola, 
o desmatamento e o uso intensivo de fertilizantes e defensivos 
agrícolas.

Este novo arranjo de poder em torno de pautas 
neoconservadoras retoma velhas alianças, reconstrói outras e tece 
algumas novas, no sentido de conquistar a hegemonia na sociedade 
civil e no meio político. Pode-se dizer que os avanços nesta direção 
foram significativos a partir da crise de legitimidade dos governos 
de centro-esquerda e das novas estratégias de reprodução do capital, 
em nível internacional, desencadeadas a partir da crise de 2008/9. 
Este novo arranjo de poder pode ameaçar, e de fato já ameaça, 
os avanços alcançados na Política Migratória Brasileira das duas 
últimas décadas, como se analisa na sequência.

3 A política migratória brasileira em tempos de 
neoconservadorismo

Enquanto condição intrínseca à constituição humana, e 
manifestação do “desejo incontido de movimentar-se, de explorar 
o desconhecido” e “romper com as amarras” dos espaços originários 
(CAVARZERE, 1995, p. 08), o fenômeno migratório constitui 
importante dinâmica na história de vida, identidade, cultura e 
definição do mapa histórico da humanidade. É a conjugação 
entre a mobilidade de pessoas e a relação dessas com o território 
(DELEUZE; GUATARRI, 2005) que “constrói, ao longo da 
história da civilização humana, as principais formas de organizações, 
como a cidade, o feudo, o estado” (ROTTA, 2018, p. 29).



  193
Desenvolvimento e Políticas Públicas em Perspectiva...

A presença de migrantes (em deslocamento voluntário ou 
forçado) em países, mediante o rompimento ou atravessamento 
das fronteiras soberanas, gera uma considerável saliência política, 
sobretudo nas últimas décadas, influenciando o andamento e a 
construção das políticas domésticas, relações bilaterais e regionais 
entre Estados e políticas de segurança nacional. A migração 
internacional, além de levar a “fortes reações de algumas camadas 
da população”, apresenta um desafio à soberania dos estados, 
“especialmente às suas habilidades de regular o movimento de 
pessoas através de suas fronteiras”, bem como à concepção de 
identidade nacional, porque, em conjunto com a diversidade 
étnica, cria um “povo sem origens étnicas comuns” (CASTLES; 
HAAS; MILLER, 2014).

Diante dessa constante movimentação de pessoas projetam-
se novas concepções e modelos de cidadania cada vez mais afastados 
das amarras nacionalistas – em grande parte inspiradas pelo cenário 
europeu de reestruturação, integração regional e massiva presença 
de migrantes no final do século XX (ROTTA, 2018). Rainer 
Bauböck (2002 e 2006) desenvolve a perspectiva transnacional 
(“transnational”), que não busca a dissolução dos estados-nação, 
mas enfatiza a sobreposição, no espaço-tempo, das diferentes 
sociedades e culturas, invocadas pelo trânsito de fluxos de pessoas 
entre as estruturas de diferentes nacionalidades e afiliações a corpos 
políticos. Ele refere a possibilidade de “constelações de cidadania” 
(“citizenship constellations”), em que os indivíduos em situação de 
migração são tratados como cidadãos, como sujeitos de direitos e 
deveres, “simultaneamente ligados a várias entidades políticas” – em 
outro(s) corpo(s) político(s) do(s) qual(is) não seja(m) originário(s) 
sem perder a condição original –, cumulando, portanto, vínculos 
com Estados-nação diferentes. O próprio fluxo de migrações entre 
os estados viabiliza que as políticas de cidadania possam tornar-
se interativas e que cada governo responda às reformas do outro, 
harmonizando, assim, as estruturas de cidadania e de políticas 
migratórias (ROTTA, 2018).

Tal cenário de influências sobre a organização dos Estados e 
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de reações de seu povo garante ao fenômeno migratório internacional 
moderno o caráter de um “processo migratório”, um “complexo 
conjunto de fatores e interações que levam à migração e influenciam 
seu curso” em que o ato de migrar e assentar-se em novos espaços 
constitui um processo deveras prolongado, que perdura o resto 
da vida do migrante e afeta, também, as gerações subsequentes 
(CASTLES; HAAS; MILLER, 2014, p. 25-27, tradução nossa). 
Trata-se de uma ação coletiva, derivada de mudanças sociais, 
econômicas e políticas, que afetam toda a sociedade, tanto nas 
áreas de envio quanto de recebimento. É a partir das dinâmicas 
observadas no processo migratório internacional, extremamente 
complexo e em constante complexificação (ROTTA, 2018), e dos 
interesses políticos de cada Estado-nação e reações da sociedade que 
as políticas migratórias, enquanto “conjunto de medidas adotadas 
por determinado Estado para controlar o fluxo de pessoas através 
de suas fronteiras, bem como a permanência dos estrangeiros” 
(MORAES, 2014, p. 39) são desenvolvidas.

Diante da importância e da relevância política da temática do 
fenômeno migratório que, sobretudo nas últimas décadas, imprime 
um forte desafio às soberanias e identidades nacionais (CASTLES; 
HAAS; MILLER, 2014), estudar as políticas migratórias constitui 
“uma das formas de refletir sobre os projetos de país e os modelos 
de sociedade que cada governo e cada grupo político e social com 
aspirações de poder pretende instalar” (NEJAMKIS, 2016, p. 11, 
tradução nossa). É buscar entender o próprio Estado e como este 
percebe e administra a população em um território geográfico 
soberano.

É a partir desses modelos, projetos de poder e/ou exercício 
do poder que a análise das políticas migratórias possibilita desvelar 
o próprio caráter de “funcionalidade” atribuída aos migrantes. Para 
Lélio Mármora (2004, p. 49), a “demonização” dos migrantes “é 
funcional para os grupúsculos fundamentalistas que necessitam 
corporizar seus ódios”, cumprindo (“em algumas sociedades” o 
“fantasma” dos migrantes), um papel duplo de “inimigo externo”, 
perante o qual os membros de um determinado grupo ou nação 
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deveria se unir (para proteção) e, ao mesmo tempo, um “bode 
emissário” das desgraças internas que não podem ser resolvidas 
(MÁRMORA, 2004, p. 49, tradução nossa).

No contexto brasileiro, a mudança de interesses e visões 
políticas dos grupos dominantes e, consequentemente, a elaboração 
de modelos diferenciados de políticas migratórias (ROTTA; 
NUNES, 2019, p. 169-170), desvelam, por sua vez, duas grandes 
e diferentes “funcionalidades” atribuídas aos migrantes no decorrer 
da história: a) a de colonizador, mediante “a criação de políticas e 
programas de incentivo à entrada e ocupação de território”, sendo, 
portanto, pessoa bem-vinda e; b) a de “artífice” da homogeneização 
cultural e étnica da nação, que, paradoxalmente, também traz a 
criação de um “inimigo estrangeiro”, com a própria restrição da 
entrada de pessoas a partir de interesses eugênicos e de políticas 
de segurança nacional e securitização, mantidas mesmo após a 
redemocratização do Estado brasileiro.

Estas funcionalidades podem ser percebidas em uma análise 
do percurso histórico do país e das diferentes políticas migratórias 
propostas. No processo de colonização adotou-se uma postura de 
incentivo à entrada e ocupação de território pelos migrantes. Durante 
o Império e a República Velha passou-se a restringir a entrada de 
migrantes, priorizando determinados grupos e etnias em razão de 
uma proposta de eugenia, branqueamento e homogeneização. No 
período entre guerras e pós 2ª Guerra, adota-se uma perspectiva 
de manutenção da segurança nacional, criminalizando o fenômeno 
migratório, tendo como ápice dessa visão a aprovação do Estatuto do 
Estrangeiro (Lei n.º 6.815/1980). No período da redemocratização 
inicia um processo de rediscussão da política migratória a partir 
dos princípios estabelecidos na Constituição de 1988, que denota 
intensos embates em torno da elaboração da nova Lei de Migração 
(Lei n.º 13.445/2017). (ROTTA; NUNES, 2019).

A Lei de Migração traduz-se em uma inovação jurídica 
a partir de um pensamento cívico e solidário para a integração 
das pessoas em situação de migração, sendo fruto de um lento 
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processo14 de discussão democrática – e por ele legitimando-se 
enquanto legislação – havido entre o governo, a sociedade civil e 
especialistas na área, diante da diagnosticada necessidade de uma 
nova estrutura de políticas adequadas ao paradigma migratório 
emergente, sobretudo, ao final da primeira década do século 
XXI. (ROTTA, 2018). Moraes (2016) refere que ela representa 
a superação do “paradigma crimigratório” dominante no cenário 
brasileiro ao longo de grande parte do século XX.

A Lei n.º 13.445/2017 reestrutura o conjunto de políticas 
migratórias brasileiras, quebrando o paradigma de securitização e 
afastando a aplicação do termo pejorativo “estrangeiro”; rechaça 
o condicionamento da presença dos migrantes aos interesses e 
segurança nacionais; e harmoniza a matéria ao Estado democrático 
vigente a partir da Constituição de 1988, bem como à estrutura 
internacional de direitos humanos, estabelecendo diretrizes 
e definindo o migrante enquanto cidadão sujeito de direitos. 
Destacam-se, aqui as disposições principiológicas da universalidade, 
indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos; o 
repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e outras formas de 
discriminação; a não criminalização da migração; a acolhida 
humanitária; a garantia de acesso a serviços, programas, benefícios 
sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica, trabalho, 
moradia, serviço bancário e seguridade social (Art. 3º, inc. I, II, 
III, VI, IX e XI); a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade; demais direitos e liberdades 
de ordem civil, social, cultural e econômica; e, inclusive, a liberdade 
de circulação em todo o território nacional (Art. 4º, caput e inc. I e 
II). (ROTTA, 2018).

Porém, os avanços conquistados nas políticas migratórias e 
no arcabouço legal decorrente, passam a ser colocados em risco a 
partir da ascensão, nas eleições gerais de 2018, ao governo federal 
brasileiro, de uma aliança de forças identificadas com o ideário 
neoconservador. Indícios desse risco são identificados na ampliação 

14 Para maiores detalhes do processo pode-se consultar Rotta (2018).
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das bancadas conservadora, neoconservadora e neoliberal no 
Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas Estaduais e nas 
posturas de representantes oficiais do executivo federal.

Em sua trajetória política na Câmara dos Deputados, Jair 
Bolsonaro sempre foi tido como adepto de concepções xenofóbicas 
em relação aos migrantes e refugiados, chegando a afirmar que se 
tratavam de “escória do mundo” (VESPOLI, 2018). Durante a 
campanha à presidência da república, em 2018, o atual Presidente, 
Jair Messias Bolsonaro e seu grupo de apoio mais direto sempre 
defenderam posturas restritivas, nacionalistas, xenofóbicas e 
autoritárias no trato do fenômeno migratório. Ainda como 
pré-candidato, em março de 2018, em entrevista ao jornal “O 
Estado de São Paulo”, Bolsonaro “defendeu a revogação da Lei 
de Migração e abertura de campos de refugiados em Roraima, na 
zona de fronteira, como solução para abrigar venezuelanos que já 
ingressaram no país” (MENDES; MENEZES, 2019, p. 305). Na 
mesma ocasião, quando questionado sobre a proposta do presidente 
norte-americano de construir um muro na fronteira com o México 
para barrar a entrada de migrantes latinos, Bolsonaro afirmou que 
se estivesse no lugar de Trump faria a mesma coisa. Seus assessores 
a aliados mais diretos, por várias ocasiões, durante campanha à 
Presidência da República, manifestaram-se de forma ofensiva aos 
migrantes e refugiados. No seu Plano de Governo, a única menção 
feita aos migrantes diz respeito aos familiares dos médicos cubanos 
participantes do “Programa Mais Médicos”. Uma manifestação 
ideológica, afirmando que “nossos irmãos cubanos serão libertados. 
Suas famílias poderão imigrar para o Brasil. Caso sejam aprovados 
no REVALIDA, passarão a receber integralmente o valor que lhes é 
roubado pelos ditadores de Cuba!” (VESPOLI, 2018, p. 01).

Uma das primeiras manifestações do Ministro das Relações 
Exteriores do Governo de Jair Bolsonaro, Ernesto Araújo, foi no 
sentido de tecer fortes críticas ao Pacto Global para Migração 
Segura, Ordenada e Regular (“Global Compact for safe, orderly 
and regular migration”), definindo-o como um “instrumento 
inadequado, que fere a soberania nacional brasileira e que o Brasil 
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deve buscar a normatização das migrações a partir de sua realidade 
nacional” (ROTTA; NUNES, 2019, p. 168). Em 8 de janeiro de 
2019, o Itamaraty pediu aos diplomatas brasileiros em Nova York e 
em Genebra que comunicassem à ONU a saída do referido pacto. 
Essa posição manifesta, em termos de relações internacionais, 
a preferência pela adoção de políticas migratórias securitárias, 
conservadoras e nacionalistas, em completa oposição à políticas de 
integração de “estrangeiros” em comunidades de acolhida, como 
manifesto na Lei de Migrações recentemente aprovada (ROTTA; 
ROTTA, 2019).

O Presidente brasileiro, Jair Messias Bolsonaro, por diversas 
ocasiões tem tornado explícita esta opção. Em entrevista realizada 
em 18 de março de 2019, na emissora Fox News, quando em visita 
à cidade de Washington, declarou apoio à iniciativa de Donald 
Trump quanto à construção de um Muro na fronteira México-
Estados Unidos, afirmando que “a maioria dos imigrantes não tem 
boas intenções”. No episódio da crise da Venezuela tratou a questão 
dos refugiados como caso de polícia, designando forças militares 
para tratar do tema. Em termos de diplomacia internacional, 
quando em eventos ou negociações, sempre mostrou-se próximo 
de governos15 que adotam posturas restritivas aos direitos humanos 
e, em especial, aos ligados à imigrantes e refugiados.

Seguindo a mesma tendência, o Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, comandado por Sérgio Moro, publicou, em 
26 de julho de 2019, a Portaria de n.º 666. A Portaria propôs 
a regulamentação do artigo 45 Lei de Migração, que trata de 
“pessoas impedidas de ingressar no país”, e o artigo 50, que trata 
da deportação de pessoa que se encontre em situação migratória 
irregular em território nacional” (BRASIL, 2017). A referida 
Portaria foi duramente criticada pelo Alto Comissariado das Nações 
Unidas para Refugiados e por entidades de defesa dos direitos dos 
migrantes, pois representa um “retorno ao passado autoritário 
do Brasil” e um desrespeito aos compromissos internacionais 

15 A exemplo de Israel, Itália, Polônia, Hungria, Inglaterra, Estados Unidos, entre 
outros.
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assumidos pelo país na Convenção de Genebra, de 1951, que trata 
do Estatuto dos Refugiados (MENDES; MENEZES, 2019, p. 
313-4).

A referida Portaria encapsula, em alguns dispositivos da 
legislação migratória, a possibilidade de criação de um estado ou 
modelo de exceção inspirado na eleição de um inimigo político 
comum do governo e, sobretudo, um inimigo estrangeiro. É deveras 
anacrônica, pois resgata o “zeitgeist” do Estatuto do Estrangeiro 
(Lei n.º 6.815/1980), marcando o retorno do condicionamento da 
estadia de estrangeiros à segurança e interesses nacionais, em um 
resgate à Doutrina de Segurança Nacional do período ditatorial. 
Além de entender o estrangeiro como inimigo, deturpa o próprio 
instituto da deportação, retirando ou dilapidando direitos no que 
diz respeito ao exercício do devido processo legal, do contraditório 
e da ampla defesa pela pessoa estrangeira.

Souza (2019), analisando a gestão migratória no Brasil 
sob o governo Bolsonaro, evidencia uma postura aparentemente 
contraditória. Se, por um lado, “oferece aos deslocados venezuelanos 
uma resposta ampla e humanitária” (p. 33), por outro, “utilizando 
a retórica de segurança, ordem e soberania, assume explicitamente 
uma agenda de alinhamento com políticas internacionais de 
restrição migratória” (p. 33). Porém, deixa claro que trata-se de 
uma aparente contradição, pois a postura adotada em relação 
aos venezuelanos está muito mais ligada à anteposição ao viés 
ideológico do governo daquele país do que ao reconhecimento do 
direito de cidadania aos “deslocados venezuelanos”. Haja vista a 
postura dominante no governo e manifesta nos episódios da saída 
do Pacto Mundial de Migração; edição da Portaria n. 666/2019; 
revogação do status de refugiado concedido há mais de uma década 
a três16 paraguaios, vítimas de sequestro e tortura; apresentação 

16 Na sessão plenária de 14 de junho de 2019, o CONARE (Comitê Nacional para 
Refugiados), que foi amplamente reformulado a partir da publicação da Portaria 
n. 576/2019, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, revogou o status de 
refúgio que havia sido conferido, em dezembro de 2003, a três ex-ativistas do “Patria 
Libre” (Juan Francisco Arrom Suhrurt, Anuncio Martí Méndez e Victor Antonio 
Colmán Ortegra), partido de esquerda fundado em 1990 e ligado a movimentos 
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da Emenda 01 ao Projeto de Lei n. 1928, proposto pelo senador 
Fernando Bezerra (MDB/RO), líder do governo no Senado, 
propondo modificações na Lei de Migração (Lei n. 13.445/17) 
e na Lei de Refúgio (Lei 9.474/97); publicação da Portaria n. 
666/2019, por parte do Ministro da Justiça e Segurança Pública; 
posição assumida pelo governo brasileiro em relação aos cubanos 
que faziam parte do “Programa Mais Médicos”; posições adotadas 
pelo Comitê Nacional para Refugiados (CONARE) em relação a 
pedidos de refúgio; fragilidade da agenda migratória e das garantias 
assegurados aos refugiados e migrantes vigente no atual governo; 
entre outros.

A participação e o discurso feito pela Ministra Damares 
Alves, da pasta da “Mulher, da Família e dos Direitos Humanos”, 
por ocasião da “3ª Cúpula da Demografia”, realizada em Budapeste 
(Hungria), em 05 de setembro de 2019, ratifica, mais uma vez, 
a postura de aliança com forças de direita e extrema direita, 
defensoras de posturas restritivas de direitos, em especial aos 
migrantes e refugiados. A defesa de valores tradicionais e a restrição 
aos migrantes foram temas centrais de pauta, inclusive atacando 
posturas históricas e consolidas da Organização das Nações Unidas 
(ONU).

Coletta (2019), ouvindo especialistas da área a fim de 
analisar a postura adotada, neste primeiro ano de mandato, pelo 
Ministério das Relações Exteriores, chega a afirmar que Ernesto 
Araújo e seu grupo de assessores mais diretos promoveram uma 
“guinada ideológica inédita no Itamaraty”. Trazendo a contribuição 
de Rubens Ricúpero, diplomata de carreira, refere que se trata 
de uma “ruptura praticamente total com a linha seguida pelo 
Brasil desde o governo Geisel (1974-1979) e acentuada após a 
redemocratização: política de afirmação da autonomia de acordo 
com os interesses nacionais, sem alinhamentos ou hostilidades 

estudantis. Essa revogação atendeu a um pedido do Presidente Paraguaio, alinhado 
ideologicamente ao governo Bolsonaro. “Houve evidente motivação ideológica na 
iniciativa, que nunca foi omitida pelo Presidente brasileiro e pelo atual Ministro da 
Justiça” (SOUZA, 2019, p. 37).



  201
Desenvolvimento e Políticas Públicas em Perspectiva...

automáticas a nenhuma potência” (p. 02). Essa guinada evidencia 
uma tendência de alinhamento ideológico com nações que adotam 
posturas restritivas à migrantes e refugiados; propostas de hostilidade 
e interferência direta em países não alinhados ideologicamente 
com o governo Bolsonaro; e um pragmatismo econômico que se 
sobrepõe a propostas de outras natureza.

A postura restritiva de direitos, em especial aos migrante 
e refugiados, manifesta-se também nas posições assumidas pela 
base aliada do governo na Câmara dos Deputados e no Senado 
Federal, bem como nas atitudes cotidianas da própria população 
que o apoia de forma explícita. No primeiro caso pode-se citar o 
Projeto de Lei nº 1.928/2019, apresentado pelo senador Fernando 
Bezerra Coelho, líder do governo Bolsonaro no Senado, que propõe 
mudanças na Lei de Migração, propondo tornar mais rígidas as 
regras para acolhimento e permanência de refugiados no país 
(MENDES; MENEZES, 2019). No segundo, pode-se referir o 
ocorrido em 01 de setembro de 2019, quando foram arremessadas 
garrafas e gás de pimenta na entrada do bar e restaurante Al Janiah, 
em São Paulo/SP, local “conhecido por ser um espaço democrático 
de defesa das minorias políticas e acolhimento de refugiados”, que 
emprega 35 refugiados sírios e palestinos (UOL, 2019).

Este conjunto de elementos evidenciados denotam 
posturas que produzem uma espécie de desconstrução da Lei n° 
13.445/2017, inviabilizando avanços na garantia de direitos aos 
imigrantes e refugiados e retomando perspectivas conservadoras 
remanescentes do período de vigência do Estatuto do Estrangeiro e 
da Lei de Segurança Nacional.  

4 Considerações finais

A ascensão do neoconservadorismo, no Brasil, especialmente 
a partir do início da década de 2010, garantiu a formação de um 
novo arranjo de poder que se tornou hegemônico nas eleições 
gerais de 2018. Esse novo arranjo sustenta-se a partir da aliança 
entre grupos religiosos conservadores, setores ligados à segurança 



202  
Edemar Rotta  |  Ivann Carlos Lago  |  Fabiano Kapelinski (Orgs.)

pública, frações da classe média (“nova direita”), setores ligados ao 
capital, especialmente o financeiro, e conservadores tradicionais. 
Estes grupos, mesmo que heterogêneos em sua constituição, 
agregam-se em torno de uma mescla de valores tradicionais (família, 
religião, hierarquia, autoridade, disciplina, ordem natural e social), 
com ideias liberais na economia (individualismo, competição, livre 
mercado, meritocracia), securitização do Estado, nacionalismo e 
controle da pobreza, gerando uma “política do ódio” ao diferente, 
que se traduz na ojeriza aos migrantes e refugiados. Voltam-se 
contra todos aqueles que defendem projetos societários fundados 
nas liberdades individuais, nos direitos universais, na solidariedade, 
na justiça social e na possibilidade de construção do futuro com 
base nos princípios da racionalidade, da negociação política e da 
diversidade.

Para este novo arranjo de poder, construído com base no 
pensamento neoconservador, as políticas migratórias estabelecidas 
no Brasil a partir do processo de redemocratização, e, de forma 
especial, a Lei de Migrações, discutida, elaborada e aprovada em 
um contexto de expansão e universalização de direitos, garantia da 
diversidade e das liberdades individuais e afirmação da cidadania, 
acaba transformando-se em empecilho e, portanto, inimigo a ser 
combatido. Nesse sentido alternam-se estratégias de cunho interno 
e de ação na esfera da política internacional, visando retomar um 
viés “crimigratório”, que marcou o Estatuto do Estrangeiro e a 
Ideologia da Segurança Nacional, remanescentes do período da 
ditadura militar (1964-1985).  

Esta postura dominante no novo arranjo de poder 
estabelecido apresenta indícios claros de retrocesso, não apenas nas 
políticas migratórias, mas também em todo o campo das políticas 
econômicas e sociais. Este possível retrocesso tende a ameaçar as 
conquistas alcançadas, mesmo que sempre permeadas por um 
constante jogo de forças, a partir do processo de redemocratização.

Passados pouco mais de um ano da consolidação deste novo 
arranjo neoconservador no poder, já são perceptíveis os primeiros 
sinais de fragilidade dos acordos estabelecidos. Porém, ainda são 
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incipientes as manifestações sociais e a reorganização das forças 
contrárias a este projeto, denotando que o mesmo mantém a 
hegemonia na sociedade civil e na política. As possibilidades de 
manutenção desta hegemonia, assim como as de sua superação, 
dependem do complexo jogo de forças estabelecido e do contexto 
histórico no qual se realizam.
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1 Introdução

Nos dias atuais, se os desafios demandam articulação 
entre políticas de desenvolvimento local e de segurança, 

e um conjunto grande de atores das mais variadas escalas e níveis 
federativos, nem sempre o Brasil tratou a questão dessa forma. No 
início do século XIX até fins dos anos 1990, período que deu início 
a delimitação territorial brasileira, as fronteiras mantiveram-se 
como foco primordial de políticas de segurança nacional.

Vale destacar que a primeira legislação a tratar da questão, 
a Lei nº 601 de 1890, considerava a fronteira como uma área 
de segurança nacional e estabelecia uma faixa de dez léguas de 
todo o território nacional. Ao observar a evolução normativa da 
Faixa de Fronteira brasileira, que variou ao longo da história de 
66 km (dez léguas), 100 km e 150 km, verifica-se que sempre 
houve uma estrutura de governo atuante nas áreas de fronteira. 
Pois desde o império, a ocupação da Faixa de Fronteira se deu 
por órgãos governamentais: no Governo Imperial, por meio da 
Diretoria Geral de Terras Públicas, posteriormente pelo Conselho 
Superior de Segurança Nacional, mais tarde pelo Conselho 
Nacional de Segurança e, atualmente, pelo Conselho de Defesa 
Nacional. Historicamente, a ação governamental para as regiões 
de fronteira oscila entre políticas com foco na soberania nacional 
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e no desenvolvimento local. Ao passo que o Brasil tem tentado 
equalizar essa dicotomia, a complexidade das demandas tem 
crescido, afetando a condução de políticas de segurança, defesa e 
desenvolvimento.

A partir desse contexto, temos a seguinte problemática 
de estudo: Qual a contribuição da base normativa nacional 
para a interação entre segurança e desenvolvimento e como tem 
contribuído para o desenho de políticas públicas de segurança e 
desenvolvimento na Faixa de Fronteira. Percebe-se que há em nossa 
legislação, especificamente naquele referente à Faixa de Fronteira 
e áreas indispensáveis, a segurança nacional, atenção especial ao 
acompanhamento da presença estrangeira e ao desenvolvimento 
de atividades consideradas estratégicas. Desta forma, o objetivo do 
estudo é analisar os programas e ações do governo federal, referentes 
à segurança nacional e à defesa e suas repercussões na Faixa de 
Fronteira, além de apontar o arcabouço normativo constitucional e 
infraconstitucional no tocante à fronteira brasileira. Ainda que nos 
dias atuais haja um grande número de atores, o foco recairá sobre 
as ações do ente federal.

A metodologia proposta é um levantamento bibliográfico 
e documental acerca das repercussões dos programas e ações de 
segurança e defesa e seus impactos na Faixa de Fronteira brasileira, 
bem como, os mecanismos políticos-institucionais, além de 
uma pesquisa exploratória na base normativa do Centro de 
Documentação e Informação (CEDI) da Câmara dos Deputados 
juntamente com a base LexML – Rede de Informação Legislativa 
e Jurídica.

2 Estado, nação, estado-nação, soberania, território e fronteira

Inicialmente se faz necessário uma compreensão acerca 
de conceitos como Estado, Nação, Estado-Nação, Soberania, 
Território e Fronteira, que por vez se confundem e são de extrema 
importância para compreender a dinâmica das ações, programas e 
políticas públicas para Faixa de Fronteira brasileira.



  211
Desenvolvimento e Políticas Públicas em Perspectiva...

Segundo Scherma (2015b) o Estado surgiu e se consolidou 
na Europa entre os séculos XIII e XIX, já se apresentando no XVII 
como modelo de organização política dominante, no conjunto 
das relações socioeconômicas, de tal forma que entre o final do 
século XV e o início do XVII começam a se definir os contornos 
do moderno sistema político internacional. Muitos são os teóricos 
que buscam a melhor definição de Estado, seu surgimento e sua 
relevância, principalmente os atrelados à Ciência Política como 
Mann (1992); Tilly (1996) e Weber (2009), sendo Weber um dos 
mais importantes.

Para o sociólogo alemão, o Estado é a autoridade mais 
importante a regular, um certo território geográfico a partir da 
formulação de Leis e da fiscalização do cumprimento das mesmas 
por meio do monopólio dos meios de coerção física (WEBER, 
2009).

O conceito de Nação torna-se complexo, dada a dificuldade 
de separar algumas noções como “identidade” e “cultura”, uma 
vez que essas terminologias fazem parte de uma mesma trama 
simbólica. “As identidades nacionais não são coisas com as quais 
nós nascemos, mas são formadas e transformadas no interior da 
representação” (HALL 2001, p.48).

A Nação “não é apenas uma entidade política, mas algo 
que produz sentidos – um sistema de representação cultural. As 
pessoas não são apenas cidadãos legais de uma nação; participam 
da ideia da nação tal como representada em sua cultura nacional” 
(HALL 2001, p.49). O fato de a nação não ser apenas uma 
entidade política, talvez tenha sido a causa do grande pecado do 
“nacionalismo” uma vez que este submeteu os aspectos culturais 
aos fins políticos, quando não aos econômicos, cujos reflexos ainda 
se fazem sentir na história recente do mundo, com as “xenofobias 
e políticas de identidade” (HOBSBAWN e RANGER, 1995). 
Segundo Hall (2001), as culturas nacionais são compostas não 
apenas de instituições culturais, mas, também, de símbolos e 
representações. Uma cultura nacional é um discurso – um modo 
de construir sentidos que influencia e organiza tanto nossas ações 



212  
Edemar Rotta  |  Ivann Carlos Lago  |  Fabiano Kapelinski (Orgs.)

quanto a concepção que temos de nós mesmos. É o discurso, 
portanto, que tem importância fundamental na articulação dessa 
comunhão de anônimos, discurso este que, assim com ressalta 
as diferenças entre os grupos, momento em que o nacionalismo 
substitui o sentimento nacional, fomenta a unidade nacional, não 
aquela idealizada ainda nos tempos modernos, mas a unidade da 
diversidade, incluindo todos os segmentos e etnias, configurando a 
diferença cultural (BHABHA, 2001).  

A nação é também “imaginada como soberana, porque o 
conceito nasceu numa época em que o Iluminismo e a Revolução 
estavam destruindo a legitimidade do reino dinástico hierárquico, 
devidamente instituído.” (ANDERSON, 1989, p.15). A soberania 
talvez seja o vetor mais polêmico da nação. Pois não existe nação 
que não seja soberana, uma vez que esta não perece junto com 
o Estado quando este acaba, entende-se então que a expressão 
soberania nacional como um pleonasmo (BURGARDT, 2012).  

Outro aspecto que deve ser ressaltado é a definição dos 
limites da nação. “A nação é imaginada como limitada, porque 
até mesmo a maior delas, que abarca talvez um bilhão de seres 
humanos, possui fronteiras finitas, ainda que elásticas, para além 
das quais se encontram outras nações” (ANDERSON, 1989, 
p.15). A limitação de uma fronteira, apesar de ser elástica, nos 
mostra a impossibilidade de se acatar a ideia da nação como 
constitutiva do Estado. Entretanto, é mais fácil admitir o contrário, 
o Estado é que faz parte da nação, pois independente do modelo de 
sociedade política adotada por um povo, são os valores deste povo 
que irão definir o modelo de ente estatal que melhor lhe aprouver 
(BURGARDT, 2012).

Assim a existência de um território delimitado é condição 
sine quanon para existência de uma nação. É a chamada dinâmica 
cultural que, além de promover a manifestação dos mesmos 
aspectos culturais em diferentes partes, responsabilizam-se pela sua 
transformação, o que, ao invés de representar um perigo, enriquece 
o conjunto cultural nacional, ao tempo que o expande. Portanto, 
a Nação é a sociedade politicamente organizada que compartilha 
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uma história e um destino comum, e conta com um território e um 
Estado para, assim, formar um Estado-Nação.

A história do surgimento do Estado moderno e da formação 
do Estado-Nação é uma história de grandes lutas políticas. O Estado 
moderno nasce no norte da Itália, no século XIV, com as cidades-
estados governadas como repúblicas, quando começa a revolução 
capitalista. Os Estados-Nação nascerão mais tarde, na França e na 
Inglaterra, em torno das monarquias absolutas, que se constituem 
na Europa depois da revolução comercial, da emergência de uma 
burguesia associada ao monarca absoluto, e das lutas fratricidas que 
se sucederam à Reforma. Os tratados de Vestefália são geralmente 
identificados com o momento do surgimento do Estado-Nação. O 
Estado moderno é, portanto, o resultado da formação dos Estados-
Nação e da Revolução Industrial (BRESSER-PEREIRA, 2017).

No tocante a soberania, segundo Beaulac (2003) foi Jean 
Bodin o “pai” da soberania, que realizou a primeira discussão 
sistemática sobre a natureza dessa palavra. Para Bodin (1992) 
a soberania é indivisível, o poder soberano centra-se em última 
instância, na comunidade política. Portanto, somente os Estados 
possuem a prerrogativa legal para agir em suas fronteiras, sem 
a interferência de outras forças, sejam elas internas ou externas. 
Sendo a característica mais marcante da soberania a capacidade de 
fazer leis.  

A fronteira não é apenas uma linha mapeada 
cartograficamente e descrita em seus marcos geodésicos com a 
finalidade de separar duas ou mais unidades espaciais. Se assim o 
fosse, os problemas relativos aos limites territoriais se restringiriam 
à tecnologia empregada para proceder referido traçado e descrição. 
Quando se mencionam os termos “limite territorial” ou “fronteira”, 
é necessário remeter-se às noções mais amplas de “território” e de 
“territorialidade” (SILVA e TOURINHO, 2017).

O conceito de território vincula-se à categoria poder, porém 
não apenas ao poder no sentido concreto de dominação (poder 
político), mas também ao poder simbólico, ligado à apropriação 
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de determinados grupos para com seu espaço de vivência 
(HAESBAERT, 2004).

Sendo o espaço delimitado por e a partir de relações de 
poder, o território não se refere somente aos limites político-
administrativos estabelecidos por linhas ou marcos divisórios 
(SOUZA, 2003). Sua abrangência é múltipla, envolvendo 
diferentes espaços e agentes sociais, como por exemplo a ação do 
Estado ao delimitar as fronteiras de um país. A fronteira possui duas 
visões científicas bem definidas: “[...] trata da história política entre 
Estados nacionais e do limite de soberania de um poder central 
e [...] trata do vivido e das interações entre populações em zonas 
fronteiriças” (FERRARI, 2014, p. 23).

Segundo Bourdieu (1998), as fronteiras são produtos dos 
atos jurídicos artificiais e de disputa de poder. A partir disso, a ação 
política cria, por meio da educação escolar, cidadania, línguas e 
outros sistemas de comunicação, as diferenças culturais em um 
determinado espaço fronteiriço onde predominam semelhanças no 
estilo de vida da população local. Desta forma na fronteira o espaço 
pressupõe o território. Portanto, a fronteira como lugar onde nasce 
o território e a identidade (TURNER, 2010).

Nota-se que grande parcela das definições do conceito de 
fronteira relaciona-se com a concepção do território como uma 
instância político-administrativa formal, ou seja, sob controle do 
Estado. Essa concepção, embora ainda dominante, vem sendo 
acompanhada de outras formas de se conceber a fronteira e o 
território, que envolvem visões mais amplas, incluindo aquelas 
não hegemônicas e que se contrapõem ao próprio Estado (SILVA e 
TOURINHO, 2017).

Essas reflexões são fundamentais para se pensar a problemática 
da contribuição da base normativa nacional para a interação 
entre segurança e desenvolvimento e como tem contribuído para 
o desenho de políticas públicas de segurança e desenvolvimento 
na Faixa de Fronteira, para tal se faz necessário superar a visão 
tradicional do território e avançar no sentido de considerar também 
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as múltiplas relações de poder que são estabelecidas no espaço. Pois, 
para Silva e Tourinho (2017) deve-se trilhar uma análise integrada 
dos territórios, vinculando-os à ideia de territorialidade, isto é, “[...] 
a tentativa de um indivíduo ou grupo para afetar, influenciar ou 
controlar pessoas, fenômenos e relações, e para delimitar e impor 
controle sobre uma área geográfica” (SACK, 1986, p. 19).

Segundo Raffestin (1993, p. 158), “[...] a territorialidade 
reflete a multidimensionalidade do vivido territorial pelos membros 
de uma coletividade, pelas sociedades em geral”. Desse modo:

[...] a territorialidade, além de incorporar uma dimensão 
mais estritamente política, diz respeito também às relações 
econômicas e culturais, pois está intimamente ligada ao 
modo como as pessoas utilizam a terra, como elas próprias 
se organizam no espaço e como elas dão significado ao lugar 
(HAESBAERT, 2004, p. 3).

No contexto das fronteiras no século XXI percebe-se um 
movimento onde o Estado se retira de sua função de proteção e 
reaparece em seu papel de controle e regulação. Em outras palavras, 
poderíamos estar assim assistindo mais que uma “desterritorialização” 
generalizada a uma substituição de um modelo de Territorialização 
por outro (GRIMSON, 2000).

Assim para melhor compreensão do conceito de fronteira, 
é preciso utilizar-se da geografia, ou mais precisamente da 
geopolítica, disciplina que tem a relação mais intrínseca ao tema, 
e que, portanto, tem sido a fonte conceitual para muitos Policy 
Maker quando o assunto é fronteira. 

A palavra fronteira não é uma palavra neutra. Ela suscita 
sentimentos e valores diferentes. Mas ela é, também, uma palavra 
descritiva, designa o lugar de início ou de fim: início de um Estado, 
ou fim de outro Estado. Numa linha visível ou imaginária de 
fronteira, um Estado termina e outro começa. Para Scherma (2015a) 
a fronteira é uma porção específica de território localizada na divisa 
entre dois Estados e que exatamente devido a esta característica 
geográfica, é um ponto onde as “relações internacionais” são mais 
corriqueiras. Ainda segundo Scherma (2015a), o sueco Kjéllen 
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é considerado um dos “pais” da geopolítica, e apresenta um viés 
organizacionista a respeito do Estado e das fronteiras. Kjéllen 
entendia o Estado com sendo uma espécie de “Organismo vivo”, 
onde o estado representava à epiderme de um corpo vivo, ou seja, é 
a epiderme que recebe e transmite todas as manifestações de poder 
emitidas e direcionadas ao “cérebro”. Através dessa analogia, tem-
se que as fronteiras são constantemente modificadas durante sua 
história. A fronteira como epiderme corresponderia a uma linha 
divisória, que separa os ambientes interno e externo. Contudo, 
alguns autores vislumbram a existência de uma Faixa de Fronteira, 
ou seja, um dado espaço territorial de transição, sendo esse espaço 
carregado de características físicas, políticas e sociais de ambos os 
lados.       

Neste contexto, faz-se necessário distinguir entre “fronteira-
linha” e “fronteira-faixa”. Para Meira Mattos (1990, p.34) “a 
caracterização jurídica da fronteira é a linha de fronteira, a sua 
realidade cultural ou administrativa (instalação de postos de 
controle, alfândega, elementos de vigilância ou defesa) é a Faixa 
de Fronteira”. No Brasil, a legislação tem utilizado o critério de 
Faixa de Fronteira. Quanto ao processo de evolução do tratamento 
jurídico que define a extensão da Faixa de Fronteira, com início na 
constituição de 1891 à Lei nº. 6.634/79, que definiu a Faixa de 
Fronteira como um território de 150 km a partir da linha limítrofe. 
Sendo essa definição corroborada pelo Decreto nº. 85.064 de agosto 
de 1980, no qual é ratificado pela Constituição Federal de 1988, no 
parágrafo segundo do artigo 20 (MIYAMOTO, 1995).  

A importância da fronteira não reside apenas na sua função 
de material, como demarcação de determinada área ou como um 
dispositivo destinado a impedir ou facilitar a circulação de bens 
e pessoas; também devido aos sentidos socialmente atribuídos 
na produção e difusão de imaginário territorial sobre o país. Para 
Durkheim (1996) a Fronteira é um fato social, é uma coisa criada 
(feita) pelos seres humanos. Coisa social, exterior que se impõem 
(coercitiva) a dada coletividade. Segundo Ferrari (2011) a ideia de 
fronteira vai muito além de uma linha imaginária, “é um espaço 
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de separação de duas identidades nacionais e são igualmente 
um conjunto socioterritorial, produto de interações materiais e 
imateriais tecidas antes de tudo entre os fronteiriços” (FERRARI, 
2011, p.19). 

Dessa forma, as fronteiras físicas e culturais são fronteiras em 
movimento, as fronteiras físicas são orientadas pela lei, controladas 
pela polícia de fronteira, portanto as fronteiras territoriais são 
demarcadas por legislações (BENTO, 2012). A fronteira filtra 
com o objetivo de proteger, filtro esse, moral fundado em leis, 
regras preestabelecidas tornando a fronteira tendencialmente um 
lugar de tensão.       
 Diante disso, os conflitos nas fronteiras brasileiras não são 
conflitos entre Estados, mas conflitos derivados da ausência de 
Estado, com fronteiras abandonadas pelo governo e dominadas 
pela criminalidade, terra de ninguém que termina por ser terra 
ocupada pelo crime organizado (BENTO, 2013). Os Estados 
não são a principal ameaça à segurança e à defesa das fronteiras, 
mas a ausência dele e a ocupação das fronteiras pela criminalidade 
organizada, máfias de fronteira que ocupam os espaços vazios 
deixados pela ausência do Estado. O processo de enfraquecimento 
do Estado guarda certa relação com a incapacidade do governo. 
O fato é que a repercussão dessa incapacidade é percebida pelas 
organizações criminosas, que passam a atuar no sentido de se 
alojarem na estrutura político-administrativa do Estado.

As fronteiras não são consideradas somente como instituições 
de separação, mas como instituições que podem separar ou integrar 
os Estados. A função de separação é a mais tradicional, tendo seu 
valor na segurança do Estado e na segurança internacional como um 
todo, a depender do contexto internacional, o que consideramos é 
que o contexto de globalização, integração regional e de avanço da 
atuação em rede das organizações criminosas faz com que a função 
de integração passe a assumir maior papel na segurança do Estado 
e do próprio sistema internacional (COSTA e NEVES, 2018). 
Assim, fronteira e soberania podem ser consideradas conceitos 
que demonstram que a função de integração que a fronteira pode 
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assumir, passa a ser relevante para a defesa e segurança do Estado 
brasileiro.

Portanto, as Fronteira são instrumentos institucionais de 
segurança pública. Se for excessivo o controle de fronteira pode 
sufocar a circulação de pessoas e mercadorias, mas ausência de 
controle eficaz de fronteira deixa povos desprotegidos, deixa 
território de fronteira exposto ao crime organizado. Para Bento 
(2012) as fronteiras cumprem uma função social reguladora, de 
proteção. Aproximam e ou separam, protegem diversidades, salvam 
singularidades. Fronteiras protegem pertenças coletivas diferentes, 
identidades diferentes, diversidade e a integração.

3 Fronteiras brasileiras: antecedentes históricos

A formação do território brasileiro nos remete ao século 
XIV, início da chamada Era dos Descobrimentos, no momento 
em que as monarquias ibéricas se mostravam pioneiras nas 
grandes navegações. Com a descoberta do continente americano 
os espanhóis adentraram em novas áreas de exploração comercial. 
Portugal temendo tal ascensão marítimo-comercial ameaçou entrar 
em conflito com os espanhóis. O projeto Português de manutenção 
da colônia brasileira deu início ao processo de constituição das 
fronteiras brasileiras. O projeto tinha como objetivo a garantia do 
território por meio da consolidação das fronteiras. A consolidação 
territorial era uma forma de Portugal se afirmar no cenário europeu, 
e também afastar o desejo de conquista da Espanha sobre Portugal 
(COSTA e NEVES, 2018).

Para Borba (2013) a evolução das fronteiras terrestres pode 
ser classifica em quatro fases: sendo a primeira, a fase de expansão 
no período colonial, período no qual ocorreu o deslocamento dos 
limites do tratado de Tordesilhas. Já a segunda fase, foi caracterizada 
pela regularização ou de legalização, no período monárquico, 
das ocupações territoriais para além dos limites do Tratado de 
Tordesilhas. A terceira fase contemplou a demarcação, no período 
da República por meio da comissão de limites. Já a quarta fase, 
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teve como principal objetivo o povoamento ou vivificação com 
a construção de fortes, instalações militares e a organização de 
unidades militares de fronteira (BORBA,2013).  

Para Andrade (2000) e Garcia (2010) o tratado de 
Tordesilhas assinado em 4 de junho de 1494, determinou a divisão 
das terras entre Portugal e Espanha, momento esse que ambos 
os países traçaram sua primeira fronteira oficial, uma linha reta, 
vertical, para terras americanas descobertas e a serem descobertas. 
Portanto, a linha reta vertical de Tordesilhas passou a ser a primeira 
referência oficial de fronteira no Brasil, sendo assim o Brasil já 
nasceu com seu território delimitado.  

O primeiro documento, que tratou dos limites do Brasil 
Colônia, foi o tratado de Utrecht, assinado em 1713 com a França, 
onde foi reconhecida a soberania de Portugal sobre as terras 
Brasileiras. O esforço definitivo para dividir as terras das coroas 
de Portugal e Espanha ocorreu em 1750 com o tratado de Madri, 
quando Alexandre de Gusmão obteve a legalização da expansão de 
fato, pelo território desenvolvida pelos portugueses, com o recurso 
do princípio do uti possidetis, segundo o qual a posse da terra é de 
quem a ocupou e colonizou por primeiro. Assim é que à exceção 
do Acre, adquirido da Bolívia em 1903 após a ocupação de fato 
por seringueiros brasileiros, a configuração básica do território 
brasileiro é praticamente a mesma dessa época (COSTA, 1991).

Portanto, o processo de Construção, redefinição e 
consolidação das fronteiras territoriais brasileiras, recebe uma 
destacada contribuição do Barão de Rio Branco em meados de 
1900. Nesse período, que compreende o fim da monarquia e o 
início da república, procurou-se consolidar a distinção territorial 
nas relações do Brasil com os Estados vizinhos. Nesse período a 
fronteira territorial serviu para afirmação de identidade, distinção 
de identidade e defesa da identidade nacional através da separação 
territorial.   

Assim, ao longo do século, por meio de derrotas e vitórias 
militares e diplomáticas, construiu-se e defendeu-se a atual 
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fronteira terrestre brasileira correspondente a 15.719 km com 
distância entre os pontos extremos de Leste-Oeste de 4.328 km, 
maior que a distância norte-sul, que é de 4.320 Km. Esses números 
territoriais demostram a grandiosidade do território brasileiro se 
comparado aos da maioria dos Estados do mundo, ou seja, tais 
números revelam as responsabilidades continentais do Brasil na 
gestão compartilhada de suas fronteiras.

4 Arcabouço normativo constitucional e infraconstitucional

Em 1824 a constituição da época do I Império ainda não 
tinha expresso a ideia de fronteira, foi somente em 1850 no II 
Império, e que se estabeleceu a Lei de Terras, a Lei 601 que definiu 
a Faixa de Fronteira para efeito de concessão de terras (BORBA, 
2013).  

As constituições brasileiras, desde 1891, demonstravam 
preocupação com a definição e delimitação de áreas especiais à 
defesa nacional, mas de fato, somente com a constituição de 1934, 
a expressão “Faixa de Fronteira”, passou a ser utilizada. Assim, 
desde o início da delimitação territorial, as fronteiras mantiveram-
se como foco primordial de política de segurança nacional. Cabe 
destacar que a Lei 601 considerava a fronteira como uma área de 
segurança nacional e estabelecia uma faixa de dez léguas ao longo 
de todo o território nacional.

Segundo Borba (2013) ao longo do período de 1824-1988 
a evolução da Legislação brasileira que versa ou faz referência à 
Fronteira e ou Faixa de Fronteiras estão assim, cronologicamente 
organizadas:  

- 1824 (Império): Constituição Política do Império de Brasil. 
Largura da Faixa de Fronteira: 66 km (10 léguas) referenciada na 
Lei nº 601.  

- 1891 (República): Constituição dos Estados Unidos do 
Brasil. Em seu artigo 64 fazia menção a fronteira e não definia 
largura da Faixa de Fronteira.
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- 1927 Decreto nº 17.999 criou o CDN - Conselho de 
Defesa Nacional

- 1934 (República): Constituição dos Estados Unidos do 
Brasil. Em seu artigo 166 fazia menção a fronteira sendo definida a 
largura da Faixa de Fronteira: 100 Km.

- 1937 (República): Constituição dos Estados Unidos do 
Brasil. Em seu artigo 165 fazia menção a fronteira sendo definida a 
largura da Faixa de Fronteira: 150 Km.

- 1939 Decreto-Lei nº 1.164 Dispõe sobre as concessões de 
terras e vias de comunicação na faixa da fronteira, bem como sobre 
as indústrias aí situadas.

- 1946 (República): Constituição dos Estados Unidos do 
Brasil. Em seus artigos 176 e 180 fazia menção a fronteira sendo 
definida a largura da Faixa de Fronteira: 150 Km.

- 1946 Decreto-Lei nº 9.760 Dispõe sobre bens imóveis da 
União

- 1955 Lei nº 2.597 Dispõe sobre zonas indispensáveis à 
defesa do país e dá outras providências. Revogada pela Lei nº 6.634 
de 1979.

- 1964 Lei nº 4.504 Estatuto da Terra.
- 1966 Lei nº 4.947 Fixa normas de Direito Agrário.
- 1967 (República): Constituição da República Federativa 

do Brasil. Em seu artigo 89 fazia menção a fronteira sendo definida 
a largura da Faixa de Fronteira: 150 Km.

- 1970 Decreto-Lei nº 1.094 Dispõe sobre a Comissão 
Especial da Faixa de Fronteira e dá outras providências.

- 1970 Decreto-Lei nº 1.135 Dispõe sobre a organização, 
competência e funcionamento do Conselho de Segurança Nacional.   

- 1971 Lei nº 1.164 Dispõe sobre terras públicas.      
- 1975 Decreto-Lei nº 1.414 Dispõe sobre terras devolutas 

em “Faixa de Fronteiras”.
- 1976 Decreto-Lei nº 1.455 Dispõe sobre bagagem 
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de passageiro procedente do exterior, estabelece normas sobre 
mercadorias estrangeiras apreendidas e dá outras providências.   

- 1978 Lei nº 6.559 Extingue a Comissão Especial da Faixa 
de Fronteira e dá outras providências.

- 1979 Lei nº 6.634 Dispõe sobre a Faixa de Fronteira, 
altera o Decreto-Lei nº 1.135 de 1970. A Lei nº 6.634 foi alterada 
pela Lei nº 13.097 de 19 de janeiro de 2015.

- 1979 Lei nº 6.739 Matricula e Registro de Imóveis Rurais.
- 1980 Decreto nº 85.064 regulamenta a Lei nº 6.634 de 

maio de 1979, que dispõe sobre a Faixa de Fronteira.
- 1987 Decreto-Lei nº 2.375 Revoga a Lei nº 1.164 que 

dispõe sobre terras públicas.      
- 1988 Decreto 96.084 Regulamenta o § 1º do art. 5º do 

Decreto-Lei nº 2.375 de 1987, que autoriza a União a transferir, 
a título gratuito, a Estados ou Territórios, terras públicas a ela 
pertencente, localizadas na Faixa de Fronteira.

- 1988 (República): Constituição da República Federativa 
do Brasil. Em seus artigos 20,91,144 e 176 atualmente faz menção 
e ou referência a fronteira, permanecendo a largura da Faixa de 
Fronteira de 150 km vigente.

Para dar prosseguimento a organização cronológica da 
legislação brasileira que versa ou faz referência à Fronteira e ou 
Faixa de Fronteiras posterior a 1988, utilizou-se de uma pesquisa 
exploratória na base normativa do Centro de Documentação e 
Informação (CEDI) da Câmara dos Deputados juntamente com 
a base LexML – Rede de Informação Legislativa e Jurídica. Após 
pesquisas nas Bases já nominadas, segue-se a evolução da Legislação 
brasileira que versa ou faz referência à Fronteira e ou Faixa de 
Fronteiras estão assim, cronologicamente organizada:  

- 1991 Lei nº 8.183 Dispõe sobre a organização e 
funcionamento do Conselho de Defesa Nacional e dá outras 
providências.

- 1999 Lei nº 9.871 Estabelece prazo para as ratificações de 



  223
Desenvolvimento e Políticas Públicas em Perspectiva...

concessões e alienações de terras feitas pelos Estados na “Faixa de 
Fronteira”.

- 1999 Decreto nº 3.026 Promulga o Convênio para a 
Preservação, Conservarão e Fiscalização dos recursos naturais 
nas áreas de Fronteira, celebrado entre o Governo da Republica 
Federativa do Brasil e o Governo da República da Bolívia.    

- 1999 Lei Complementar nº 97 Dispõe sobre as normas 
gerais para organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas.

- 2000 Decreto nº 3.467 Promulga o acordo entre a 
República Federativa do Brasil e a República Argentina para o 
funcionamento do “Centro Único de Fronteira” São Borja – Santo 
Tome.

- 2001 Lei nº 10.363 Prorroga o prazo para as ratificações 
de concessões e alienações de terras feitas pelos Estados na “Faixa 
de Fronteira”.

- 2009 Lei nº 11.952 Dispõe sobre a regularização fundiária 
das ocupações incidentes em terras situadas em áreas da União.

 - 2010 Decreto sem número de 8 de setembro. Institui a 
Comissão Permanente para o Desenvolvimento e a Integração da 
Faixa de Fronteira – CDIF.

- 2011 Decreto 7.496 Institui o Plano Estratégico de 
Fronteiras PEF.

- 2012 Lei nº 12.723 Disciplina o regime de entreposto 
aduaneiro, estabelece normas sobre mercadorias estrangeiras 
apreendidas e dá outras providencias, para autorizar a instalação 
de lojas francas em Municípios da Faixa de Fronteira cujas sedes se 
caracterizem como cidades gêmeas.

- 2016 Decreto nº 8.903 Institui o Programa de Proteção 
Integrada de Fronteiras PPIF e organiza a atuação de unidades 
da administração pública federal para sua execução. Revogou o 
Decreto 7.496 Institui o Plano Estratégico de Fronteiras PEF.

- 2019 Decreto nº 9.818 de 3 de junho do ano corrente, 
altera o Decreto nº 8.903, de 16 de novembro de 2016, que institui 
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o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras e organiza a atuação 
de unidades da administração pública federal para sua execução.

- 2019 Decreto nº 9.961 Institui a Comissão Permanente 
para o Desenvolvimento e a Integração da Faixa de Fronteira, 
revogando o Decreto sem número de 8 de setembro de 2010 que 
Instituiu a Comissão Permanente para o Desenvolvimento e a 
Integração da Faixa de Fronteira – CDIF.

Ao observar a evolução constitucional, normativa e legal da 
Faixa de Fronteira brasileira, que variou ao longo da história, de 66 
km (dez léguas), 100 km e 150 km, verifica-se que sempre houve 
uma estrutura do governo atuante nas áreas de fronteira, voltada 
para a presença militar, a colonização e concessões.

A regulamentação do uso da Faixa de Fronteira como 
definida na Lei 6.634 de 1979 e regulada pele Decreto 85.064 
tem como órgão executor o Conselho de Defesa Nacional. A 
Constituição de 1988 determina por meio de legislação ordinária 
a regulamentação de usos das faixas de fronteira, mas é a União 
que mantém em vigilância a Lei 6.634/1979, fixando atribuições 
de controles prévios ao Conselho de Defesa Nacional, em locais 
indispensáveis à segurança nacional (BORBA, 2013).

5 Programas e ações de segurança e defesa nacional na faixa de 
fronteira e suas repercussões

A Constituição Federal define que a “segurança pública, é 
dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida 
para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas 
e do patrimônio” (Art. 144). Os órgãos responsáveis pela segurança 
pública são: a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia 
Ferroviária Federal, as Polícias Civis, as Polícias Militares e os 
Corpos de Bombeiros Militares (Art. 144).

Na política internacional, o conceito de segurança aparece 
tradicionalmente associado à segurança dos Estados. Daí o uso 
recorrente do termo “segurança nacional”, associada à defesa do 



  225
Desenvolvimento e Políticas Públicas em Perspectiva...

Estado, à capacidade militar e à guerra. Segurança e defesa nacionais 
são conceitos complementares. Apesar de muitas vezes utilizarem os 
dois termos de forma intercambiável, podemos identificar algumas 
distinções nos significados atribuídos a cada um dos termos (REGO 
MONTEIRO, 2014).

Uma primeira diferenciação é a que relaciona segurança ao 
âmbito interno e defesa ao âmbito externo. Outra explicação é a 
que dá o nome de defesa àquilo que os militares fazem, enquanto 
segurança, é de responsabilidade de múltiplas agências, incluindo 
os militares. No mesmo sentido, defesa pode ser associada aos 
conflitos entre Estados, enquanto segurança incluiria um espectro 
mais amplo de conflitos domésticos, transnacionais e não estatais 
(REGO MONTEIRO, 2014).

A Política de Defesa Nacional (PDN), decreto presidencial 
nº. 5.484 de 30 de junho de 2005 definem segurança e defesa: 
segurança “é a condição em que o Estado, a sociedade ou os 
indivíduos não se sentem expostos a riscos ou ameaças, enquanto 
defesa é a ação efetiva para se obter ou manter o grau de segurança 
desejado” (BENTO, 2013).   

Para Andrade e Lima (2018), no âmbito dos marcos 
regulatório, as legislações de relevância referentes à temática das 
fronteiras são a Lei nº 6.634 de 1979, a Constituição Federal de 
1998. Ambas consideram a Faixa de Fronteira áreas essenciais à 
segurança nacional, com até 150 km de largura ao longo das 
fronteiras terrestres, com pontos de interesse estratégico do Estado 
e que merecem relevante atenção nessas regiões. Ainda é importante 
ressaltar que há diversas legislações adicionais, muitas delas tratando 
de questões fundiárias, infraestrutura e desenvolvimento regional.

Essas legislações foram acompanhadas de novos programas e 
ações que surgiram para a área, principalmente em fins das décadas 
de 1990 e 2000. Vale ressaltar que até a década de 2000, as políticas 
públicas orientadas a essa região mantiveram o tradicional enfoque 
de segurança e defesa. Tal posicionamento foi gradualmente 
sendo alterado em virtude das novas condições da política externa 
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brasileira e da integração regional, resultando em um novo enfoque 
com ênfase no desenvolvimento regional.

No ano de 1999 o Programa de Desenvolvimento Social 
da Faixa de Fronteira (PDSFF) foi um grande marco, pois pela 
primeira vez a região recebia uma política com viés regional, foi 
o primeiro programa cuja principal vertente não era militar e 
abrangia toda a Faixa de Fronteira brasileira (SCHERMA, 2015b).

Ainda que inédito, o programa passou por diversas 
dificuldades que o impediram de atingir em sua totalidade seu 
objetivo central. Muito embora pudesse ser considerado um 
marco nas concepções de políticas de fronteira do Brasil, ele ainda 
apresentava fragilidades, como a não diferenciação entre sub-
regiões de fronteira, o seu funcionamento apenas sob demanda de 
parlamentares, a ausência de mecanismos de participação formal 
da sociedade e as dificuldades técnicas nos municípios executores 
(SCHERMA, 2015b).

Estudos realizados pelo Ministério de Integração de 2003 a 
2005, o programa seria reorganizado e renomeado como Programa 
de Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira (PDFF). 
Inicialmente o objetivo era reorganizar, centralizar e reestruturar 
as ações para a região de fronteira do país, visando à formação de 
uma agenda positiva voltada para o desenvolvimento em bases 
integradas e sustentáveis (SCHERMA, 2015b).

Posteriormente ao fim do PDFF em 2010, foi criada a 
Comissão Permanente para o Desenvolvimento e Integração da 
Faixa de Fronteira (CDIF) com o objetivo de dar continuidade 
das políticas de desenvolvimento regionais originadas no PDFF, e 
dar por encerrado o referido programa. A CDIF visa se consolidar 
como instituição central da formulação e coordenação das políticas 
par a Faixa de Fronteira (NEVES, SILVA e MONTEIRO, 2016).

Desta forma, por meio de pesquisa documental foi realizado 
um mapeamento dos programas e ações de segurança e defesa 
nacional na Faixa de Fronteira brasileira conforme o Quadro 01 a 
seguir.  
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Quadro 01 – Programa e ações de segurança e defesa para fronteira brasileira

FRONTEIRA BRASILEIRA - PRINCIPAIS POLÍTICAS FEDERAIS 

Ministério Política Ano Objetivo Abrangência Prioridade 

Órgão de 

Inteligência, 

Receita 

Federal, 

Forças 

Armadas 

Programa de 

Proteção Integrada 

de Fronteira (PPIF) 

2016 

Promover uma atuação 

integrada e coordenada 

de órgãos de segurança 

pública, envolvendo 

também autoridades de 

municípios fronteiriços 

e de países vizinhos. 

Faixa de 

Fronteira 

fortalecimento 
das ações de 
preservação, 
controle e 
repressão de 
delitos 
transfronteiriços. 

Defesa, 

Justiça e 

Cidadania e 

Relações 

Exteriores 

Comitê de 

coordenação e 

controle de 

fronteiras 

2016 

Integrar as políticas e 

mecanismos de 

combate a ilícitos 

Faixa de 

Fronteira 

Contrabando de 
produtos armas, 
tráfico de drogas 
ilegais e crimes 

de descaminho 

Forças 

Armadas + 

instituições 

federais + 

estados + 

municípios 

Operação Ágata 11 2016 

Reduzir os índices de 

criminalidade e 

reprimir crimes 

transfronteiriços, como 

o tráfico de pessoas, 

drogas, armas e 

munições e o 

contrabando de 

mercadorias, e 

ambientais. 

Principais 

pontos de 

fronteira do país 

Combate a crimes 

transfronteiriços 

e ambientais 

Fazenda 

(RFB) 
Operação Muralha 2016 

Reduzir os índices de 

contrabando e 

descaminho 

Principais 

pontos de 

fronteira do país 

Combate a 

crimes tributários 

e fiscais 

Justiça e 

Cidadania, 

Defesa e 

Fazenda 

Plano Estratégico 

de Fronteiras 

(PEF) 

2011 

Aperfeiçoar a gestão 

integrada das 

instituições envolvidas 

com segurança pública 

nas regiões de fronteira 

Municípios da 

Faixa de 

Fronteira 

Segurança e 

comércio 

Justiça e 

Cidadania, 

Defesa e 

Fazenda 

Estratégia 
Nacional de 
Segurança 
Pública nas 
Fronteiras 
(Enafron) 
Coordenação 
Senasp 

2011 
Estratégia de Defesa e 

controle da aduana 

Municípios da 

Faixa de 

Fronteira. 

Fortalecimento 

de instituições 

estaduais e 

Segurança e 

comércio 
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Portanto, a legislação brasileira buscou beneficiar, por 
mecanismo de compensação, as faixas de fronteira. Atualmente, 
novas estratégias tecnológicas e econômicas, muito mais complexas, 
estão sendo formuladas, é evidente a necessidade de reavaliar o 
significado das faixas de fronteira, mantida pela força da inércia do 
passado, uma vez que as fronteiras estão sendo diluídas pela força 
da globalização.

 Para Andrade e Lima (2018), nota-se a emergência de uma 
perspectiva interagência para o trato da questão da fronteira. No 
entanto, é importante ressaltar que os marcos regulatórios não 
tratam diretamente das questões de segurança e defesa. Desta 
forma, é necessário também analisar as políticas de defesa do país, 
bem como, as ações militares e de segurança na Faixa de Fronteira.

municipais, etc. 

Justiça e 

Cidadania 

(PF, P RF e  

Senasp) 

Operação Sentinela 2010 

Enfrentar os crimes de 

fronteira, e ntre e les o 

tráfico de drogas 

Principais 

pontos de 

fronteira do país 

Segurança e 

tráfico de drogas 

Integração 

Nacional 

Plano de 

Desenvolvimento 

da Faixa d e 

Fronteira (PDFF) 

2009 

Promover o  

desenvolvimento d a 

FF, com ênfase n as 

potencialidades locais 

e na a rticulação c om 

outros p aíses d a 

América do Sul 

Municípios d a 

Faixa d e 

Fronteira 

Estruturação 

física, social 

produtiva 

Defesa 

(Exército) 

Programa 
Amazônia 
Protegida 

2008 

Aumentar o número de 

pelotões de fronteira na 

floresta e modernizá-

los, além de criar novas 

brigadas 

Municípios 
da Faixa d e 
Fronteira 

Segurança e 

social 

Defesa 
Programa C alha 

Norte 
1985 

Promover a ocupação e 

o desenvolvimento d a 

Amazônia 

6 estados ( 194 

municípios) 

Segurança, 

desenvolvimento, 

econômico, 

social e ambiental 

Fonte: MD, MJ, MI e MF. 
Elaboração: Ipea (Dirur) - Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais. 
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6 As fronteiras no contexto das políticas de defesa do Brasil

Para uma compreensão das fronteiras no contexto da 
concepção das políticas de defesa brasileira, é necessário entender 
as principais preocupações da soberania nacional por meio dos 
documentos de defesa, documentos esses que são a principal 
referência de como o Brasil trata o tema das fronteias em suas 
políticas de defesa nacional.

A Política de Defesa Nacional (PDN), de 1996 foi um dos 
primeiros documentos oficiais, tendo como objetivo primordial 
unificar as diretrizes da defesa nacional. Esse documento apresenta 
a questão fronteiriça de forma bastante distinta do período anterior 
a redemocratização. Segundo esta, o Brasil deveria “atuar para 
a manutenção de um clima de paz e cooperação ao longo das 
fronteiras nacionais, e para a solidariedade na América Latina e na 
região do Atlântico Sul” (NEVES, SILVA e MONTEIRO, 2016).

A PDN tem a integração regional como um fator de 
investimento em segurança, buscando políticas de vivificação que 
são entendidas como políticas de defesa e segurança pela PDN, por 
meio das quais a presença do Estado poderá conquistar espaços 
sociais no espaço territorial e buscar combater o crime organizado 
(BENTO, 2013).   

 É importante recordar que o governo Lula revisou a 
política de Defesa Nacional (PDN), tendo sido aprovada a nova 
versão em 2005. A nova versão avança na delimitação de conceitos 
fundamentais, como defesa e segurança, ficou mais denso e mais 
específico sobre o tema. O documento deixa claro, assim, que 
seu foco é a defesa nacional, uma vez a segurança está voltada 
aos assuntos internos. No tocante às fronteiras, a segunda PDN 
apresenta uma visão coerente com aquela apresentada no PDFF. 
Reconhece que, como últimos espaços terrestres a serem ocupados, 
as fronteiras continuariam a ser áreas de conflitos internacionais 
(ANDRADE e LIMA, 2018; SCHERMA, 2016).

Entre as diretrizes da PDN 2005 referentes à Faixa de 
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Fronteira , destacam-se as orientações de: “aprimorar a vigilância, 
o controle e a defesa das fronteiras, das águas jurisdicionais e do 
espaço aéreo do Brasil”; “implementar ações para desenvolver e 
integrar a região amazônica, com o apoio  da sociedade, visando, em 
especial , ao desenvolvimento e à vivificação da Faixa de Fronteira”; 
e “atuar para a manutenção de clima de paz e cooperação nas áreas 
de fronteira” (BRASIL, 2005a).

Após o lançamento da segunda PDN, o governo Lula tratou 
de buscar os meios para sua efetiva aplicação. Como passo seguinte 
o governo instituiu a Estratégia Nacional de Defesa (END) em 
2008. Em consonância com a segunda PDN, a END também 
compartilha o pressuposto de que a defesa e desenvolvimento estão 
profundamente atrelados (SCHERMA, 2016).

A Estratégia Nacional de Defesa (END) destaca que 
a defensa é assunto de todos, civis e militares. Para a END, 
estratégia nacional de defesa é inseparável de estratégia nacional de 
desenvolvimento, pois em ambas se desperta para a nacionalidade 
e constrói a Nação.

Assim o Brasil, ao conceber segurança e defesa fora da esfera 
exclusivamente militar e nacional,

[...] proporciona os mecanismos para a construção de laços 
regionais mais estáveis, afastando a incidência de novos 
conflitos fronteiriços. Tal perspectiva implica considerar 
políticas de cooperação – políticas econômicas, militar e social 
– com os Estados fronteiriços como essencial para a estabilidade 
regional e para a própria realização dos pressupostos da defesa 
brasileira. (VALENÇA e MALTA, 2011, p. 117).  

Já as duas versões da END considerando 2008 e 2012, o 
Brasil também considerou que o desenvolvimento sustentável na 
Região Amazônica é um instrumento de defesa nacional, pois “só 
ele pode consolidar as condições para assegurar a soberania sobre 
aquela região” (BRASIL, 2012, p.17).  

Em suma, pode-se dizer que, nas concepções apresentadas 
pelo Brasil em seus documentos, a defesa da Faixa de Fronteira 
corresponde a um processo complexo que depende de ações de 
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defesa, de segurança, de desenvolvimento regional e de cooperação 
com os países sul-americanos.

É notório, mesmo que a política de defesa brasileira tenha 
considerado questões mais abrangentes para efeito da defesa das 
regiões de fronteira, a perspectiva da segurança mantém-se como 
central.

7 As iniciativas e ações de segurança e defesa nas fronteiras do 
Brasil

Com base nos conceitos e concepções brasileiras sobre 
segurança e defesa das fronteiras, faz-se necessário abordar as 
principais iniciativas e ações e suas repercussões às áreas das 
fronteiras brasileiras. No contexto das iniciativas e ações, cabe 
destacar que anteriormente à criação do MD, da PDN e da END, 
já havia iniciativas com ênfase na proteção da Faixa de Fronteira , o 
programa calha norte (PCN) criado em 1985, logo após o projeto de 
vigilância da Amazônia/Sistema de proteção da Amazônia (Sivam/
Sipam), o Sistema de monitoramento das Fronteiras, o Plano 
Estratégico de Fronteiras (PEF) e o Plano de Proteção Integrado 
das Fronteiras (PPIF) (ANDRADE e LIMA, 2018).

Para Andrade e Lima (2018), embora haja problemas de 
articulação e implementação de muitos desses projetos, as ações 
de segurança e defesa das fronteiras tem se expandido em termos 
de concepção de mera defesa territorial com foco na Amazônia 
para uma proteção mais ampla na Faixa de Fronteira. Portanto, 
o foco na dimensão militar destona para um foco mais no âmbito 
interagências.

No período de redemocratização, o principal projeto para 
a defesa das fronteiras foi o PCN. No que se refere à Faixa de 
Fronteira, o PCN considerou a região escassamente povoada. Ainda 
que fosse apresentado como um programa de cunho civil-militar 
e com uma abordagem mais abrangente na proteção da Região 
Amazônica e das fronteiras, inicialmente, o PC apenas ofereceu 



232  
Edemar Rotta  |  Ivann Carlos Lago  |  Fabiano Kapelinski (Orgs.)

resultados para demandas de cunho militar. Do total de recursos 
orçamentário destinados ao projeto, 46% foram para o Ministério 
do Exército; 21,4% para o Ministério da Marinha, 18,9% para 
a FUNAI; 10,5% para Ministério da Aeronáutica; e 3,2% para 
outros. O programa também sofreu críticas por seu processo de 
formulação e implementação ocorrer preponderantemente em 
meios do governo, com pouca participação da sociedade e da 
população local (ANDRADE e LIMA, 2018; MYAMOTO, 2009; 
SCHERMA, 2016).

O programa em 2004 começou a retomar sua importância, 
principalmente em sua vertente civil, pois a ala civil de 
desenvolvimento regional passou a receber mais recurso do que a 
militar. Atualmente o programa atinge cerca de 380 munícipios 
em oito estados da federação. No tocante à proteção das fronteiras, 
outra iniciativa merece destaque: O Sivam/Sipam, um sistema de 
Vigilância e Monitoramento com o intuito de proteger as fronteiras 
norte e Região Amazônica.

Posteriormente ao Sivam/Sipam, a dimensão de segurança 
nas políticas de fronteira brasileira perdeu importância na agenda 
nacional durante o início dos anos 2000. Para Scherma (2016), a 
proteção das fronteiras continuou de forma tímida na agenda de 
defesa do Brasil, todavia o PDSFF, o PDFF e a CDIF denotaram 
a ampliação de questões relativas ao desenvolvimento regional 
e, principalmente a mobilização e integração dos vários atores 
federativos nessas áreas, fato esse considerado um avanço significativo 
no olhar da fronteira não apenas com um viés de segurança e defesa 
nacional. No entanto, o surgimento de novas iniciativas à proteção 
da Faixa de Fronteira só ocorreu após a publicação da END, em 
2008 (ANDRADE e LIMA, 2018).

Assim, em 2011 após a END duas significativas iniciativas 
orientadas para postura contemporânea de proteção das fronteiras 
do Brasil foram anunciadas, a primeira iniciativa foi o PEF (Plano 
Estratégico de Fronteira) que contempla ainda a Estratégia Nacional 
de Segurança Pública nas Fronteiras (ENAFRON) e a segunda 
iniciativa foi o SISFRON (Sistema Integrado de Monitoramento 
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de Fronteiras). O Decreto nº 7.496/2011 instituiu o PEF com o 
objetivo de fortalecer a prevenção, controle, fiscalização e repressão 
dos delitos transfronteiriços e dos delitos praticados na Faixa de 
Fronteira brasileira (FILHO e RÜCKERT, 2015).

O PEF prevê a atuação conjunta do Brasil como os países 
limítrofes por meio da realização de parcerias para a atuação 
nas ações e de ações cooperação internacional como os países 
vizinhos. O PEF é baseado em dois eixos de atuação: a chamada 
Operação Sentinela e a Operação Ágata. A Operação sentinela, é 
de caráter permanente e com foco em ações de inteligência, sendo 
estas intensificadas, passando a contar com a o apoio das Forças 
Armadas. Já a Operação Ágata é de natureza pontual e temporária, 
com caráter repressivo e também com participação das Forças 
Armadas (BRASIL, 2012).  

A partir dos primeiros resultados da PEF, foi lançado o 
ENAFRON como uma proposta complementar com o intuito de 
promover a articulação dos atores governamentais das três esferas 
de governo no sentido de fomentar políticas públicas de segurança, 
uniformizar entendimentos e ações e otimizar o investimento 
de recursos públicos nas regiões de fronteira. Assim através do 
ENAFRON o governo brasileiro promove a presença permanente 
de instituições policiais e de fiscalização na fronteira através de 
ações integradas de diversos órgãos federais, estaduais e municipais 
para prevenir e reprimir ilícitos transnacionais. Cabe ressaltar ainda 
que no âmbito da PEF o Projeto Policiamento Especializado de 
Fronteira (PEFRON) foi uma das ações, mais efetivas em relação à 
segurança das fronteiras (BRASIL, 2012).  

Além do PEF a segunda iniciativa, o SISFRON que 
constitui-se de um conjunto de ações para a defesa das fronteiras 
coordenado pelo Exército Brasileiro e em consonância com os 
princípios de monitoramento/controle, mobilidade e presença 
da END, o programa é descrito como um “sistema de comando 
e controle, comunicações, computação, inteligência, vigilância 
e reconhecimento que visa dotar a Força Terrestre de meios 
habilitadores a uma presença efetiva na Faixa de Fronteira 
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brasileira”, e seu principal objetivo é fortalecer a defesa territorial e 
garantir a soberania nacional na Faixa de Fronteira, contribuindo 
decisivamente com o esforço de desenvolver e manter efetivo 
controle dessas áreas (BRASIL, 2012; SCHERMA, 2016; NEVES, 
SILVA e MONTEIRO, 2016).

Ainda em relação ao SISFRON, é um programa complexo, 
contento várias etapas, com diversas demandas tecnológicas e 
operacionais, incorrendo em altos custos, com investimentos 
estimados inicialmente em R$ 11.992 bilhões tendo como objetivo 
sua implantação gradual com o início em 2011 e termino em 2035, 
portanto sendo uma iniciativa ambiciosa e cara (ANDRADE e 
LIMA, 2018).

Cabe destacar, todavia, que os méritos das novas propostas 
de enfrentamento dos desafios de defesa e segurança nas 
fronteiras, desde meados de 2011, não as isenta de dificuldades 
de implementação e gestão dos projetos. Tanto é fato, que em 
2015 foi publicado um relatório de auditoria do Tribunal de 
Contas da União (TCU) no qual são elencados falhas, como a 
não adoção de elementos básicos de atuação conjunta com critério 
de priorização, complementariedade e coordenação de ações e 
diretrizes de integração e acompanhamento. Na visão do TCU, um 
dos problemas centrais das iniciativas é a ausência de uma Política 
Nacional de Fronteia capaz de definir atribuições e coordenar 
as atividades de todos os órgãos criados para atuar na Faixa de 
Fronteira (BRASIL, 2015; ANDRADE e LIMA, 2018).

O Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF) 
tem por antecessor o Plano Estratégico de Fronteiras (PEF), 
instituído pelo Decreto nº 7.496/2011 instrumento normativo 
adotado dentro de um conjunto de políticas públicas que tinha 
por objetivo o fortalecimento da faixa de fronteira, diante da 
ameaça produzida pela ação do crime organizado transnacional, em 
especial da produção e tráfico de drogas e de ilícitos conexos e da 
consequente necessidade de se fortalecer a presença governamental 
naquela porção sensível do território nacional (BRASIL, 2015).  
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Portanto o PPIF passa a ser uma atualização do antigo PEF 
e tem como intuito de elevar a articulação entre os ministérios e os 
demais órgãos da administração pública relacionados à segurança e 
defesa das fronteiras e organizar a atuação da administração pública 
para sua execução. Essa nova política para as fronteiras é uma 
resposta ao relatório do TCU que observou a necessidade de uma 
governança centralizada para o aperfeiçoamento da atuação nas 
questões fronteiriças. Segundo TCU, concluiu-se que as políticas 
adotadas deveriam permitir a implementação de ações operacionais 
sistêmicas e permanentes, incluindo as essenciais atividades de 
inteligência, e envolver a cooperação internacional (BRASIL, 
2015).  

Muito do que está presente na PPIF estava concebido 
também na PEF, entretanto a PPIF busca aprofundar a integração 
das instituições, começando por uma maior integração no alto nível, 
criando assim uma instancia de alto nível para articular-se com os 
níveis estaduais e municipais. Desse modo, espera-se aumentar o 
potencial político de implementação das políticas voltadas para 
fronteira. Além disso, a cooperação com os países vizinhos também 
já preconizada no PEF, ganha corpo com a inclusão do MRE, da 
Abin e da CDIF nessa nova política de fronteira. Por fim, cabe 
ressaltar que as críticas realizadas pelo relatório do TCU não foram 
plenamente atendidas, criando uma expectativa de que mecanismos 
futuros sejam criados para saná-las e dar continuidade as iniciativas 
brasileiras nas regiões de fronteiras (COSTA, 2017).

Portanto, todas essas iniciativas, ações, projetos e programas 
aliadas a uma nova visão quer reforça a importância de políticas 
públicas com ênfase no desenvolvimento regional das faixas de 
fronteiras, denotam um avanço e uma maior atenção para com 
essas áreas. Segundo Andrade e Lima (2018), há a expansão da 
demanda de equalizar uma visão de desenvolvimento e de segurança 
em detrimento de uma visão de apenas defesa do território. 
Nota-se que também há um aumento de políticas públicas que 
focam na segurança das fronteiras terrestres e a demanda de 
atuação interagências e da cooperação com os países vizinhos, 
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na busca conjunta de garantir a segurança nacional e também o 
desenvolvimento socioeconômico dessas áreas.

8 Considerações finais

O caso das fronteiras brasileiras pode ser considerado 
algo emblemático, pela sua grande extensão e um elevado nível 
de interação, e também a relevante conexão de seus problemas 
de segurança pública com as dinâmicas transfronteiriças. Face a 
importância estratégica e geopolítica, a Faixa de Fronteira passa a 
ser uma área de preocupação relevante para a segurança e defesa 
nacional, uma vez que, delimita territórios sob autoridade estatal 
(soberania) e também por se configurar um local de grade fluxo de 
bens, serviços e pessoas.

A Faixa de Fronteira é uma região que historicamente é vista 
com viés da defesa e da segurança, motivo pelo qual a maior parte 
das políticas públicas para as fronteiras tem como base ações das 
polícias e Forças Armadas.

No Brasil essa situação se arrasta desde a delimitação 
territorial. A fronteira sempre vista como região onde a prioridade 
das políticas foi à defesa e segurança, que de tal forma, corroborou 
para o atraso do desenvolvimento dessas regiões em relação às 
demais regiões do país. Todavia tal atraso contribuiu para o 
crescimento das redes ilegais do narcotráfico e armas, aumentando 
também os índices de violência e criminalidade que por sua vez, 
requer políticas mais repressivas.

Ao longo dos últimos anos, as políticas de proteção da Faixa 
de Fronteira brasileira vêm sofrendo alterações. Alguns dos processos 
que contribuíram para essas alterações foram, o fim da Guerra Fria, 
a redemocratização, a reaproximação com a Argentina e os avanços 
da integração regional na América do Sul e novos marcos legais 
baseados no desenvolvimento regional e sustentabilidade.

Em meio a essa nova conjuntura, lentamente somam-se as 
políticas de defesa e segurança, ações, projetos e programas que 
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visam o desenvolvimento socioeconômico e de cooperação com 
os países vizinhos, com o intuito de colaborar para amenizar os 
problemas da Faixa de Fronteira. Observa-se aí um esforço em 
desenvolver políticas públicas, leis específicas, orientandas também 
ao desenvolvimento regional e a melhoria da capacidade das Forças 
Armadas e dos órgãos de segurança pública nas regiões de fronteira, 
representando um avanço na capacidade de atuação por parte do 
Estado.   

O ponto culminante desse esforço dá-se no governo Lula 
da Silva, especialmente coma criação do PDFF, concebido como 
alavanca para o desenvolvimento local. Desta forma, o governo 
conseguiu manter as políticas de defesa e segurança e acrescentar o 
viés do desenvolvimento regional, introduzindo o PND e a END, 
que incorporam a questão de cooperação entre os vizinhos, tanto 
em ações relativas à defesa e segurança nas fronteiras como ações 
conjuntas que visem o desenvolvimento socioeconômico dessas 
áreas.

Assim, fica evidente que há um aumento da demanda de 
cooperação e participação de atores, seja no âmbito local, com 
as polícias, Abin, Ibama etc., seja no âmbito internacional, com 
propostas de ampliação da cooperação com os países vizinhos. Do 
PCN ao PPIF e o Sisfron, tem havido um considerável aumento 
das regiões nas quais esses atores buscam atuar e cooperar.

Contudo, vemos um movimento onde as ações, políticas e 
os projetos para o desenvolvimento tem perdido espaço em função 
de uma nova valorização das políticas de defesa e segurança por 
parte do atual governo, o que indica um enfraquecimento da 
visão de desenvolvimento regional e cooperação. Mesmo assim, 
algumas políticas focadas na promoção do desenvolvimento por 
meio da cooperação continuam existindo, mas de forma menos 
institucionalizada e sofrendo com os constantes contingenciamentos 
de recursos.

De forma geral, é possível afirmar que as políticas 
governamentais para as fronteiras do Brasil se caracterizam por 
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serem desarticuladas, com sérias dificuldades de continuidade e 
também por terem pouca participação da população no processo de 
formação das mesmas. No que se refere à descontinuidade, observa-
se que as ações, programas, projetos e políticas direcionais, em 
relação às fronteiras, ao longo do tempo vêm passando por alterações 
de nomes, fusões, e divisões evidenciando a desorganização e falta 
de articulação, o que explica a pouca eficácia de tais ações. Por 
vezes fica evidente que as políticas oficiais para fronteira atendem 
os interesses de grandes grupos de poder que se utilizam de um 
discurso de integração e credibilidade discutível.  

Com base nos documentos oficiais e o arcabouço legal, 
percebe-se dificuldades de integração e políticas conjuntas, uma vez 
que, se esbarram nas legislações diferentes que versam sobre temas 
específicos entre os países, desta forma, inibindo implementações 
de vetores de cooperação e integração com os vizinhos de um 
modo geral. A partir do presente trabalho, é notório que mesmo 
reconhecendo os enlaces entre desafios de segurança e interação 
com o desenvolvimento nos espaços fronteiriços, tal fato aponta 
para a necessidade de melhor compreensão das peculiaridades das 
dinâmicas locais para um efetivo resultado das políticas, seja de 
cunho securitário ou de desenvolvimento para essas regiões.

Percebe-se ainda, a necessidade de constantes atualizações 
nas legislações que tratam das regiões de fronteiras e em especial 
da Faixa de Fronteia para minimizar os obstáculos que reduzem 
a capacidade de inserção dos estados nos circuitos econômicos 
nacional, regional e internacional. Surge nesse contexto um novo 
conceito de fronteira, onde requer uma maior atuação do estado 
como indutor de atividades econômicas geradoras de emprego e 
renda para essas regiões.

Ainda que o Brasil tenha avançado em suas concepções para 
tratar dos problemas de segurança, os programas em andamento 
demostram resultados que ainda não permitem atingir de forma 
satisfatória os objetivos propostos por PND, END e Enafron. São 
de extrema importância constantes revisões acerca da continuidade 
dos programas iniciados, sempre com visão de Estado e perspectiva 
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de médio e longo prazo.
Portanto, a Faixa de Fronteira é assim entendia, como 

uma área legalmente estabelecida pelo Estado para direcionar 
um tratamento político diferenciado em relação ao restante das 
demais regiões do Brasil. Essa faixa, por se tratar de um espaço 
de atuação organizacional, está sujeita aos efeitos dos padrões de 
comportamento das organizações. Até o momento, preponderam 
comportamentos organizacionais baseados em critérios de defesa 
nacional, a concepção da faixa de fronteira tem se mantido 
predominantemente nesse sentido.
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Capítulo 7

DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: UMA 
ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL EM SANTA CATARINA?

Jeferson Dahmer

DOI: 10.46550/978-65-88362-84-6.245-268

1 Introdução

Repensar os modelos tradicionais de desenvolvimento 
é questão recorrente, remonta pelo menos ao início 

da década de 1980. Uma década de crise no mundo, que trouxe 
seus reflexos sobre a América Latina e o Brasil. Crise esta que 
para além de seus impactos sobre a economia mundial, permitiu 
questionar as abordagens de desenvolvimento, as lógicas de ação 
do estado nacional e até mesmo do próprio sistema de mercado. 
Os modelos tradicionais de desenvolvimento passaram a evidenciar 
dificuldades para vencer os desafios do crescimento econômico, do 
desenvolvimento social e da sustentabilidade ambiental. A busca 
por alternativas nos obrigou, então, um repensar sobre as condições 
e estratégias atuais de ação do estado nacional, do sistema de 
mercado e da própria sociedade.

Ao analisar as perspectivas de desenvolvimento do início 
do século XIX até meados do século XX, como a dos teóricos 
Alfred Marshall e a crítica de Vladimir Lênin e seus seguidores, 
percebe-se seu alinhamento à ideias da industrialização em curso 
e às do crescimento econômico como garantidoras do processo 
de desenvolvimento. Daí advém a crítica de Sachs (1986), de que 
parece que o desenvolvimento gerado pelas forças industriais e do 
sistema de mercado garantiriam quase que espontaneamente o 
desenvolvimento em todos os domínios da atividade humana.
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Fato é que, a partir de meados do século XX, o esgotamento 
do modelo tradicional trouxe reflexões sobre como organizar o 
processo de desenvolvimento regional. Porém, ainda acentuando 
a participação central do mercado nesse processo. Paralelo a essas 
discussões, o próprio estado nacional passa por crise semelhante, 
necessitando reavaliar processos, práticas e ações que se aproximem 
mais dos anseios da sociedade (BRESSER PEREIRA, 1998). Essa 
crise do modelo de desenvolvimento, aliada à crise do estado 
e ao acirramento das demandas sociais e ambientais nos leva a 
conclusão de que pensar o desenvolvimento é pensar em como 
mercado, estado e sociedade poderiam articular-se para promover 
o desenvolvimento a partir de redes de governança pública 
(DENHARDT e DENHARDT, 2003; DENHARDT, 2012). 
É na esteira deste processo que surgem, no Brasil e no mundo, 
experiências de descentralização do Estado, estruturadas com o 
objetivo de melhor promover o desenvolvimento das regiões.

Face à esta contextualização, parte-se para a explanação 
dos objetivos deste artigo. Em síntese, o Governo do Estado de 
Santa Catarina desenvolveu, a partir de 2003, um processo de 
descentralização administrativa, com a criação de 36 Secretarias 
de Desenvolvimento Regional (SDR), destacando em seu ideário 
o objetivo de fortalecer o desenvolvimento regional, buscando 
alinhar-se à perspectivas de desenvolvimento que defendiam uma 
articulação de atores regionais na promoção deste desenvolvimento, 
na elaboração de políticas públicas de forma mais participativa e no 
incentivo à condições que promovessem o crescimento econômico 
nas regiões administrativas idealizadas pelo governo catarinense. A 
análise da cartilha do governo, elaborada em 2006, pela Secretaria 
de Planejamento, destaca também, a busca por um alinhamento 
do Estado às discussões e reflexões sobre a atual crise do modelo 
de desenvolvimento e do estado, justificando a necessidade de 
descentralizar a máquina estatal para melhor prover serviços 
públicos e qualidade de vida à todas as regiões.

A experiência catarinense representa apenas um dos exemplos 
de descentralização que vem sendo colocados em prática. No Brasil, 
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há casos em Minas Gerais e no Ceará (BIRKNER, 2010). Neste 
trabalho, buscou-se analisar o processo catarinense, partindo-se de 
um rascunho de artigo, do próprio autor, desenvolvido em 2007, de 
caráter descritivo e explicativo sobre a experiência, apresentado no 
VII Encontro Nacional dos Estudantes de Administração Pública – 
ENEAP Ouro Preto/MG, no Painel Descentralização, Localidade 
e Parcerias. Tendo como base aquele trabalho, buscou-se análises 
sobre o processo de descentralização catarinense, produzidas entre 
2003 e 2016, e suas reflexões sobre o desenvolvimento gerado nas 
regiões.

Além desta seção introdutória, o artigo conta com um 
capítulo de referencial teórico abordando de forma sucinta 
os conceitos de descentralização, desenvolvimento regional e 
políticas públicas, alinhando-os, de certa maneira, ao discurso e ao 
entendimento do processo de descentralização em Santa Catarina. 
No capítulo 3 é apresentada uma breve contextualização sobre a 
estruturação do processo de descentralização a partir de alguns 
escritos sobre tema, de material explicativo produzido pelo governo 
estadual, além das legislações e decretos que instituíram a proposta. 
Por fim, no capítulo 4 são apresentadas as principais conclusões 
de estudos já realizados entre 2003 e 2016, coletados na internet, 
seguido das considerações finais.

2 Descentralização, Desenvolvimento Regional e Políticas 
Públicas: breves considerações

A transferência das decisões ao nível local de governo vem 
sendo discutida, com todas as suas implicações, como formas mais 
democráticas e participativas de se alcançar o desenvolvimento 
regional. De acordo com Fillipim e Abruccio (2010), em uma visão 
mais otimista sobre este processo, descentralizar significaria maior 
democracia e eficiência governamental, algo defendido inclusive 
na própria Constituição de 1985. Entretanto, as experiências de 
descentralização necessitam ser analisadas em profundidade para se 
chegar a tal conclusão.
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Em uma gestão compartilhada, os interesses, projetos 
e ações são desenhados a partir de um ideal coletivo, em que as 
políticas públicas são discutidas, formuladas e implementadas a 
nível local de governo, explorando o potencial das comunidades 
em interferir eficazmente no desenvolvimento regional em suas 
dimensões econômica, social e ambiental.

Como afirma Marta Ferreira Farah:
O nível local de governo vem promovendo uma série de 
mudanças no processo de formulação e implementação de 
políticas públicas e na gestão pública no país. As iniciativas 
de governos locais sugerem estar em curso um processo de 
reconstrução do Estado no Brasil, marcado pela presença de 
parcerias entre Estado e sociedade civil e internas ao próprio 
Estado, assim como pela emergência de novos arranjos 
institucionais (FARAH, 2001, p. 119).

Nesse contexto, o Estado se reestrutura com o objetivo de 
modificar a atual concepção de funcionamento da administração 
pública, tentando aproximar, no sentido de uma maior autonomia 
de gestão, o cidadão das decisões políticas e dos serviços públicos. 
Na proposta de descentralização administrativa de Santa Catarina, 
esse entendimento é traduzido na filosofia do Projeto Meu Lugar 
da Secretaria de Estado de Planejamento – coordenadora do 
processo – em “transformar comunidades locais em territórios de 
desenvolvimento”.

De acordo com a lógica da resolução aplicada de problemas 
de Howlett (2003), as políticas públicas configuram-se em um 
ciclo com cinco estágios para a solução das demandas: a montagem 
da agenda; a formulação da política; a tomada de decisão; a 
implementação da política; e a sua avaliação. Nesse contexto, as 
políticas de descentralização teriam o potencial de engajar atores e 
instituições com trajetória local no processo de design das políticas 
públicas regionais e estaduais. Tal participação se apresentaria como 
um processo inovador na medida em que proporcionaria um espaço 
de debate sobre as necessidades regionais e os encaminhamentos 
necessários à potencialização transformadora das regiões.
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Da mesma forma, essa lógica permitiria uma mudança no 
papel do Estado como o ator central-legal de definir as políticas 
prioritárias para cada região. Na análise de Howlett (2003), permitir 
a participação de outros atores no processo de design das políticas 
públicas permite ao Estado buscar superar o caráter de legalidade 
quando a questão é a formulação de políticas públicas. Embora 
existam outras definições para a forma de conceber uma política 
pública, a maioria das abordagens teóricas ainda preconiza o Estado 
como o ator central deste processo, atrelando-o ao formalismo que 
a lei prescreve quando o assunto é a formulação da política pública. 
(HOWLETT, 2003).

O processo de formulação das políticas públicas é também 
discutido por Edite da Penha Cunha e Eleonora Schettini da 
Cunha, o que vai ao encontro das argumentações defendidas por 
Howlett (2003). De acordo com as autoras:

O processo de formulação de uma política envolve a 
identificação dos diversos atores e dos diferentes interesses 
que permeiam a luta por inclusão de determinada questão 
na agenda pública e, posteriormente, a sua regulamentação 
como política pública. Assim, pode-se perceber a mobilização 
de grupos representantes da sociedade civil e do Estado que 
discutem e fundamentam suas argumentações, no sentido 
de regulamentar direitos sociais e formular uma política 
pública que expresse os interesses e as necessidades de todos os 
envolvidos (CUNHA. CUNHA, 2003, p.15).

Nesse sentido, as instituições e os atores sociais têm um 
papel relevante no processo de transformação do cenário regional e 
das instituições com poder efetivo ou simbólico de ação. De acordo 
com Franco (1999, p. 177), o desenvolvimento local integrado e 
sustentável diz respeito:

[...] a uma nova dinâmica socioeconômica capaz de, a partir 
do local de encontro das ações do Estado e da sociedade, 
independentemente de seu tamanho, potencializar resultados 
em virtude de parcerias interinstitucionais que ali podem 
ser facilmente celebradas e da convergência e integração das 
políticas e dos programas que acabam “co-incidindo”.
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Assim, sob a forma de redes e parcerias, o cidadão, 
utilizando-se do aparato institucional de que dispõem, seria capaz 
de desenvolver uma nova forma de concepção do bem público, 
primando pela qualidade e pela excelência.

Esta nova forma de se pensar a configuração da tomada 
de decisão, não mais centralizada no Estado, abre caminhos 
para uma governança mais compatível com os novos ideais de 
desenvolvimento. Neste aspecto, Kissler (2004) remonta a Löffer 
(2001) defendendo que a governança pública, para os espaços 
locais, configura-se como:

[...] uma nova geração de reformas administrativas e de 
Estado, que têm como objetivo a ação conjunta, levada a efeito 
de forma eficaz, transparente e compartilhada, pelo Estado, 
pelas Empresas e pela Sociedade Civil, visando uma solução 
inovadora dos problemas sociais e criando possibilidades e 
chances de um desenvolvimento futuro sustentável para todos 
os participantes. (LÖFFER, 2001 apud KISSLER, 2004, p 3).

Em uma época em que muito se discute sobre o 
desenvolvimento regional e sustentável das comunidades, esta 
nova forma de desenvolver os espaços locais, descentralizando a 
tomada de decisões e, sua posterior execução, por meio de políticas 
públicas a nível local, permite uma maior participação dos atores 
sociais e apresenta-se como alternativa à crise dos modelos de 
desenvolvimento.

Mas, o que se entende por desenvolvimento regional? Quais 
forças devem nortear e coordenar esse processo? Quais instituições 
e atores devem engajar-se?  Em que medida o Estado – tido ainda 
como o implementador de políticas públicas – necessita ser integrado 
a esse processo de desenvolvimento? Como o sistema de mercado 
influencia e participa desse processo? Como lideranças, atores 
regionais e organizações sociais contribuem para o fortalecimento 
do desenvolvimento regional?

O artigo não se propõe a trazer respostas a todas essas 
perguntas. Entretanto, a partir da experiência em análise, é possível 
afirmar que a dimensão do desenvolvimento regional proposta 
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traz um componente político em seu ideário. Político, pois é uma 
proposta que visa estimular a participação da sociedade nos projetos, 
ações e nas políticas regionais como forma de potencializar o 
desenvolvimento econômico, social e ambiental. Por isso, ao olhar 
para a experiência catarinense, esses questionamentos se tornam 
evidentes e apontam no sentido de que apenas as forças do mercado 
não seriam capazes de promover o desenvolvimento, sem o devido 
alinhamento das políticas e programas aos interesses da sociedade 
e do Estado.

Para Oliveira e Lima (2003), as teorias do desenvolvimento 
regional partem da ideia de uma força motriz exógena que por meio 
de reações em cadeia influenciam as atividades econômicas. Os 
autores também destacam a relevância da participação da sociedade 
local no planejamento contínuo da ocupação dos espaços locais e 
na distribuição dos frutos do processo de crescimento.

Oliveira e Lima (2003) ainda destacam o desenvolvimento 
regional como um processo interdependente à três variáveis 
principais: (i) alocação de recursos; (ii) política econômica; e, (iii) 
ativação social. A primeira diz respeito a disponibilidade de recursos 
estaduais e nacionais para a promoção do desenvolvimento. É 
um fator exógeno à região e centralizado no Estado. A segunda 
variável, também de natureza exógena, refere-se à ação e às escolhas 
do governo quanto à alocação dos recursos disponíveis. Por fim, 
de natureza endógena, a terceira variável representa o conjunto de 
elementos políticos, institucionais e sociais que direciona o processo 
de crescimento, estimulado, também, pelos elementos exógenos. 
Essa variável coloca em evidência a autonomia de decisão regional, 
sua capacidade de gerar crescimento econômico, qualidade de vida 
e preservação ambiental.

No capítulo seguinte é apresentado um panorama sobre a 
estruturação da experiência de descentralização administrativa em 
Santa Catarina.
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3 A SDR e o CDR: Panorama Legal e Estruturação da 
Descentralização em Santa Catarina

O processo de descentralização administrativa em Santa 
Catarina foi conduzido a partir do ano de 2003. Idealizado 
pela chamada Tríplice Aliança – coalisão política formada pelos 
partidos PMDB – DEM – PSDB – que assumiu o Estado naquele 
momento. O principal ideólogo da iniciativa foi o Governador da 
época, Luiz Henrique da Silveira (BIRKNER, LIMAS TOMMIO 
e BAZANELLA, 2010).

A nova configuração de gestão do Estado constituiu 36 
Secretarias de Desenvolvimento Regional, instituídas com o 
objetivo central de promover o desenvolvimento regional em 
todo o Estado de Santa Catarina, tornando-o referência nacional 
e internacional nesse quesito (GOVERNO DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA, 2006).

De acordo com Rudnik e Mattedi (2010), essa nova 
configuração teve como principal justificativa a necessidade 
e incapacidade do governo estadual em atender as demandas 
regionais. Além disso, a falta de políticas públicas com foco 
regional estava influenciando um processo de “litoralização”, com 
a migração contínua de população do interior para áreas litorâneas, 
mais desenvolvidas e ativas economicamente. Outro aspecto 
destacado pelos autores, na esteira deste processo, seria a busca por 
melhoria na eficiência e eficácia dos serviços públicos a partir da 
descentralização e desconcentração dos circuitos de decisão.

Em conformidade com a Lei Complentar Nº 381, de 07 de 
maio de 2007, que dispõe sobre o modelo de gestão e da estrutura 
organizacional da Administração Pública do Estado de Santa 
Catarina, a função da Secretaria de Desenvolvimento Regional foi 
definida em seu Artigo 76:

[...] Art. 76. As Secretarias de Estado de Desenvolvimento 
Regional, no âmbito das respectivas regiões administrativas, 
atuarão como:
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I - agências de desenvolvimento regional, na forma especificada 
no § 1º do art. 2º desta Lei Complementar;

II - articuladoras da transformação, nas suas respectivas regiões, 
em territórios de desenvolvimento sustentável e de bem-estar 
social;

III - motivadoras do desenvolvimento econômico e social, 
enfatizando o planejamento, o fomento e a geração de emprego 
e renda;

IV - indutoras do engajamento, integração e participação da 
sociedade civil organizada; e

V - colaboradoras na sistematização das propostas formuladas no 
Seminário Anual de Avaliação dos Programas Governamentais 
e nas audiências do Orçamento Regionalizado. (SANTA 
CATARINA, 2007). [...]

Nessa perspectiva, as Secretarias de Desenvolvimento 
Regional deveriam trabalhar de forma integrada com diversos atores 
sociais, objetivando promover e potencializar o desenvolvimento. 
O desenvolvimento sustentável, a partir da conciliação entre os 
pressupostos de desenvolvimento econômico e desenvolvimento 
social, deveria ser fomentado com base no debate sobre as 
problemáticas de degradação ambiental e da desintegração social 
nas regiões criadas pela reforma. Assim, a participação da sociedade 
como agente de transformação social, engajada com outros atores, 
seria primordial para o sucesso das ações desempenhadas no 
âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Regional. Todas as ações 
desenvolvidas seriam, posteriormente, avaliadas nos Seminários 
de Avaliação dos Programas Governamentais, nas audiências do 
Orçamento Regionalizado e nos canais de discussão e participação 
desenvolvidos localmente e por iniciativa própria.

O Conselho de Desenvolvimento Regional apresentaria 
uma função deliberativa. A democracia deliberativa assume o papel 
de garantir às minorias o respeito aos seus direitos e permitir a sua 
participação no cenário político (GATO, 2005). Seria garantida, 
no CDR, por meio de representantes, que atuando via Conselho, 
ajudariam a definir tudo aquilo que seria prioritário para aquela 
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região.
Ainda segundo a Lei Complementar 381, os Conselhos 

desempenhariam um papel importante na elaboração dos Planos 
de Desenvolvimento Regional, dos Planos Plurianuais e dos 
Orçamentos Anuais. Nestes, mecanismos como o planejamento 
participativo e a definição de um orçamento regionalizado 
norteariam a definição das políticas sociais regionais. Além disso, 
e talvez o mais importante papel do Conselho, é o que estabeleceu 
seu artigo 83, inciso sexto:

Art. 83. Aos Conselhos de Desenvolvimento Regional, com 
poder deliberativo, compete: [...]

VI - incentivar, orientar e apoiar programas de novos 
empreendimentos na região; (SANTA CATARINA, 2007).

Com um papel deliberativo, os conselhos teriam a 
responsabilidade de promover a participação de amplos segmentos 
da sociedade na definição das políticas prioritárias. O fomento à 
instalação de empresas, indústrias e polos regionais nas regiões era 
uma estratégia importante visada, já que o Conselho deveria atuar 
junto a elas, criando oportunidades para que se desenvolvessem 
economicamente e incentivando-as a investir na própria 
comunidade.

Com relação a estrutura administrativa, os conselhos 
apresentariam uma estrutura com membros natos, isto é, aqueles 
que são permanentes ao Conselho, e membros representantes da 
sociedade civil organizada:

Art. 82. Os Conselhos de Desenvolvimento Regional terão a 
seguinte composição: I - membros natos:  a) o Secretário de 
Estado de Desenvolvimento Regional; b) os Prefeitos da região 
de abrangência; e c) os Presidentes das Câmaras de Vereadores 
da região de abrangência; e II - dois representantes, por 
município da região de abrangência, membros da sociedade 
civil organizada, assegurando-se a representatividade dos 
segmentos culturais, políticos, ambientais, econômicos e 
sociais mais expressivos da região, definidos por decreto do 
Chefe do Poder Executivo. (SANTA CATARINA, 2007).
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Essa configuração permitiria ao Conselho de 
Desenvolvimento Regional propiciar a participação da sociedade 
na definição das políticas a serem adotadas na respectiva região. 
Os membros da sociedade civil organizada, conforme o descrito 
no inciso II acima, apresentariam um papel relevante, pois como 
representantes do âmbito local teriam um conhecimento a respeito 
da cultura de sua sociedade, de suas organizações, sabendo onde 
encontrar informações e de que forma devem atuar. Sendo também 
um canal de diálogo para além da instância formal que os constituiu.

Esse entendimento do papel do Conselho nos remete ao 
entendimento de “laços de pertencimento à comunidade”, como 
defende Drucker (1998). Ao serem conhecedores do território e 
ao valorizarem a cultura regional, os atores locais seriam capazes 
de desenvolver diagnósticos eficazes para a construção de uma 
cidadania mais participativa, não a confundindo com o simples 
gesto de votar, mas uma cidadania que permite ao cidadão participar 
das atividades políticas em curso naquele território. E, por fim, 
potencializar ações e projetos de impacto na sociedade.

O Estado, da mesma forma, atuaria fomentando o 
desenvolvimento regional a partir da perspectiva de que todos são 
responsáveis pela dinâmica de desenvolvimento. Além disso, deveria 
permitir o desenvolvimento de parcerias entre as diversas instituições 
que configuram o espaço regional, buscando alavancar a economia, 
com a geração de emprego e renda, bem como por meio de fontes 
alternativas de geração de riquezas. A atuação do Estado junto às 
agências nacionais e internacionais de financiamento auxiliaria 
neste processo de desenvolvimento. Também, caberia ao Estado o 
dever de zelar pelos interesses da comunidade, não permitindo o 
abuso por parte de grupos que detém o poder, fazendo cumprir, 
por meio das de suas instituições, os direitos que são assegurados ao 
cidadão. Caberia ao Estado coordenar e fiscalizar a implementação 
e a avaliação das políticas públicas, procurando assegurar o bem-
estar social através de uma atuação que não restrinja a participação 
(GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 2006).

No âmbito do Governo do Estado de Santa Catarina 



256  
Edemar Rotta  |  Ivann Carlos Lago  |  Fabiano Kapelinski (Orgs.)

e das Secretarias Regionais, o Conselho de Desenvolvimento 
Regional desempenharia um papel relevante de conscientização da 
comunidade local ao promover a integração e as parcerias entre os 
atores sociais, com vistas à potencializar o desenvolvimento regional 
e as estratégias para alcançá-lo (GOVERNO DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA, 2006).

Seguindo esta dinâmica de ação, a Secretaria de Planejamento 
do Estado contratou pesquisas de diagnóstico regional para 
compreender as dinâmicas sociais, culturais, políticas e econômicas 
nos territórios de abrangência das SDRs, dentro de um projeto do 
Governo Estadual chamado “Projeto Meu Lugar”. Por meio de um 
convênio celebrado entre o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), a Universidade do Estado de Santa 
Catarina (UDESC/ESAG) e o governo catarinense, essa pesquisa 
foi desenvolvida.

Tendo como ponto de partida a filosofia do projeto de 
descentralização administrativa, o recorte metodológico da pesquisa 
adotou a teoria do desenvolvimento regional do Capital Social que 
acentua o papel dos atores sociais na condução do processo de 
desenvolvimento das regiões, tendo como teóricos dessa corrente 
Pierre Bourdieu, James S. Coleman, Robert Putnam, Alejandro 
Portes e Francis Fukuyama.

A partir do referencial teórico-metodológico, do 
levantamento das organizações presentes em cada região das SDRs 
e do mapeamento das redes de articulação do território, o grupo 
que coordenou os trabalhos da pesquisa – Grupo Politéia da 
UDESC/ESAG –, elaborou um conceito de capital social, a partir 
do qual estruturou a análise para o Estado. De acordo com o grupo, 
o capital social pode ser entendido como:

O patrimônio resultante da articulação política e social 
de uma comunidade que a torna capaz de promover o 
autodesenvolvimento sustentável e o bem comum para 
todos os seus membros. Essa articulação acontece dentro de 
grupos e redes cujos integrantes se orientam pelas dimensões 
de confiança e solidariedade, ação coletiva e cooperação, 
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comunicação e acesso a informações, empowerment e ação 
política, coesão e inclusão social (POLITÉIA, 2004).

A influência deste princípio pressupõe que, a partir 
do momento em que a comunidade caminha pela lógica da 
reciprocidade são estabelecidas redes de confiança e solidariedade 
que permitem o fortalecimento do capital social do território, bem 
como o desenvolvimento sustentado da região, culminando com 
a melhoria da qualidade de vida da população. O recorte analítico 
da pesquisa também foi justificado pelos pesquisadores devido a 
tradição associativista e cooperativista do Estado de Santa Catarina, 
presente desde muito antes do processo de descentralização.

4 Considerações e conclusões centrais a partir de estudos 
realizados entre 2003 e 2016

Avaliar a estratégia de descentralização administrativa em 
Santa Catarina, buscando compreender em que medida o processo 
trouxe impactos para o desenvolvimento regional, exige amplo 
esforço de pesquisa e análise à suas diferentes regiões. Para os efeitos 
deste trabalho, buscou-se como referência artigos e trabalhos 
científicos produzidos sobre a experiência entre os anos de 2003 
e 2019, que continham análises sobre os resultados e os impactos 
gerados pela iniciativa. Na sequência, são apresentadas algumas das 
principais conclusões, entre os autores pesquisados.

No Quadro abaixo, é apresentada uma síntese do trabalho 
de Goularti (2015) que teve como proposta avaliar os 10 anos 
da experiência de descentralização em Santa Catarina, com a 
apresentação de dados sobre a dinâmica de desenvolvimento 
regional e os efeitos gerados.
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Quadro 1 – Avaliação de experiência de descentralização

Dinâmica do 
Desenvolvimento 

Regional

Efeitos Observados

Experiências de 
associativismo 

e regionalização 
anteriores

As SDRs desconsideraram as experiências realizadas no passado, 
em particular as da segunda metade da década de 90. Sobrepondo-se ao 
ordenamento construído nos anos anteriores, a criação de 29 SDRs – 
atualmente são 36 – contrariou o desenho geográfico das 21 Associações 
de Municípios, 6 Mesorregiões, 20 Microrregiões geográficas definidas pelo 
IBGE, 16 Comitês de Bacias Hidrográficas, 16 Fóruns de Desenvolvimento 
Regional e 6 Regiões Metropolitanas.

“Litoralização”

Segundo o censo, de 2000 a 2010 das dez cidades que mais cresceram, sete 
ficam no litoral. Não é diferente do censo demográfico de 2000, em que 
das dez cidades catarinenses em que a população mais cresceu (entre 1991 a 
2000) oito estão no litoral. O censo 2010 mostra ainda que os municípios 
que mais perderam população situam-se na região do grande Oeste (IBGE 
1991, 2010). A concentração da população na faixa litorânea não se limita 
a Santa Catarina. É uma questão nacional que acompanha a dinâmica 
econômica da divisão inter-regional do trabalho. O censo reforça que 
com a criação das SDRs as questões da urbanização não foram vencidas 
como se pretendia.

Orçamento 
Regionalizado

Tendo por base a regionalização do orçamento, pretendia-se com as SDRs 
distribuir os recursos públicos com base no Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH), ou seja, subentende-se que as regiões que apresentassem 
menor IDH teriam prioridade na alocação de recursos. Embora as SDRs 
tenham sinônimo de descentralização, tabulando os dados orçamentários 
(custeio + investimento), no último decênio, nota-se que o orçamento 
estadual permaneceu concentrado nas regiões economicamente mais 
dinâmicas, ao passo que cinco Regionais (Florianópolis, Blumenau, 
Criciúma, Joinville e Chapecó) concentram 28,7% dos recursos. Em outro 
comparativo – tomando como base o orçamento de 2012 – o orçamento 
destas cincos Regionais equivalem ao orçamento de 17. Já as sete SDRs 
litorâneas concentram 37,8% do orçamento realizado, enquanto as oito 
SDRs do Extremo Oeste centralizam 7,7%. Na média geral, dos recursos 
colocados à disposição no período 2005-2011, apenas 29,3% foi realizado.

Gasto Público

Dos R$ 4,9 bilhões destinados às SDRs entre 2004 e 2013, 49,5% 
equivalem às despesas de capital (investimento) e 50,5% às despesas 
correntes (custeio). Abrindo dos dados, desde 2011 o custeio supera os 
investimentos. Tomando como referência 2013, em 31 das 36 SDRs a 
despesa com custeio superou o investimento. Em 2012, os gastos com 
pessoal de R$ 19,6 milhões passaram para R$ 130,9 milhões. Em quadro 
comparativo, enquanto no período o orçamento das SDRs sextuplicou, a 
arrecadação estadual não chegou a triplicar. O próprio Tribunal de Contas 
emitiu pareceres de revisão ao projeto de descentralização administrativa 
devido ao aumento considerável dos gastos com pessoal, uma vez que a 
ideia seria reduzir custos.
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PIB

No comparativo de 2003 a 2010, das 36 SDRs, apenas 5 (Brusque, Itajaí, 
Grande Florianópolis, Laguna e Joinville) aumentaram sua participação no 
PIB, o que demonstra um empobrecimento das demais 31. Em 2003, quando 
a descentralização foi instituída, 10 municípios concentravam 45,9% da 
riqueza estadual. Com a política de descentralização do desenvolvimento, 
o governo pretendia pulverizar o PIB. Os dados apresentados pelo IBGE, 
entretanto, apontam para uma maior concentração econômica, 50,5%. 
Numa ponta inversa da tabela, os 10 municípios mais pobres que, em 
2003, centralizavam 0,2% do PIB estadual, passaram a concentrar 0,1%. 
Enquanto os 10 municípios que ocupam o topo da tabela aumentaram 
em 9,9% na sua participação no PIB, os 10 municípios da ponta inversa 
decaíram 50%. Portanto, a política de descentralização levou a uma 
centralização e concentração da riqueza em meia dúzia de SDRs. Em 
síntese, é possível afirmar que o processo de descentralização produziu 
um aumento nas disparidades interregionais.

PIB per capita

Em 2003, com um PIB per capita médio de R$ 11.764 mil, oito SDRs 
estavam acima da média. Já em 2008, com um PIB per capita médio de R$ 
20.369 mil, apenas seis SDRs ficaram acima da média estadual. Vejamos: 
2008 em relação a 2003, 25 SDRs passaram a ter uma participação menor, 
o que indica um crescimento nas disparidades interregionais. Perante a 
tabulação dos indicadores do PIB per capita, com enfoque na literatura 
do desenvolvimento desigual, nota-se que a política de descentralização, 
a partir das experiências das SDRs, em vez de equalizar, acirrou as 
disparidades interregionais.

Incentivos Fiscais

A partir dos projetos do Programa de Desenvolvimento da Empresa 
Catarinense (Prodec), aprovados em 2003, 27,1% concentraram-se na 
região do Grande Oeste. Já em 2012 a região do Planalto Norte foi a 
maior beneficiada com 55,3%. Na média do período, a região Noroeste 
do Estado participou com 40,3% do total dos incentivos liberados, seguida 
do Vale do Itajaí com 24,8%, do Grande Oeste com 11%, do Planalto 
Norte com 7,9%, do Sul com 5,9%, da região Serrana com 5,2% e da 
grande Florianópolis com 4,9%. No seu histórico, Joinville, Jaraguá do 
Sul e Blumenau concentram 30% dos incentivos liberados entre 2003 a 
2012. Se incluirmos Brusque, Guaramirim e Criciúma, somam-se mais 
10%. Ou seja, juntos os seis municípios representam 40% das liberações. 
Há de registrar que as concessões de incentivos fiscais do Prodec devem 
atender à desconcentração econômica e espacial das atividades produtivas e 
para o desenvolvimento local e regional (Santa Catarina, 2005). O que se 
averigua, contudo, é que os incentivos obedecem à divisão inter-regional 
do trabalho a partir da homogeneização do espaço econômico.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Goularti (2015).

O trabalho de Goularti (2015) traz importantes considerações 
sobre a experiência catarinense. Trabalhando dimensões e 
indicadores relevantes para a avaliação do desenvolvimento regional 
é possível concluir que houve uma concentração da riqueza em 
algumas regiões em detrimento de outras, os incentivos fiscais e as 
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destinações orçamentárias seguiram a mesma lógica, contrariando 
o discurso estadual. A contenção do processo migratório também 
é outro elemento importante. Defendido enquanto necessidade de 
assegurar oportunidades às pessoas das comunidades locais, para 
que permanecessem em suas localidades, aproveitando os potências 
de cada região para a promoção do desenvolvimento, os dados 
demostraram que o litoral continuou a atrair mais gente e o oeste e 
regiões interioranas a “exportar” mais pessoas. Uma dinâmica que 
também é influenciada por contextos exteriores.

No que se refere a não levar em conta as experiências 
de desenvolvimento regional anteriores à descentralização 
(GOULARTI, 2015), é preciso destacar que Santa Catarina é 
um estado com marcada tradição associativista e cooperativista 
(GOULARTI, 2015; FILIPPIM e ABRUCCIO, 2010; 
BIRKNER, 2007). Na visão de Filippim e Abruccio (2010), essa 
tradição é reflexo de um histórico do estado em “pensar e agir 
sobre desenvolvimento regional que remete aos anos de 1960”, 
com as articulações e trabalhos das Associações de Municípios. 
E, entre os anos de 1996 e 1998, com a criação dos Fóruns de 
Desenvolvimento Regional, dos Comitês de Gerenciamento das 
Bacias Hidrográficas e das Regiões Metropolitanas. Na visão dos 
autores, a implantação das SDRs desestruturou, em parte, as ações 
em curso e com o estado assumindo o processo de coordenação do 
desenvolvimento, nem sempre as agendas e interesses tornaram-se 
convergentes, gerando conflitos sobre a visão de desenvolvimento 
de cada região.

Sobre esse mesmo processo de desarticulação do 
associativismo regional existente, Birkner (2007) alertou sobre o 
perigo da intervenção governamental em curso declinar o interesse 
cívico de atores voluntários já engajados há anos na questão do 
desenvolvimento regional. Além disso, frisou o quanto poderia 
ser problemático para o processo, a substituição destes atores por 
agentes burocráticos, preocupados com o ideal de descentralização 
apregoado pelo Estado, comprometerem a eficiência do processo 
de desenvolvimento regional já existente.
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As constatações dos autores mencionados acima também 
corroboram o entendimento de Ogaunaskas Filho (2016), que 
complementa as conclusões anteriores, alegando que o processo 
de descentralização gerou “resultados tímidos e restritos à funções 
administrativas”. Para o autor, a experiência catarinense promoveu 
“desconcentração territorial de competências” e que as ações 
geradas não necessariamente tornaram a prestação de serviços mais 
eficiente em relação à lógica centralizada.

Ogaunaskas Filho (2016), ainda destaca que, ao contrário 
do que preconizam alguns críticos, os custos administrativos não 
foram tão elevados e, apesar da concentração de pessoas filiadas a 
partidos governistas nas SDRs, a maioria delas fazia parte do quadro 
de carreira do Estado. Além disso, destaca que as SDRs cumpriram 
um papel inovador de representação do governador e facilitador 
para realização de convênios e contratos entre instituições públicas 
estaduais e municipais ou com entidades da sociedade civil.

Para o autor, o principal ponto de estrangulamento do 
modelo está no sistema de composição da governabilidade do 
Poder Executivo. Este foi, desde o início, constrangido a ceder as 
SDRs à parlamentares em troca de apoio no legislativo, mas sem 
garantir, ao menos, o compromisso de que seus gestores e outros 
profissionais das SDR tivessem condições técnicas e visão estratégica 
de desenvolvimento territorial sustentável.

Essa última constatação já havia sido feita por Filippim 
e Loureiro (2010), quando concluem em seu estudo sobre 
a descentralização catarinense que apesar de conter em seu 
discurso uma proposta inovadora de gestão, voltada a estimular e 
potencializar o desenvolvimento regional, tornou-se uma estratégia 
de concentração de poder da coalizão política dominante à época.

No que se refere ao ideário da participação social defendida 
pelo modelo, Filippim e Abruccio (2010) observam que o CDR 
não poderia ser visto como uma instância de controle social – 
mesmo que assim defendido pelo governo – uma vez que seus 
membros eram vistos como participes da burocracia estatal e 
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alinhados ao processo decisório do governo central, na Capital. 
O processo de participação, nesse cenário, desenhava-se sobre um 
complexo sistema de interesses e forças nem sempre convergentes 
sobre desenvolvimento regional, havendo riscos de cooptação por 
parte dos atores locais, regionais e estaduais.

Embora muitas críticas tenham sido feitas ao modelo 
catarinense, a pesquisa de Birkner, Limas Tommio e Bazanella 
(2010), que contou com 432 entrevistas – entre lideranças regionais, 
integrantes das SDRs e do CDR, parlamentares e servidores – 
destaca que foi quase unânime a percepção dos entrevistados 
em reconhecer o caráter de inovação proposto pelo estado, que 
independente de sua “paternidade” política e dos problemas 
enfrentados para a operacionalização do processo, a iniciativa foi 
reconhecida como importante para as demandas regionais de atores 
políticos, econômicos e culturais.

A pesquisa também traduziu a partir das entrevistas 
algumas percepções de pontos fortes do processo, relacionados 
ao desenvolvimento regional: (i) “o processo de descentralização 
multiplicou o ambiente de diálogo regional” (p. 71); (ii) aumento 
da transparência no processo de apresentação das demandas 
municipais ao governo estadual; (iii) aumento da percepção de que 
há uma maior presença do governo nas regiões, com a proximidade 
gerada pela estrutura regional e pela resolução de encaminhamentos 
via SDR e CDR; (iv) uma maior autonomia dos munícipios em 
buscar alternativas endógenas aos seus desafios, o que teria sido 
estimulado pela regularidade de encontros e reuniões promovidos 
pelas SDRs; (v) aumento do conhecimento e da criatividade a 
partir das discussões regionais sobre desenvolvimento; (vi) “a 
percepção de que está em jogo um progressivo aumento do poder 
regional no processo decisório” (BIRKNER, LIMAS TOMMIO e 
BAZANELLA (2010, p. 72).

Como o próprio Governo de Santa Catarina define, a 
descentralização administrativa teve por objetivos “a melhoria 
da qualidade de vida, a modernização da gestão pública, o 
desenvolvimento ambiental, a inclusão social, o desenvolvimento 
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econômico e a regionalização do desenvolvimento” (SANTA 
CATARINA, 2006). Estes objetivos, a partir das análises 
apresentadas demonstrou-se frágil, pois percebeu-se que de 
nada adianta descentralizar a “máquina” estatal se não houver a 
descentralização de decisões, principalmente aquelas que se referem 
à execução orçamentária, que ficou centralizada no Tesouro 
Estadual.

Por fim, a partir dos autores analisados é possível afirmar 
que a experiência catarinense foi inovadora em sua proposta de 
promover o desenvolvimento regional e descentralizar as decisões 
para as regiões. E como todo processo inovador, há desafios, erros e 
acertos operacionais e metodológicos que precisaram ser ajustados 
ao longo do percurso. Embora as estruturas regionais tenham 
sido reduzidas e adotados novas estratégias para a promoção do 
desenvolvimento, Santa Catarina continua com bons índices 
de desenvolvimento humano, condições econômicas e sociais, 
acima da média nacional. Avaliar se isso é reflexo da política de 
descentralização ou de políticas setoriais é tema a investigar.

5 Considerações finais

Fica evidente, a partir dos trabalhados analisados, que a 
estratégia de desenvolvimento regional adotada em Santa Catarina a 
partir da proposta de descentralização administrativa desenvolveu-
se a partir da lógica do Estado. Embora Santa Catarina seja 
reconhecida por sua forte tradição associativista e cooperativista, o 
modelo implantado pelo governo catarinense acabou atrapalhando 
o que de forte já havia nas regiões. Em síntese, essa é uma das 
principais conclusões de todos os autores analisados neste trabalho.

Na defesa do projeto e do ideário de descentralização 
administrativa, defendido pelo governo estadual, todas as 
estratégias para o desenvolvimento local e regional apresentavam 
uma premissa pautada nos ideais de coletividade, cidadania, 
democracia e participação. Algo bastante positivo para os processos 
de inovação da gestão pública e da burocracia estatal. Porém, da 
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mesma forma em que a burocracia pública necessitava entender 
e avaliar melhor seus processos nessa nova proposta de gestão, a 
sociedade, por meio de seus atores, também necessitava aprimorar 
seus conhecimentos sobre a importância da participação nos espaços 
políticos. Desenvolver o território requer a compreensão por parte 
da sociedade e da burocracia pública de que o Estado não é mais o 
único ente responsável pela definição das políticas públicas, e que 
a participação social, apesar de suas deficiências, é um caminho 
viável no sentido de promover mudanças e gerar aprendizagens.

A efetivação de um projeto político mais amplo de 
descentralização administrativa e de tomada de decisões, devido a 
nossa marcada tradição centralista, burocrática e clientelista, requer 
consciência de nossos governantes e da sociedade a respeito das 
práticas de descentralização. A modernização da gestão pública não 
pode ser entendida e nem pretendida com fins eleitoreiros.

Sobre o Conselho de Desenvolvimento Regional, cabe 
ressaltar que ao representar a institucionalização da descentralização 
administrativa no âmbito territorial, ele apresentava uma 
responsabilidade bastante grande perante a sociedade. Seus membros 
tinham a responsabilidade de serem articuladores da comunidade 
e de difundir esses novos ideais de gestão pública. Nesse sentido, 
a Secretaria de Planejamento do Estado iniciou um processo  de 
conscientização da sociedade sobre os objetivos da proposta, com 
o objetivo de capacitar lideranças políticas, servidores, membros de 
organizações sociais e empresários. Porém, ao longo do percurso, 
as SDRs e o CDR acabaram assumindo funções burocráticas e a 
própria participação da sociedade tornou-se mero mecanismo 
institucional. A própria natureza da composição do Conselho – 
maioria representantes eleitos – tornava vulnerável os argumentos 
envolvendo as decisões e os interesses em curso.

Ainda sobre este ponto, tanto os CDRs como as SDRs 
estruturam-se a partir de um processo coordenado do topo para 
a base e, como apontaram alguns estudiosos do processo, sem 
levar em conta as experiências associativas e de desenvolvimento 
regional anteriores a proposta. E, com esse processo de integração 
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das iniciativas, a nova institucionalidade desenhada pelo Estado, 
evidenciou fragilidades que colocaram em chegue o ideário 
defendido pelo governo estadual.

A proposta de descentralização em seu ideário não é ruim, ela 
está alinhada à correntes teóricas que defendem à modernização da 
gestão pública a partir de processos inovadores e mais participativos 
de gestão, em que a coordenação e a implementação das políticas 
públicas dependerá da capacidade dos gestores em identificar e 
construir redes, fomentar as relações de confiança, constituir bancos 
de dados e informações, projetos e programas, e de aproximar-se do 
cidadão, engajando-o no processo de desenvolvimento.

É importante destacar que na visão deste autor, a solução 
dos problemas regionais passa pelo fortalecimento da sociedade e 
de suas instituições representativas, além dos canais de participação, 
mesmo com todas as limitações que enfrentamos em termos de 
processos e dinâmicas institucionais. Caso contrário, iniciativas 
como a descrita ou qualquer outra experiência de desenvolvimento 
regional ficariam vulneráveis às forças dominantes, nem sempre 
alinhadas com os propósitos do desenvolvimento regional. O mesmo 
ocorre ao deixar que o desenvolvimento regional seja orquestrado 
apenas pelas forças do mercado. Entendo ser este último apenas um 
dos atores – na linha do que defende o sociólogo Alberto Guerreiro 
Ramos em seu livro “A nova Ciência das Organizações” – entre a 
pluralidade existente em um território, necessários a um efetivo 
processo de desenvolvimento econômico, social e ambiental que 
levaria a um efetivo desenvolvimento regional.

A partir destas considerações procuro responder a pergunta 
do título, também destacando a importância de experiências 
como a catarinense para a modernização da gestão pública e das 
experiências de desenvolvimento regional, bem como para as 
reflexões sobre o tema. Embora, a maioria dos autores analisados 
conclui que o processo tenha apresentado resultados tímidos, não 
se pode negar a dimensão de aprendizagem contida na condução 
da experiência, tanto para o governo catarinense como para cada 
região do estado que procurou, a sua maneira, colaborar com o 
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processo de desenvolvimento regional.
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Capítulo 8

A LEITURA PÓS-MODERNA NO DEBATE 
SOBRE SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO
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I Introdução

O surgimento do capitalismo do “bem-estar” na década de 
1950 e seu sucesso na era de ouro do capital (1950-1980) 

desmobilizou a classe operária como força de oposição, deixando 
aos intelectuais e estudantes da época a tarefa de fazer resistência 
aos avanços do capital. Mas diante do cenário socioeconômico, 
tais intelectuais, ao invés de persistirem nas análises baseadas na 
história das condições materiais da sociedade, acabaram deixando-
se levar por teorias que atendiam seus interesses de classe naquele 
momento. Neste contexto surgiram as teorias pós-modernas. Um 
movimento de classe que tem seu auge na queda do Muro de Berlin 
(1989), quando se atenuou o conflito liberais versus socialistas, e 
sua crise no momento atual, com a redução das taxas de lucro no 
capitalismo do “bem-estar”.

O conceito “pós-modernidade” ainda é motivo de 
divergência no mundo acadêmico. Para Jean-François Lyotard, um 
dos mais importantes filósofos da França na discussão sobre a pós-
modernidade, a “condição pós-moderna” caracteriza-se pelo fim 
das “metanarrativas”, pois nem mesmo a ciência já não poderia ser 
considerada como a fonte da verdade. Para o crítico marxista norte-
americano Fredric Jameson (1996), a pós-modernidade é a “lógica 
cultural do capitalismo tardio”. Já o sociólogo e filósofo polonês 
Zigmund Bauman prefere usar a expressão “modernidade líquida”, 
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que, para ele, se define como uma realidade ambígua, multiforme, 
onde tudo o que é sólido se desmancha no ar. E ainda Habermas 
relaciona o conceito de pós-modernidade a tendências políticas 
e culturais neoconservadoras, determinadas a combater os ideais 
iluministas.

Além das multiplas definições sobre o tema, ou melhor, da 
inconsistência do movimento e sua forma de atuação, ainda é mais 
difícil compreender suas perspectivas de desenvolvimento. Por isso 
este texto, através de uma pesquisa bibliográfica, tem o objetivo 
de contribuir na discussão sobre a pós-modernidade e esclarecer, 
na perspetiva do materialismo histórico, suas características e 
suas conceções sobre sociedade e desenvolvimento. O texto está 
dividido além desta introdução em mais seis partes: a primeira 
situa o dissenso modernidade versus pós-modernidade; a segunda 
apresenta a principal premissa pós-moderna, a sociedade concebida 
como “jogos de linguagens”; a terceira discute as implicação de 
considerar a sociedade como “jogos de linguagem” na leitura pós-
moderna sobre epistemologia, cultura, identidade, noção de tempo 
e espaço, economia e política; a quarta parte relaciona a crítica da 
modernidade à crítica do desenvolvimento; a quinta apresenta as 
características da “esquerda pós-moderna” na atualidade e suas 
implicações nas discussões sobre economia política; e ao final são 
apresentadas as considerações finais.

2 Modernidade e pós-modernidade

Apesar das conceituações diversas, um ponto que parece 
sempre unanime nas formulações a respeito da pós-modernidade 
é o questionamento do projeto moderno. Para Conceição (2017, 
p. 8) “o pensamento pós-moderno, se afirma como contrário, 
negação, em relação às ideias e categorias da modernidade”.  
Segundo Eagleton, podemos afirmar que tanto teórica quanto 
historicamente, as promessas e as realizações da modernidade são 
agora colocadas em dúvida (EAGLETON, 1998). Sá complementa, 
“se há pouquíssimas certezas sobre o que, de fato, é proposto em 
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suas múltiplas perspectivas, o questionamento do paradigma 
moderno é uma das poucas convicções pós-modernas” (SÁ, 2006, 
p.42). Assim, a referência necessária para a compreensão da “pós-
modernidade” é da própria “modernidade”.

A modernidade é entendida como um conjunto de ideias 
e visões de mundo relacionadas ao projeto empreendido a partir 
da Revolução Industrial, ou ainda, a partir da Revolução Francesa, 
que é normalmente relacionado com o desenvolvimento do 
capitalismo e com a ascensão da burguesia como classe dominante. 
Este movimento promoveu a superação da cultura teocêntrica, 
do irracionalismo e da compreensão do homem como parte 
diferenciada da natureza e inaugurou a Razão moderna, tida como 
grande conquista iluministas e como alicerce do projeto moderno.

A fé inabalável no progresso por meio da razão e os ideais 
de emancipação são os sustentáculos da modernidade, uma 
vez que “a autonomia intelectual é o ideal mais grandioso do 
projeto moderno e a razão, seu emblema” (SÁ, 2006, p. 42). A 
modernidade afetou todas as dimensões da vida em sociedade, 
pois na economia, consolidou o modelo econômico capitalista; 
na política, fez surgir o Estado moderno; na cultura é responsável 
pelo desencantamento do mundo em função da racionalização do 
pensamento, desvinculando a ciência da moral e a arte da religião 
e revelando a capacidade do homem livre e o desenvolvimento do 
pensamento com dimensão emancipatória (SÁ, 2006).

Coutinho (2010), explica ainda que o projeto da 
modernidade é construído sobre o tripé do humanismo, do 
historicismo concreto e da Razão dialética e complementa que, 
ao negar qualquer um destes três elementos, nega-se também a 
modernidade

.O humanismo, a teoria de que o homem é um produto de 
sua própria atividade, de sua história coletiva; o historicismo 
concreto, ou seja, a afirmação do caráter ontologicamente 
histórico da realidade, com a consequente defesa do progresso 
e do melhoramento da espécie humana; e, finalmente a Razão 
dialética, em seu duplo aspecto, isto é, o de uma racionalidade 
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objetiva imanente ao desenvolvimento da realidade (que se 
apresenta sob a forma da unidade dos contrários), e aquele 
das categorias capazes de apreender subjetivamente essa 
racionalidade objetiva, categorias que englobam, superando, 
as prove do “saber imediato” (intuição) e do “entendimento” 
(intelecto analítico) (COUTINHO, 2010, p.14).

Entretanto, esse movimento progressista que deu origem 
ao projeto moderno foi questionado e abandonado inclusive pela 
sua classe criadora, a burguesia, a qual passa a apresentar-se como 
uma classe conservadora mediante os movimentos proletários que 
despontam na Europa durante meados do século XIX. Assim, a 
burguesia, agora classe dominante, abandona as lutas e ideologias 
anteriores e o humanismo, o historicismo e a Razão dialética deixam 
de ser reconhecidos por ela como instrumentos capazes de fundar 
cientificamente a ética e a ontologia (BEZERRA, 2009).

Esse tripé ideológico dá lugar ao hiperindividualismo que 
nega a sociabilidade do homem e a uma lógica conservadora, 
preocupada em legitimar o sistema capitalista vigente. A autonomia 
intelectual e emancipatória, é substituída pelo reencantamento do 
mundo. A política e a economia transformam-se em estruturas 
corroídas pelos interesses hegemônicos do mercado contemporâneo. 
Os valores universais perdem espaço para particularismos nacionais, 
culturais, raciais e religiosos (SÁ, 2006).

A crise do ideário modernidade se agrava com derrubada 
do Muro de Berlim e o fim do chamado Socialismo Real, pois este 
representado uma tentativa de manutenção dos ideais modernos 
através da revolução proletária. “Essa crise que se dá no plano do 
pensamento e se expressa com o avanço da chamada perspectiva 
pós-moderna cumpre uma função legitimadora do capitalismo em 
sua nova fase financeirizada e mundializada” (EVANGELISTA, 
2007 apud CONCEIÇÃO, 2007 p. 8).

Em meio a essas grandes crises ideológicas que ganham 
força as perspectivas pós-modernas. Tanto capitalismo quanto 
socialismo, cada um a seu modo, conforme afirma Bezerra, (2009, 
p. 4) “teriam decretado o fim daquele projeto de modernidade 
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anteriormente traçado”. Teóricos com ideologias “de direita” ou “de 
esquerda” procuram saídas “pós-modernas” para estas crises, o que 
vai justificar também a heterogeneidade destas perspectivas. Kumar 
(2006) acrescenta ainda que:

[...] a pós-modernidade é tão surpreendente e eclética em suas 
origens como é sintética e sincrética em suas manifestações. Um 
claro reflexo disso está no fato de contradições e circularidade 
serem aspectos valorizados em suas versões mais polêmicas. 
(KUMAR, 1997 apud Sá, 2006, p.48).

Entretanto, apesar dessa multiplicidade, como já 
mencionado, alguns pontos são comuns entre todos os pós-
modernos, em especial no que se refere aos princípios básicos da 
modernidade como a racionalidade, totalidade, universalidade, 
historicismo e as grandes explicação da sociedade, o que o pós-
modernos chamam de meta narrativas.

Dentre todos os fundamentos da modernidade o grande alvo 
da crítica pós-moderna é a Razão moderna. Para os pensadores pós-
modernos, a realidade se fragmentou de forma irrecuperável, não 
sendo mais possível existir uma verdade e uma racionalidade sobre 
ela, cabendo a eles uma produção fragmentada sem a possibilidade 
de uma orientação teórica mais ampla (BEZERRA, 2009). 
Diante dessa fragmentação, a saída pós-moderna é trabalhar com 
racionalidades e necessidades locais, o que Bezerra vai chamar de 
mini racionalidades, construídas em espaços micro, sem a necessária 
relação de totalidade, já que esta é vista como totalitarismo.

Nesse mesmo sentido, não existe para os pós-modernos, um 
sistema total a ser compreendido e transformado e se existe, este 
fica numa condição de “inutilidade”. Eagleton (1998) explica essa 
antitotalidade:

Talvez a antitotalidade refira-se aqui mais a uma questão 
estratégica que teórica: pode muito bem haver algum tipo 
de sistema total, mas, uma vez que nossas ações políticas não 
conseguem combatê-lo como um todo, o melhor conselho 
seria então que dançássemos conforme a música e partíssemos 
para projetos mais modestos porém mais viáveis. [...] Não 
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buscar a totalidade representa apenas um código para não se 
considerar o capitalismo. (EAGLETON, 1998, p. 20).

Ainda, na mesma lógica, a universalidade é categoria 
de crítica pós-moderna, pois representa uma desconsideração 
com os mais diversos particularismos, tão valorizados pela pós-
modernidade. A ideia de que as pessoas são iguais, antes uma 
concepção revolucionária, passa a ser algo conservador, autoritário 
e excludente. Nessa perspectiva, a universalidade desconsidera 
as diferenças e particularidades dos diversos grupos que formam 
a sociedade, fazendo com que estes percam suas identidades 
(BEZERRA, 2009).

Esse caráter fragmentador e fugaz do pensamento pós-
moderno recai sobre a sua percepção sobre a história. Para os pós-
modernos, a história é entendida como aleatória e descontínua. Não 
é resultado de um processo de intencionalidade do ser humano e 
também não apresenta qualquer relação causal entre um momento e 
outro, caracterizando-se como mutável, múltipla e aberta, marcada 
por descontinuidades.

Assim como nega a história, o pós-modernismo nega também 
a capacidade do homem de explicar a realidade a partir de grandes 
teorias. Essa concepção é contrária à ideia de que existam narrativas 
únicas explicam na totalidade a vida social. O já mencionado apego 
pós-moderno ao local e aos particulares, justifica a percepção de 
que a compreensão da realidade abarca uma pluralidade de relatos 
e uma multiplicidade de micronarrativas, conforme será melhor 
esclarecido na sessão que segue.

3 Jogos de linguagem e metanarrativas

Jean-François Lyotard em seu livro “A condição pós-
moderna” (1979) caracterizou a era pós-moderna como uma 
que perdeu a fé em todas as grandes metanarrativas totalizantes; 
voltando-se então às pequenas narrativas, como a história da vida 
cotidiana e dos grupos marginalizados. Lyotard (2009) comparou 
discursos a jogos de linguagem, uma noção desenvolvida numa 
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obra anterior de Ludwig Wittgenstein (1889–1951), baseando 
seu método de análise da sociedade em dois princípios: o primeiro 
“[...] é que falar é combater, no sentido de jogar, e que os atos de 
linguagem provêm de uma agonística geral” (LYOTARD, 2009, 
p. 17); o segundo “[...] é que o vínculo social observável é feito 
de ‘lances’ de linguagem” (LYOTARD, 2009, p. 17). Ou seja, 
como os jogos de linguagem, os discursos são sistemas discretos de 
atividade governada por regras que envolvem a linguagem. Logo, 
não havendo um conjunto comum de suposições em relação às 
quais suas reivindicações ou pontos de vista conflitantes possam ser 
julgados. Não há razão universal ou verdade. Os discursos são, na 
maior parte, incomensuráveis. Lyotard (2009) explica:

Simplificando ao extremo, considera-se “pós-moderna” a 
incredulidade em relação aos metarrelatos. É, sem dúvida, 
um efeito do progresso das ciências; mas este progresso, por 
sua vez, a supõe. Ao desuso do dispositivo metanarrativo 
de legitimação corresponde sobretudo a crise da filosofia 
metafísica e a da instituição universitária que dela dependia. 
A função narrativa perde seus atores (functeurs), os grandes 
heróis, os grandes perigos, os grandes périplos e o grande 
objetivo. Ela se dispersa em nuvens de elementos de linguagens 
narrativos, mas também denotativos, prescritivos, descritivos 
etc., cada um veiculando com sigo validades pragmáticas sui 
generis. Cada um de nós vive em muitas destas encruzilhadas. 
Não formamos combinações de linguagem necessariamente 
estáveis, e as propriedades destas por nós formadas não são 
necessariamente comunicáveis. (LYOTARD, 2009, p. XVI).

Com isso, para Lyotard (2009) o imperativo básico da 
política pós-moderna é criar comunidades nas quais a integridade 
dos diferentes jogos de linguagem é respeitada - comunidades 
baseadas em heterogeneidade, conflito e dissenso.

Assim, nasce uma sociedade que se baseia menos numa 
antropologia newtoniana (como o estruturalismo ou a teoria 
dos sistemas) e mais numa pragmática das partículas de 
linguagem. Existem muitos jogos de linguagens diferentes; 
trata-se da heterogeneidade dos elementos. Somente darão 
origem à instituição através de placas; é o determinismo local. 
(LYOTARD, 2009, p. XVI).
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São muitas as críticas à Lyotard e sua concepção de 
metanarrativas. Destaca-se em especial o livro “A condição pós-
moderna” (1989) de David Harvey, que faz uma crítica à teoria 
pós-moderna em defesa do materialismo histórico. Para Harvey, nos 
termos pós-modernos não há diferença entre verdade, autoridade e 
sedução retórica; “[...] quem tem a língua mais macia ou a conversa 
mais atraente tem o poder” (HARVEY, 2013, p. 112). Assim, 
aceitar essa fragmentação, o pluralismo e a autenticidade de outras 
vozes e outros mundos traz o problema da comunicação e dos 
meios de exercer o poder através do comando (HARVEY, 2013). 
Harvey ainda aponta o antagonismo nas concepções de consenso e 
justiça de Lyotard. “O consenso tornou-se um valor ultrapassado, 
e suspeito. A justiça, porém, não o é. É preciso chegar a uma ideia 
e a uma prática de justiça que não seja relacionada a do consenso” 
(LYOTARD, 2009, p. 118). Diante dessas afirmações, Harvey 
(2013) diz que não seria possível qualquer ideia de justiça sem que 
haja um mínimo de consenso entre os indivíduos.

Por essas e outras contradições, Harvey afirma que a 
metateoria, em especial o capitalismo, não pode ser simplesmente 
descartada pelos pós-modernos; ela continuará funcionando, 
porém, de maneira imperceptível. Desse modo a retórica do pós-
modernismo é perigosa pois “evita o enfrentamento das realidades da 
economia política nas circunstâncias do poder global” (HARVEY, 
2013, p. 112). Assim,

[...] essas mudanças [de práticas culturais, bem como político-
econômicas], quando confrontadas com as regras básicas de 
acumulação capitalista, mostram-se mais como transformações 
da aparência superficial do que como sinais do surgimento de 
alguma sociedade pós-capitalista ou mesmo pós-industrial 
inteiramente nova. (HARVEY, 2013, p. 7).

Com isso, a partir das teorias dos jogos de linguagem e 
das metanarrativas surge um conjunto de ramificações que se 
apresentam na tentativa de dar um novo formato à sociedade e 
seus complexos, um “projeto pós-moderno”, conforme discutido 
no item seguinte.
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4 O “projeto pós-moderno”

A crise que dá origem ao pensamento pós-moderno reflete 
em muitos aspectos do pensamento social, inclusive na concepção 
de ciência. Assim, para os pós-modernistas, a busca pela verdade, a 
crença na ciência como fonte dessa verdade e a visão antropocêntrica 
do homem em relação ao saber – características da ciência moderna 
são aspectos questionados por essa nova concepção.

Márcio Gomes Sá (2006) afirma que “enquanto a 
modernidade busca o consenso em torno de uma forma de se 
fazer ciência, a pós-modernidade valorizará o dissenso. As metas-
narrativas e as afirmações com caráter de leis já não são mais tidas 
como pertinentes.” (SÁ, 2006, p. 50). Ou seja, como já mencionado, 
as grandes teorias homogeineizadoras de explicação da sociedade, 
tão valorizadas durante a era moderna, agora deixam de ter valor, 
pois, a epistéme pós-moderna, se legitima pelo heterogêneo, pela 
diferença (SÁ, 2006). Assim, as “narrativas modestas”, conforme 
Lyotard (1999), são alternativas para atender ao forte grau de 
fragmentação, pluralismo e individualismo característicos da 
sociedade pós-moderna.

Essa fragmentação atinge a sociedade contemporânea, 
que além dessa característica, também apresenta um alto grau de 
individualismo e pluralismo. A individualidade e a subjetividade 
são princípios fundamentais para essa concepção. Além disso, a 
categoria classe deixa de ser relevante, e a interpretação da realidade 
é feita através dos indivíduos e não mais da sociedade (SÁ, 2006).

Já a dimensão cultural eclode e ganha força, tornando-se 
o setor privilegiado na pós-modernidade. A partir da década de 
1980, desenvolve-se um processo de construção de uma cultura 
em nível global, na qual a pós-modernidade, se insere como um 
conjunto de valores que orientam a produção cultural. Entre estes, 
a multiplicidade, a fragmentação, a falta de referências e a entropia. 
Assim, a própria globalização mostra-se contraditória e fluída, pois 
valoriza identidades culturais locais dentro de um contexto global, 
promovendo a aceitação e valorização de todos os estilos, a fim de 
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transformar todas as culturas em mercados consumidores.
No plano econômico a pós-modernidade se manifesta por 

uma mundialização do capitalismo. Onde as indústrias financeiras, 
de serviços e de informação e comunicação assumem posições 
centrais na organização da materialidade, triunfando sobre a 
produção tradicional (JOVINO, 2014) e produzindo informação, 
serviços e cultura “pronta para consumo”. Sá (2006, p.55) afirma 
que “esta nova concepção se apoia na flexibilidade dos processos 
e mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo”. O 
consumismo ávido e nunca satisfatório é o combustível da pós-
modernidade.

A política pós-moderna é marcada pelo fracasso (FRAGA, 
2011). Esta amarga uma profunda crise de legitimidade, pois 
sucumbe à incapacidade de articular um plano global, com objetivos 
abrangentes, limitando-se a demandas segmentares ou particulares 
(JOVINO, 2014), assim os partidos políticos de massa acabam por 
ceder espaço aos novos movimentos sociais.

Ao priorizar tópicos como etnicidade, sexualidade, gênero 
entre outras causas, a lógica pós-moderna apresenta uma nova pauta 
política, substituindo as prioridades modernas como classe, Estado, 
ideologia, revolução, modos produção, etc. Não se questiona a 
relevância dessas novas pautas políticas, porém a problemática está 
no abandono das questões políticas clássicas, tais como por que 
a maioria das pessoas não dispõe do suficiente para comer, não 
tem moradia digna, emprego ou atendimento à saúde e acesso à 
educação.

Sobre esse aspecto Eagleton (1998) complementa:
A política do pós-modernismo significou ao mesmo tempo 
enriquecimento e evasão. Se eles lançaram questões políticas 
novas e vitais, isto se dá, em parte, porque bateram em retirada 
diante de impasses políticos mais antigos (EAGLETON, 
1998, p. 23).

Essas novas lutas políticas, na concepção pós-moderna, além 
de não apresentarem um caráter revolucionário, estão deslocadas da 
luta de classes, o que acaba por relegar á segundo plano os aspectos 
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de totalidade. As lutas de gênero e étnicas/raciais, apesar de se 
constituírem como lutas importantes que ainda temos a travar na 
realidade social, quando deslocadas da vida social ou fragmentadas 
a interesses de minorias, jamais tornam-se hegemônicas e 
transformam a realidade social, e nem de longe arranham a ordem 
capitalista. Conceição (2007) complementa:

O subjetivismo pós-moderno quebra radicalmente a 
possibilidade de organização política crítica, e impede a 
compreensão da totalidade da vida social. Obscurece a práxis 
ontológica do ser social, e veda a racionalidade crítica do 
homem capaz de reconstituir o real, no pensamento, e revelar 
a essência e com ela compreender as múltiplas determinações 
da realidade social objetiva. (CONCEIÇÂO, 2007, p.11).

Já no tocante à ideia de desenvolvimento, o projeto pós-
moderno vai de encontro ao chamado pós-desenvolvimento, 
conforme discutido no item que segue.

5 Pós-modernidade e pós-desenvolvimento

De acordo com Radomsky (2011), no campo de estudos 
sobre desenvolvimento as teorias pós-modernas estão associando-
se nas últimas décadas à corrente chamada “pós-desenvolvimento”. 
Essa corrente, que se consolidou nos anos 1990, contesta as teorias 
sobre desenvolvimento e políticas públicas exatamente por não 
acreditarem na eficácia das transformações planejadas da sociedade, 
denominando-as como narrativas e práticas de poder (RADOMSKY, 
2011). Para tanto, essa corrente utiliza especialmente a perspectiva 
de Michel Foucault sobre a governabilidade, assumindo que poder 
e conhecimento são usados como uma forma de controle social por 
meio de instituições sociais.

Para provar essa associação Radomsky (2011) aponta 
três pontos de contato entre a crítica da modernidade e do 
desenvolvimento. Primeiro, a premissa que associa modernidade 
à colonialidade assume que o desenvolvimento do capitalismo se 
funda e mantêm-se no colonialismo europeu. Assim,
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[...] como resultado de séculos de colonialidade, [...] as 
premissas que orientaram políticas de desenvolvimento 
nasceram de um passado longínquo de diferença com violência, 
cujo horizonte jamais suspendeu a subalternidade da relação. 
Ademais, nas últimas décadas com o advento da globalização o 
discurso do desenvolvimento adquiriu um formato associado 
ao caráter mundializado das relações de mercado e às formas 
neoliberais de governo, eventualmente com a substituição dos 
programas planejados e centralizados por intervenções em 
forma de ajustes econômicos estruturais, [...] (RADOMSKY, 
2011, p. 157).

O segundo ponto de contato está no afastamento da 
discussão sobre a economia (como os debates sobre um modelo 
econômico mais justo) dando preferência aos problemas 
relacionados aos dispositivos de poder culturais e gnosiológicos 
(RADOMSKY, 2011, p. 158); ou seja, aproximam-se à perspectiva 
que compara os discursos a jogos de linguagens. O terceiro ponto 
refere-se à tentativa de mudar o conceito de desenvolvimento, ou 
melhor, no caso limite, anulá-lo; e assim fugir das concepções de 
desenvolvimento humano e material (RADOMSKY, 2011, p. 
158).

Com isso, assumindo a retórica pós-moderna, Radomsky 
(2011, p. 159) conclui que os principais objetivos do pós-
desenvolvimento são “[...] superar o ‘desejo do desenvolvimento’ 
difundido pela narrativa do desenvolvimento e suas promessas [...]” 
e transformar “[...] o desenvolvimento como narrativa generalizante 
e associada à modernidade/colonialidade, e recentemente à 
globalização, para uma abertura em direção aos processos locais, 
diferenciados, heterogêneos e endógenos, quiçá autônomos, de 
desenvolvimento”.

6 Esquerda pós-moderna

Apesar dos teóricos pós-modernos não assumirem um 
posicionamento no espectro político – esquerda ou direita – em 
virtude da negação das metateorias, para a corrente marxista, o 
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movimento é comumente chamado de “esquerda pós-moderna”, 
visto a sua tentativa de caráter revolucionário. Ellen Meiksins Wood 
explica a ascensão da esquerda pós-moderna e suas concepções a 
partir das relações socioeconômicas entre as classes sociais. Conforme 
Wood (1996), o surgimento do capitalismo do “bem-estar” e do 
“consumidor” – décadas de 1950, 1960 e 1970 – desmobilizou a 
classe operária como força de oposição, deixando aos intelectuais 
e estudantes da época a tarefa de fazer resistência aos avanços do 
capital. Mas diante do cenário socioeconômico, tais intelectuais ao 
invés de persistirem nas análises baseadas na história das condições 
materiais da sociedade, acabaram deixando-se levar por teorias que 
atendiam seus interesses de classe naquele momento. Então Wood 
faz uma crítica aos teóricos da atualidade que insistem nas teorias 
pós-modernas mesmo depois de novas crises do capitalismo.

Para alguns, isso quer dizer que as oportunidades de oposição 
ao capitalismo estão severamente limitadas. Outros parecem 
dizer que, se não podemos realmente transformar ou sequer 
entender o sistema (ou mesmo pensar nele enquanto sistema) 
e se não dispomos ou somos incapazes de dispor de uma 
perspectiva por meio da qual criticar o sistema, que dirá fazer 
oposição a ele, é melhor relaxar e aproveitar. Os expoentes 
dessas tendências intelectuais certamente sabem que nem 
tudo está bem; mas pouco existe nesses modismos que ajude, 
por exemplo, a entender a pobreza e a falta de moradia hoje 
crescentes, a classe de trabalhadores pobres cada vez maior, as 
novas formas de trabalho inseguro e de tempo parcial, e assim 
por diante. (WOOD, 1996, p.122).

Com isso, Wood (1996, p. 123) apresenta as principais 
características da esquerda pós-moderna na atualidade: ênfase 
na linguagem, na cultura e no “discurso” em detrimento das 
preocupações “economicistas” tradicionais da esquerda e das velhas 
preocupações da economia política; rejeição do conhecimento 
“totalizante” e dos valores “universalistas”, em benefício da ênfase na 
“diferença”, em identidades particulares diversas como gênero, raça, 
etnicidade, sexualidade e em várias opressões e lutas particulares e 
separadas; insistência na natureza fluida e fragmentada do eu humano 
que toma as identidades de tal modo variáveis, incertas e frágeis, que 
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é difícil ver como se pode desenvolver o tipo de consciência capaz 
de formar a base para a solidariedade e a ação coletivas fundadas 
numa “identidade” social comum (como a classe), numa experiência 
e em interesses comuns - uma exaltação do “marginal”; e, repúdio 
das “grandes narrativas”, tais como as ideias ocidentais de progresso, 
incluindo as teorias marxistas da história.

Wood (1996, p. 122), em defesa do materialismo histórico, 
ainda discute quatro implicações prejudiciais aos debates sobre 
economia política da aplicação dos preceitos pós-modernos. Primeiro, 
a insensibilidade histórica de análise da sociedade, que implica em 
renunciar a qualquer ideia de processo e causalidade histórica inteligível 
e, com isso, a toda ideia de “fazer história”. Segundo o pessimismo 
político, pois uma vez que não há sistemas ou história suscetíveis 
de análise causal, não é possível chegar às raízes dos muitos poderes 
opressores. Terceiro, não se pode aspirar a algum tipo de oposição 
unificada, de emancipação humana geral, ou mesmo de contestação 
geral do capitalismo, do tipo em que os socialistas costumavam 
acreditar; o máximo que pode acontecer é um conjunto de resistências 
particulares e separadas. E quarto, otimismo da prosperidade e das 
possibilidades capitalistas, pois os pós-modernos têm uma visão do 
mundo ainda calcada no período próspero do capitalismo cujo traço 
dominante é o ‘consumismo’, a multiplicidade de padrões de consumo 
e a proliferação de “estilos de vida”.

7 Considerações finais

Após o aprofundamento da discussão sobre a pós-
modernidade – sua origem, características e concepções sobre 
sociedade e desenvolvimento – se percebe que a crítica baseia-se 
essencialmente na negação do projeto moderno, mais precisamente 
da racionalidade. É ainda mais preocupante na perspectiva do 
materialismo histórico, pois com a negação do capitalismo e das 
teorias que lhe fazem oposição fica impossível a concepção de um 
projeto para o desenvolvimento da sociedade que compreenda a 
superação da exploração dos trabalhadores pelo capital.
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A pauta fragmentada, minoritária e até despolitizada 
afasta cada vez mais à esquerda das suas convicções fundantes. A 
luta de classes é rebaixada ou até ignorada, como se não existisse, 
como se fosse algo do passado ou como se a opressão burguesa 
não fosse mais forte do que a opressão intraclasse. Ninguém mais 
toca em luta de classes, nem ao menos menciona a revolução. A 
intelectualidade da esquerda pós-moderna se afasta cada vez mais 
da classe trabalhadora, assim, as teorias pós-modernas acabam 
prejudicando os estudos sobre economia política, bem como suas 
perspectivas de desenvolvimento.

Como visto, é consenso entre os marxistas que se trata 
de um fenômeno de classe, mais precisamente, um movimento 
característico de parte dos intelectuais de esquerda. Como esse 
movimento irá se desenvolver nos próximos anos é uma incógnita. 
Na perspectiva dos autores marxistas ele está em crise, pois cada vez 
menos conta com as condições materiais que lhe servem de base, 
devendo se dissolver na medida em que esses intelectuais também 
são penalizados com o declínio das taxas de lucro do capitalismo 
do “bem-estar” e ascensão do neoliberalismo. Assim terão de 
buscar novamente por maneiras de fazer oposição ao capital. 
Com isso, apesar dos prejuízos, é esperado que esse fenômeno 
seja uma aprendizagem aos intelectuais da esquerda, a fim de que, 
independentemente da situação socioeconômica, persistam no 
método de análise baseado no histórico das condições materiais.
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1 Introdução

Vivemos hoje em um contexto globalizado de uma 
economia internacionalizada e focalizada em grandes 

centros geradores de riquezas. Esse processo de uma globalização 
orientada ao fator econômico desenvolve-se estreitamente vinculada 
com a introdução massiva de novas tecnologias. O desenvolvimento 
mostra-se um processo multifatorial e a tentativa de mensurá-lo, 
necessita da mesma forma, o envolvimento de diversos aspectos, 
para que seja possível contemplar e retratar a realidade vivenciada 
pela população de um país. Por muito tempo o desenvolvimento 
limitava-se a análise dos valores numéricos e dados economicistas, 
conduzindo a uma racionalização e orientação econômico 
mercadológica.

A compreensão de que crescimento econômico ocasiona 
automaticamente o desenvolvimento, começa a dar sinais de 
esgotamento entrando em crise a concepção até então utilizada 
de desenvolvimento. A necessidade de distinguir crescimento 
econômico de desenvolvimento mostrou-se necessária, ampliando-
se dessa forma o debate sobre modelos e possibilidades de 
desenvolvimento, provocando um deslocamento que aponta para 
a construção de alternativas econômicas sustentáveis e para a ideia 
de um desenvolvimento humano. Neste cenário Amartya Sen 
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torna-se referência, através de seus trabalhos, voltados ao debate 
do desenvolvimento humano, contribuindo para a ampliação do 
entendimento do desenvolvimento com foco nas pessoas.

Na perspectiva de Sen (2010), o desenvolvimento não é 
descrito como um aumento da renda agregada de uma nação ou de 
uma renda per capita da população, mas sim como a ampliação das 
liberdades que os indivíduos desfrutam. O aumento da liberdade 
compreende tanto o meio quanto o fim do desenvolvimento, pois 
a ampliação das liberdades leva ao desenvolvimento da sociedade, 
que por sua vez, promove a ampliação das liberdades.

Considerando a liberdade como um princípio fundamental, 
torna-se imprescindível, eliminar privações e promover meios, 
para que as pessoas vivam com liberdade. O desenvolvimento 
necessariamente tem de estar ligado a uma melhora na vida dos 
indivíduos. Para que se removam as privações que impedem as 
liberdades das pessoas, as políticas públicas têm papel central neste 
processo. Neste sentido, as observações que seguem têm o objetivo 
de refletir o desenvolvimento humano a partir da perspectiva 
da liberdade, concebido como essencial para que se fale em um 
desenvolvimento real e para todos, aproximando a ideia de justiça 
desenvolvida por Sen em relação ao campo das políticas públicas.

Não temos a intenção neste espaço, de evidenciar o conceito 
de políticas públicas, bem como as discussões concernentes a essa 
temática. A ideia é tratar o tema do desenvolvimento humano 
como liberdade e a justiça, formulados por Amartya Sen, a fim de 
manifestar, contribuições ao campo das políticas públicas.

2 Desenvolvimento humano

O conceito e as discussões sobre desenvolvimento humano 
são iniciados a partir das reflexões sobre a percepção de que o 
desenvolvimento não se confunde com o crescimento econômico, 
que emergem após os anos 60, quando até então o desenvolvimento 
e o bem-estar das populações eram medidos essencialmente por 
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indicadores materiais e econômicos. Até a década de 60, não existia 
a necessidade de realizar a distinção entre desenvolvimento de 
crescimento econômico, pois, as poucas nações desenvolvidas eram 
as que se tornaram ricas pela industrialização e de outro lado, os 
países que haviam permanecido subdesenvolvidos eram pobres e o 
processo de industrialização era incipiente ou nem havia começado 
(VEIGA, 2005).

Tal fato levava a crença de que havia uma relação direta 
entre industrialização e crescimento econômico, e, por conseguinte, 
desenvolvimento. No entanto, a realidade revelava que o intenso 
crescimento econômico ocorrido em diversos países semi-
industrializados não se traduziu necessariamente em maior acesso à 
saúde, educação e uma melhoria da qualidade de vida. Diante disso 
um intenso debate é realizado sobre o sentido atribuído ao termo 
desenvolvimento (VEIGA, 2005). Outros fatores, como o aumento 
da degradação ambiental, o desgaste das fontes não renováveis de 
energia e a elevada concentração de renda, foram acrescentadas ao 
debate.

Evidencia-se que o modelo hegemônico de desenvolvimento 
capitalista globalizado, o qual reduz o desenvolvimento humano 
a desenvolvimento econômico, polarizando o poder e os 
recursos, tem como resultado o fomento de desigualdades de 
toda ordem e, consequentemente a destruição do meio ambiente 
(GADOTTI, 2000). Consoante Sachs (2001) evidencia a clareza 
de que o crescimento econômico não traz automaticamente, o 
desenvolvimento, tampouco a qualidade de vida.

Diante desse cenário entra em crise a concepção de 
desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico, 
começando a apresentar sinais de esgotamento, evidenciando-
se a necessidade de repensar o sentido atribuído à ideia de 
desenvolvimento e as formas de conquistá-lo. Além disso, não se 
tratava apenas de entraves econômicos, mas também de limites 
ecológicos a esse modelo de crescimento instituído.

O movimento ecológico se entrelaçava com os movimentos 
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sociais e suscitava um ambiente favorável para a disseminação de 
uma nova consciência cultural, consciência esta que demonstrava 
a preocupação com os problemas ambientais e sociais gerados pela 
expansão do modelo de desenvolvimento dominante. Na década 
de 1980 um vasto conjunto de estudos é tornado público, com 
o intuito de buscar construir novas teorias que fossem capazes de 
auxiliar na interpretação da realidade e na construção de soluções 
para os problemas vivenciados pela humanidade (ROTTA, 2007).

As diversas discussões em torno do desenvolvimento 
ampliam o debate, provocando um deslocamento que aponta para a 
construção de alternativas econômicas sustentáveis e para a ideia de 
um desenvolvimento humano. Conforme Sen (2010, p. 28), uma 
concepção adequada de desenvolvimento “[...] deve ir muito além 
da acumulação de riqueza e do crescimento do Produto Nacional 
Bruto e de outras variáveis relacionadas à renda. Sem desconsiderar 
a importância do crescimento econômico, precisamos enxergar 
além dele”.

Os novos estudos demonstravam também a fragilidade 
das formas até então utilizadas para aferir o desenvolvimento, 
praticamente alicerçadas no Produto Interno Bruto (PIB) e na 
renda per capita. Com a finalidade de buscar outros indicadores e 
estabelecer uma nova metodologia de avaliação do desenvolvimento, 
que fosse capaz de ampliar os aspectos analisados, para além do 
econômico, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), através da coordenação do paquistanês Mahbud ul Haq 
e com a colaboração de outros dez consultores internacionais, 
elabora o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e passa a 
publicar o Relatório sobre o Desenvolvimento Humano, a partir 
de 1990 (ROTTA, 2007).

Estes novos indicadores serviram para afirmar um 
espaço importante para as políticas sociais nas discussões sobre 
desenvolvimento. Conforme ressalta Veiga (2005), o IDH acabou 
cumprindo os objetivos de seus criadores, propagar a compreensão 
de que:
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[...] só há desenvolvimento quando os benefícios do 
crescimento servem à ampliação das capacidades humanas, 
entendidas como o conjunto das coisas que as pessoas podem 
ser, ou fazer, na vida. E são quatro as mais elementares: ter uma 
vida longa e saudável, ser instruído, ter acesso aos recursos 
necessários a um nível de vida digno e ser capaz de participar 
da vida da comunidade (VEIGA, 2005, p. 85).

 O objetivo da criação do IDH foi o de oferecer um 
contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno 
Bruto (PIB) per capita, que considera apenas a dimensão econômica 
do desenvolvimento. O IDH obteve grande repercussão pela sua 
forma mais holística e abrangente de mensurar o desenvolvimento, 
tornou-se uma forma de compreensão e fomento da discussão e 
reflexão ampla sobre o significado do desenvolvimento humano 
para a sociedade (PNUD BRASIL, 2019).

Difundido no primeiro Relatório de Desenvolvimento 
Humano Global do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), em 1990, pelo economista paquistanês 
Mahbub ul Haq, o conceito de desenvolvimento humano inspira-
se nos trabalhos do prêmio Nobel de Economia de Amartya Sen 
e reforça a ideia de que as pessoas são a verdadeira “riqueza das 
nações”. Nessa concepção desenvolvimento humano é definido, 
como o processo de ampliação das escolhas e liberdades das pessoas 
para que elas tenham capacidades e oportunidades de ser aquilo que 
desejam. Diferentemente da perspectiva do crescimento econômico, 
que vê o bem-estar de uma sociedade apenas pelos recursos ou pela 
renda que ela pode gerar, a abordagem de desenvolvimento humano 
coloca no centro da discussão as pessoas e suas oportunidades e 
capacidades (ATLAS BRASIL, 2019).

Sen defende a ampliação da base de informações do sistema 
de avaliação social, o que acarretará uma perspectiva ampliada na 
formulação, implementação e avaliação das políticas públicas, que 
leve em conta as heterogeneidades pessoais e os diferentes contextos 
em que as pessoas vivem.  Ainda que ele reconheça que a renda, 
em várias situações práticas, é muito mais fácil de ser usada como 
medida do que outras capacidades e funcionamentos humanos, 
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com toda a sua diversidade e multidimensionalidade (SEN, 2010).
Desenvolvimento humano é o processo de ampliação 

das liberdades das pessoas, com relação às suas capacidades e as 
oportunidades a seu dispor, para que elas possam escolher a vida 
que desejam ter. O processo de expansão das liberdades inclui as 
dinâmicas sociais, econômicas, políticas e ambientais necessárias 
para garantir uma variedade de oportunidades para as pessoas, bem 
como o ambiente propício para que cada uma exerça, na plenitude, 
seu potencial. Assim, o desenvolvimento humano deve ser centrado 
nas pessoas e na ampliação do seu bem-estar, entendido não como 
o acúmulo de riqueza e o aumento da renda, mas como a ampliação 
do escopo das escolhas, e da capacidade e liberdade de escolher. 
Nesta abordagem, a renda e a riqueza não são fins em si mesmos, 
mas meios para que as pessoas possam viver a vida que desejam 
(ATLAS BRASIL, 2019).

O crescimento econômico de uma sociedade não se 
traduz automaticamente em qualidade de vida e muitas vezes, o 
que se observa é o reforço das desigualdades. É preciso que este 
crescimento seja transformado em conquistas concretas para as 
pessoas: Crianças mais saudáveis, educação universal e de qualidade, 
ampliação da participação política dos cidadãos, preservação 
ambiental, equilíbrio da renda e das oportunidades entre todas 
as pessoas, maior liberdade de expressão, entre outras. Assim, ao 
colocar as pessoas no centro da análise do bem-estar, a abordagem 
do desenvolvimento humano redefine a maneira como pensamos e 
tratamos o desenvolvimento (ATLAS BRASIL, 2019).

Na perspectiva proposta por Sen, ele centra sua teoria do 
desenvolvimento na liberdade. Dessa forma, “o desenvolvimento 
requer que se removam as principais fontes de privação de liberdade” 
(SEN, 2010, p. 16). Essa é, portanto, uma tarefa fundamental do 
desenvolvimento. Como exemplos de privação de liberdade podem-
se citar fatores como pobreza, fome, trabalho infantil, etc, ou seja: 
“o desenvolvimento tem de estar relacionado, sobretudo, com a 
melhora da vida que levamos e das liberdades que desfrutamos” 
(SEN, 2010, p. 29).
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A expansão da liberdade é considerada não só o fim 
primordial, como também o principal meio do desenvolvimento. 
O fim primordial, o papel constitutivo da liberdade no 
desenvolvimento relaciona-se à “importância da liberdade 
substantiva no enriquecimento da vida humana” e que como meio, 
o papel instrumental das liberdades revela-se “como os variados 
tipos de direitos e oportunidades que contribuem para a expansão 
da liberdade humana” (SEN, 2010, p. 29).

Conforme Veiga (2005), a expansão da liberdade consiste 
na eliminação de tudo o que limita as escolhas e as oportunidades 
das pessoas. Dessa forma crescimento econômico pode ser muito 
importante como um meio de expandir as liberdades desfrutadas 
pelos membros de uma sociedade. Mas, essas liberdades também 
dependem de muitos outros determinantes, como os serviços 
de educação e saúde ou os direitos civis. A industrialização, o 
progresso tecnológico ou a modernização social podem contribuir 
para a expansão da liberdade humana, mas esta depende também 
de outras influências.

O papel constitutivo da liberdade no desenvolvimento 
relaciona-se à importância das liberdades substantivas e instrumentais, 
no enriquecimento da vida humana. Para Sen (2010, p. 18), as 
liberdades substantivas representam as dimensões fundamentais 
que formam o desenvolvimento de uma sociedade, independente 
do crescimento econômico, mas sim subordinado a uma base de 
referência mais ampla. Essas liberdades substantivas constituem um 
critério fundamental para a avaliação do desenvolvimento humano 
e social. Contemplam tanto a satisfação das necessidades básicas de 
ordem econômica e social como também as de ordem existencial.

Às vezes a ausência de liberdades substantivas relaciona-
se diretamente com a pobreza econômica, que rouba das 
pessoas a liberdade de saciar a fome, de obter uma nutrição 
satisfatória ou remédios para doenças tratáveis, à oportunidade 
de vestir-se ou morar de modo apropriado, de ter acesso à água 
tratada ou saneamento básico. Em outros casos, a privação 
da liberdade vincula-se diretamente à carência de serviços 
públicos e assistência social, como por exemplo, a ausência de 
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programas epidemiológicos, de um sistema bem planejado de 
assistência médica e educação ou de instituições eficazes para 
a manutenção da paz e da ordem locais. Em outros casos a 
violação da liberdade resulta diretamente de uma negação 
de liberdades políticas e civis por regimes autoritários e de 
restrições impostas à liberdade de participar da vida social, 
política e econômica da comunidade (SEN, 2010, p. 18).

 Como principal meio, o papel instrumental das liberdades 
revela-se como os variados tipos de direitos e oportunidades, 
facultados a uma pessoa, e que contribuem para a expansão da 
liberdade do indivíduo. Como bem explica Sen (2010, p. 55):

Essas liberdades instrumentais tendem a contribuir para 
a capacidade geral de a pessoa viver mais livremente, mas 
também têm o efeito de completar umas às outras. Embora a 
análise do desenvolvimento deva, por um lado, ocupar-se dos 
objetivos e anseios que tornam essas liberdades instrumentais 
consequencialmente importantes, deve ainda levar em conta os 
encadeamentos empíricos que vinculam os tipos distintos de 
liberdade um ao outro, reforçando sua importância conjunta. 
De fato, essas relações são essenciais para uma compreensão 
mais plena do papel instrumental da liberdade. O argumento 
de que a liberdade não é apenas o objetivo primordial do 
desenvolvimento, mas também seu principal meio relaciona-
se particularmente a esses encadeamentos (SEN, 2010, p. 55).

 Em sua obra Sen (2010) identifica cinco tipos distintos 
de liberdades instrumentais que requerem atenção especial, pois 
tendem a contribuir para a capacidade geral de uma pessoa viver 
mais livremente, entendidas como direitos e oportunidades que 
ajudam a promover a capacidade geral do indivíduo. São elas: 
facilidades econômicas, segurança protetora, oportunidades sociais, 
garantias de transparência e as liberdades políticas.

Sobre as facilidades econômicas referem-se as “oportunidades 
que os indivíduos têm para utilizar recursos econômicos com 
propósitos de consumo, produção ou troca” (SEN, 2010, p. 55). O 
processo de aumento da renda e da riqueza de um país deve aumentar 
os direitos e oportunidades, da população, considerando-se não 
apenas o aspecto somativo, mas também o aspecto distributivo. A 
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segurança protetora diz respeito às disposições institucionais fixas 
que promovem e garantem uma rede de segurança social supridora 
das necessidades e benefícios básicos para a sociedade, como 
alimentação, saúde, educação, habitação e emprego. Sen (2010, p. 
55) afirma que a segurança protetora é necessária “para proporcionar 
uma rede de segurança social, impedindo que a população afetada 
seja reduzida à miséria abjeta e, em alguns casos, até mesmo à fome 
e à morte”.

Já as oportunidades sociais se referem “às disposições que a 
sociedade estabelece nas áreas de educação, saúde, etc., as quais 
influenciam a liberdade substantiva de o indivíduo viver melhor” 
(SEN, 2010, p. 55). Sobre as garantias de transparência Sen (2010, 
p. 55) afirma que se relacionam “às necessidades de sinceridade 
que as pessoas podem esperar: a liberdade de lidar uns com os 
outros sob garantia de dessegredo e clareza [...] essas garantias têm 
um claro papel instrumental como inibidores da corrupção, da 
irresponsabilidade financeira e de transações ilícitas”. E por último 
as liberdades políticas que se entendem por “oportunidades que as 
pessoas têm para determinar quem deve governar e com base em 
que princípios, além de incluírem a possibilidade de fiscalizar e 
criticar as autoridades, de ter a liberdade de expressão política e 
uma imprensa sem censura, de ter a liberdade de escolher entre 
diferentes partidos políticos, etc” (SEN, 2010, p. 55). Para Sen 
construir um sistema democrático é essencial para o processo de 
desenvolvimento.

A fome, a pobreza, a marginalização social, a privação de 
direitos elementares, são as várias formas de privação da liberdade, 
segundo Sen (2010). De acordo com tal concepção, a expansão destas 
liberdades e a possibilidade de desfrutá-las, constituem justamente 
o desenvolvimento. O desenvolvimento necessariamente tem de 
estar ligado a uma melhora na vida dos indivíduos, de modo que só 
há desenvolvimento se essa melhora é verificada.

O alcance de um grau de melhora nas condições de vida 
humana significa que, em algum aspecto, alguns elementos que 
impedem a liberdade de escolha foram removidos da vida dos 
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indivíduos e dessa forma passam a exercer seu papel de agente livre, 
entendendo-se aqui como agente livre aquele que de acordo com 
Sen (2010, p. 34): “age e ocasiona mudança e cujas realizações 
podem ser julgadas de acordo com seus próprios valores e objetivos”. 
A afirmação da identidade de uma pessoa, agindo na condição de 
agente, é a expressão da sua capacidade de fazer as escolhas que 
considera importante, seja para a sua realização pessoal seja para a 
construção do sentido da sua existência.

O desenvolvimento consiste na eliminação de privações de 
liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas 
de exercer ponderadamente sua condição de agente. Pode-se 
argumentar, então, que só há desenvolvimento quando há remoção 
de privações. Remover as privações significa melhorar a vida das 
pessoas. Nesse sentido as políticas públicas têm relevância no 
sentido de eliminar as privações e garantir a todos as condições 
para o exercício das liberdades.

3 A justiça em Amartya Sen e as políticas públicas

Para que o desenvolvimento ocorra, se faz necessário que se 
removam as principais fontes de privação de liberdade das pessoas. 
As políticas públicas têm papel primordial na eliminação dessas 
privações. A ideia de justiça formulada por Amartya Sen vem ao 
encontro do debate sobre desenvolvimento humano, pois é ele que 
evita que a sociedade chegue ao ponto de apresentar desigualdades 
tão enraizadas que a capacidade da própria sociedade de reverter à 
situação seja minada.

As graves injustiças persistentes em muitas partes do 
mundo desafiam constantemente a estruturação das políticas 
para a sociedade, voltadas para a busca da segurança e equidade. 
Entretanto, a solução para problemas como a fome, a ausência 
de participação, o despotismo político, a instrumentalização 
do Estado, o esfacelamento de muitas instituições, o modelo de 
desenvolvimento em curso, as condições de existência das futuras 
gerações e o direito das culturas supõem a capacidade de abordá-
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los com profundidade argumentativa e proposição de soluções 
possíveis de efetivação (ZAMBAM, 2014).

A proposta de justiça de Sen não se limita à avaliação do 
acesso aos bens, a uma determinação quantitativa, ao aparato 
legal ou ao funcionamento das instituições. Primeiramente, ela 
elege a democracia como um valor e uma das maiores conquistas 
da humanidade permeada por formas de participação, decisão 
e informação capazes de alcançar a todos os membros de uma 
sociedade e transformar profundamente as relações. As capacidades 
humanas são uma condição fundamental para que as pessoas 
obtenham condições de proceder aos atos de escolha e buscar a 
efetivação dos seus objetivos. A ausência ou negação das capacidades 
compromete negativamente a realização das perspectivas de uma 
pessoa, a satisfação e o preenchimento das necessidades mais 
importantes e a respectiva integração ao grupo social, entre outras 
dimensões (ZAMBAM, 2014).

O senso de justiça dos indivíduos provoca reações a injustiça 
servindo como um termômetro de garantia de liberdades básicas, 
que, por sua vez permitem em termos de garantia de acesso e de 
oportunidade a capacitações individuais que são os provedores de 
empoderamento e autonomia para as pessoas. A discussão sobre 
políticas públicas nesse âmbito são favorecidas pela concepção 
de justiça, pois parte-se da ideia, de que as políticas públicas 
devem abranger a realidade das pessoas e se faz imprescindível 
à participação das mesmas, como indicadoras de necessidades, 
conduzindo esse processo, a fim de proporcionar a eliminação das 
privações que vivência.

As capacidades são o elemento chave trazido na conceituação 
proposta por Sen. Em síntese, o termo capacidade representa o 
conjunto de oportunidades ou liberdades que uma pessoa tem 
para ser o que deseja ou para estar na posição que deseja. Além 
disso, seriam elas também o determinante para se avaliar o 
desenvolvimento humano proposto. O objetivo final do processo é 
proporcionar meios para que cada pessoa alcance as liberdades que 
almeja (SEN, 2010). A razão que as pessoas têm para realizar certas 
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escolhas não pode ser dependente de precondições. Contudo, o 
conjunto de atores sociais, especificamente as instituições e outros 
mecanismos precisam oferecer as condições necessárias para que as 
pessoas realizem livremente as suas escolhas (ZAMBAM, 2014).

A liberdade possibilita aos indivíduos exercerem suas 
capacidades. As capacidades, isto é, aquilo que os indivíduos 
enquanto sujeitos de ação são capazes de fazer dadas as oportunidades, 
estão relacionadas às políticas públicas, como explica Amartya Sen:

Assim, atenta-se particularmente para a expansão das 
“capacidades” [capabilities] das pessoas de levar o tipo de vida 
que elas valorizam – e com razão. 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. (SEN, 
2010, p. 33).

Para se compreender a ideia das capacitações, torna-se 
necessário entender também o que vem a ser os funcionamentos. 
De acordo com Kang (2011) funcionamentos consistem nos estados 
e atividades que as pessoas valorizam em suas vidas. Sen destaca 
alguns funcionamentos relevantes, como estar adequadamente 
nutrido, gozar de boa saúde, poder escapar da mortalidade 
prematura, ou até mesmo estar feliz, ter autorrespeito, fazer parte 
da vida da comunidade. Os funcionamentos compreendem o 
conjunto das coisas que os indivíduos, por julgarem indispensáveis 
para suas vidas, buscam realizá-las para o alcance de seu bem estar. 
Já as capacitações compreendem a liberdade para alcançar esse 
bem-estar.

A abordagem das capacitações fornece à teoria das justiças 
informações para a realização de discussões quanto às condições da 
vida pública em uma sociedade, sem necessariamente eleger uma 
única medida geral. A habilidade de comparação e de escolha dos 
indivíduos é tida como parte central para o desenvolvimento da 
sociedade (BARBOSA, 2013).

Sen (2009) apresenta a abordagem das capacitações como 
métrica. Desenvolvimento, sob a abordagem das capacitações, é 
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baseado na capacidade de exercício de liberdade o que apresenta 
uma perspectiva de avaliação das condições dos indivíduos de 
uma forma abrangente, de modo que o que interessa são as 
possibilidades de realizações individuais, provenientes das liberdades 
proporcionadas. Dessa forma justiça e equidade fazem parte de 
um debate constante quanto à avaliação do desenvolvimento. 
Isso significa que as capacitações relacionadas ao provimento de 
autonomia, representatividade e participação no processo decisório 
não só fazem parte do debate relacionado ao desenvolvimento 
humano, como são essenciais (PETRONCINI, 2015). Nas palavras 
de Sen:

Liberdade individual é essencialmente um produto social, 
e existe uma relação de uma via de mão dupla entre (1) 
arranjos sociais para expandir liberdades individuais e (2) o 
uso das liberdades individuais não apenas para melhorar suas 
respectivas vidas, mas também para tornar arranjos sociais mais 
adequados e eficientes. Além disso, percepções individuais 
de justiça e propriedade, que influenciam os usos específicos 
que os indivíduos fazem de suas liberdades, dependem de 
associações sociais, particularmente no que diz respeito a 
formação de percepções públicas de forma interativa e na 
compreensão colaborativa de problemas e soluções. A análise 
e avaliação de políticas públicas têm que ser sensíveis a estas 
diferentes conexões. (SEN, 2010, p. 31)

Assim, a abordagem das capacitações é introduzida na 
ideia de justiça apresentada por Sen como medida de avaliação das 
situações e dos indicadores de qualidade de vida das pessoas. Sen 
(2009) tem como objeto em sua abordagem de justiça, a remoção 
de injustiças e o aperfeiçoamento da justiça, ao contrário de uma 
idealização hipotética de como se constitui a justiça. Sen diferencia 
sua teoria de justiça das demais existentes, destacando três pontos 
específicos. Primeiro, sua teoria apresenta formas de julgar situações 
visando diminuir as injustiças, ao invés de realizar um exercício 
hipotético sobre o que é a justiça perfeita. Segundo, sua teoria da 
justiça é plural, porque é capaz de aceitar que exista mais de uma 
forma de se exercer a razão quanto às maneiras de se atingir justiça e 
de se justificar o diagnóstico de situações injustas. O Terceiro chama 
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atenção para o poder de se trabalhar uma sociedade justa focando 
na reação das pessoas as injustiças. Para o autor não é suficiente, 
que uma teoria de justiça identifique arranjos totalmente justos, 
mas é necessário que uma teoria sobre justiça funcione como um 
guia de escolhas via exercício da razão (SEN, 2009).

A teoria de Sen (2009) não busca o estabelecimento de 
uma “justiça perfeita” e apresenta um foco de avaliação que busca 
a inclusão do indivíduo via exercício da razão. Ele entende que 
a ideia de justiça conta com o envolvimento ativo da sociedade 
sobre a discussão de ações morais como essencial. Por reconhecer 
que justiça é uma construção social, a teoria dele abarca, ainda, a 
mutabilidade a qual a percepção quanto o fazer justiça está sujeito. 
A justiça tem natureza mutável porque consiste em uma formulação 
de ética de valores pessoais e apreciação de virtudes. A justiça é 
mutável porque é condicionada à avaliação da ação, que, por sua 
vez, depende da posição de perspectiva da situação moral de quem 
avalia (NUSSBAUM, 1992 apud BARBOSA, 2013).

Sen (2009) apresenta a sua opção de discussão de arranjo 
de justiça como uma discussão prática, uma vez que percebe no 
método comparativo qualidades de realização que o exercício de 
identificação de uma situação hipotética de justiça não apresenta. O 
interesse de Sen, com a teoria da justiça comparativa e a abordagem 
das capacitações como base informacional está, em ampliar os 
critérios e as formas de avaliação no exercício de tomada de decisão 
da sociedade quanto ao que é justo e ao que não é justo, quanto à 
forma como se vive uma boa vida e como se avalia as situações de 
injustiça social.

De acordo com Sen (2009), a incompletude teórica que 
representa sua ideia de justiça seria advinda do paradigma da 
disciplina da Escolha Social.

[...] a teoria da escolha social está profundamente preocupada 
com a base racional das decisões sociais e as decisões públicas 
para a escolha entre alternativas sociais. Os resultados do 
processo de escolha social assumem a forma de classificação 
dos assuntos de um “ponto de vista social” à luz das avaliações 
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das pessoas envolvidas. Isto é muito diferente de uma busca por 
uma alternativa suprema entre todas as alternativas possíveis 
[...] (SEN, p. 95, 2009).

O autor destaca como influência da escola de escolha social 
em sua teoria de justiça, o papel da razão pública nas escolhas 
sociais. Explica que a escolha social deve ser realizada via exercício 
da razão, garantindo assim, a participação social para o exercício 
da justiça e a pluralidade de motivos, preferências e princípios 
que fazem parte do pensar justiça. São as convenções da sociedade 
que determinarão as liberdades a serem almejadas coletivamente. 
A resposta, portanto, demanda um exercício de “escolha social”, 
resultado de discussões públicas e aceitação democrática (SEN, p. 
79, 2010).

Ressalta-se em relação a essa questão, que o resultado das 
escolhas sociais intervirá nas próprias condições da esfera social 
em que se vive. É quando o autor ressalta como as oportunidades 
institucionais (resultado de políticas públicas) e as capacidades do 
indivíduo estão conectadas por uma via de mão dupla, provocando 
efeitos umas nas outras. Da mesma forma que a política pública 
molda a vida que cada um pode levar, a ação participativa de cada 
um pode influir na direção da política (PETRONCINI, 2015).

A concretização da justiça, de qualquer modo, dependerá 
além da existência de boas instituições, de um conjunto favorável 
de circunstâncias sociais, econômicas, políticas e culturais. Além 
de ocupar-se da estruturação de instituições que sirvam como 
fatores de promoção da justiça social, uma teoria da justiça deve 
ainda atentar para a equidade e a eficácia das oportunidades que as 
pessoas podem desfrutar (SEN, 2010).

Sen (2009) enxerga na democracia papel chave para o 
fortalecimento do processo de construção da justiça. A necessidade 
de promover o julgamento público da sociedade leva a abertura de 
espaço para o exercício da razão, que contribui para uma maior 
sensibilidade da sociedade frente à população propensa a injustiças. 
Sen (2009) defende a exposição pública de argumentos, bem como 
a reflexão pública dos mesmos como um dos pilares da identificação 
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de injustiças.
A teoria de Sen (2009) é baseada na capacidade de análise 

dos indivíduos e da vida em comunidade, da identificação de 
necessidades e direitos básicos do ser humano e da reação às 
injustiças, isso torna o fazer justiça mais sensível às prioridades que 
as pessoas têm e a valoração da vida que as pessoas querem levar. 
Essa análise dos indivíduos conduz ao reconhecimento de privações 
que possam estar vivenciando que impedem sua liberdade, e após 
estar ciente de sua situação, encontra-se em condições de buscar 
a eliminação dessas privações, através da perspectiva de justiça e 
injustiças, debatidas no campo das políticas públicas.

Para que as pessoas possam se posicionar neste espaço de 
debates e argumentações, devem primar pelo bom exercício da 
razão, tendo em vista que a participação na vida pública requer 
engajamento em suas deliberações. A teoria da justiça de Sen 
(2009), que busca transformar o mundo via remoção das injustiças, 
exige um indivíduo preparado para o debate. Nesse sentido, as 
políticas públicas decorrem da relação estabelecida entre Estado e 
a sociedade, implica na movimentação dos atores para a definição 
de ações que interferem diretamente na vida da população ou 
de grupos populacionais. Portanto necessitam habilidades para 
se engajar nas deliberações públicas para assim sejam capazes de 
participar e influenciar o resultado das decisões. A perspectiva de 
justiça formulada por Sen reflete nesse âmbito a autonomia dos 
sujeitos de partirem de suas realidades para reagirem contra as 
injustiças e buscar garantir suas liberdades básicas.

A formação do senso de justiça se refere a ações direcionadas 
à construção de uma sociedade que reaja às injustiças. As reações às 
injustiças e a participação dos indivíduos na sociedade, constituem 
parte central da teoria Seniana. A ideia de participação, segundo 
Sen (2010, p. 149) ressalta que: “em uma abordagem orientada 
para a liberdade, as liberdades participativas não podem deixar 
de ser centrais para a análise de políticas públicas”. Desse modo, 
a liberdade de participação se torna elemento essencial nesse 
processo, uma vez que contribui consideravelmente para a remoção 
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de privações.

4 Considerações finais

Como apresentado, o desenvolvimento humano é 
entendido como um processo de expansão das liberdades reais que 
as pessoas desfrutam. A expansão das liberdades deve ser vista como 
o principal fim e o principal meio do desenvolvimento. Para que 
ocorra a expansão dessas liberdades, o desenvolvimento humano 
também consiste na eliminação de vários tipos de privações de 
liberdades, que são restrições sofridas pelo indivíduo em uma 
sociedade, que acabam limitando as escolhas e as oportunidades 
das pessoas de exercerem ponderadamente sua condição de agente. 
A liberdade é vista como a capacidade adquirida pelo indivíduo 
para fazer suas próprias escolhas e efetivamente exercê-las. Dessa 
forma o desenvolvimento é visto como um compromisso com as 
liberdades das pessoas.

O que o desenvolvimento compreendido através da 
liberdade quer é que os indivíduos sejam livres para que possam 
conduzir suas vidas de acordo com as preferências e convicções 
que eles têm razão para valorizar. Não se trata apenas de eliminar 
as privações, mas também de expandir aquelas liberdades que já 
existem.

A teoria da justiça de Amartya Sen, na medida em que 
admite a existência de variadas concepções valorativas de justiça 
frente a diferentes situações, sem procurar uma solução perfeita, 
excludente de alternativas, chama a atenção para as realizações, em 
busca de uma diminuição de injustiças manifestas e isso só ocorre 
por meio do foco nas capacidades dos indivíduos. Os indivíduos 
são os agentes que podem melhorar a sociedade, aumentando a 
justiça por meio da correção das injustiças.

As opções de escolha imprimem na identidade das pessoas 
as condições necessárias para interagirem no mundo onde vivem. 
A opção de poder escolher é um elemento valioso para uma 
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pessoa como membro de uma sociedade, ou seja, ter condições de 
participar efetivamente dos seus destinos e contribuir para o seu 
desenvolvimento.

As políticas públicas são as principais responsáveis por 
eliminar as privações que impedem a liberdade dos indivíduos, é o 
principal meio pelo qual se buscam garantir os direitos dos cidadãos 
e sua participação. A discussão sobre políticas públicas nesse âmbito 
são favorecidas pela concepção de justiça, pois parte-se da ideia, de 
que as políticas públicas devem abranger a realidade das pessoas e 
se faz imprescindível a participação das mesmas, como indicadoras 
de necessidades, conduzindo esse processo, a fim de proporcionar a 
eliminação das privações que vivência.
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1 Introdução

Existem muitas discussões sobre as definições do termo 
sustentabilidade. E essas discussões são significativas para 

subsidiar a forma de atuação das pessoas, das organizações privadas, 
das instituições públicas, bem como auxiliar nas proposições de 
políticas que corroborem com o desenvolvimento social, ambiental, 
cultural, econômico, político, enfim, com o desenvolvimento 
sustentável em todos os contextos.

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) difundiu a concepção de desenvolvimento sustentável 
como sendo um processo histórico de expansão das capacitações, 
direitos e liberdades humanas. Entretanto, Veiga (2017) adverte 
que essa ideia permanece como objeto de controvérsias, em razão 
de aspectos como o combate por ativistas da educação ambiental, o 
conflito com a tese do decrescimento1 e ainda a presença da expressão 
‘crescimento econômico’ como objetivo das nações, inclusive 
em agendas atuais, como os Objetivos para o Desenvolvimento 

1  Termo difundido por Serge Latouche e representa uma crítica à noção de progresso 
e desenvolvimento. O argumento é de que é necessário reprimir o crescimento 
desenfreado que está causando a irreversível degradação ambiental (CAMPOS, 
2012).
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Sustentável – ODS, da Agenda 2030.
Em outras leituras, Veiga (2010) refere-se a Amartya Sen 

como um grande cooperador para o aperfeiçoamento do conceito 
de desenvolvimento. Para Sen, o desenvolvimento é a expansão das 
liberdades substantivas, pois para que este aconteça é fundamental 
que as pessoas sejam livres para buscar suas escolhas e que essas 
possam ser exercidas, garantindo seus direitos e se envolvendo nas 
decisões que afetam suas vidas.

Nesse contexto, o propósito do estudo é abordar o tema 
desenvolvimento sustentável e discutir suas definições através de 
sua evolução, identificando o enfoque da literatura atual pertinente. 
Para essa produção fizemos uso da pesquisa bibliográfica em livros 
e artigos que apresentaram os argumentos sobre desenvolvimento, 
sustentabilidade e políticas públicas. Dessa forma, identificamos 
alguns conceitos em relação às temáticas e suas analogias, bem como 
buscamos demonstrar os aspectos que resultam dessas abordagens, 
de acordo com o ângulo dos pesquisadores sobre desenvolvimento 
sustentável.

O texto apresenta inicialmente as concepções de 
desenvolvimento, seguido das ideias acerca do surgimento, evolução 
e definições de sustentabilidade. Posteriormente, prossegue com 
abordagens sobre desenvolvimento sustentável, seus conceitos e 
debates teóricos no contexto social, econômico, ambiental, político 
e cultural. Logo, encerra com as considerações finais.

2 A concepção de desenvolvimento

A origem do conceito de desenvolvimento está ligada 
à substituição da ideia de progresso, referência que emergiu em 
ambiente mundial com o conturbado início do século XX, no qual 
se afirmou a hegemonia de dois modelos de sociedade que serviram 
de referência para diversas nações do mundo, os modelos capitalista 
e socialista (ROTTA, 2007).

Na trajetória do desenvolvimento, visualizamos três 
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momentos significativos, conforme destaca Veiga (2017): o 
primeiro foi adotado na Assembleia Geral das Nações Unidas, a qual 
declarou sobre o direito ao desenvolvimento em forma de resolução 
da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1986; o segundo 
momento foi a realização da Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos, em 1993, que trouxe mais legitimidade para a noção 
de indivisibilidade dos direitos humanos (políticos, econômicos, 
culturais, ambientais) com ênfase no direito ao desenvolvimento, 
a paz e a solidariedade; o terceiro momento passou à noção de 
desenvolvimento caracterizada às questões sociais, culturais, 
políticas, pois influenciam a qualidade de vida dos indivíduos.

Os argumentos do segundo momento são iniciativas que 
dependiam inteiramente da identificação do desenvolvimento 
ao crescimento econômico e permanecem até hoje, mas foram 
questionados quando o Programa das Nações Unidas (PNUD) 
passou a difundir a concepção de desenvolvimento como processo 
histórico de expansão das capacitações, direitos e liberdades 
humanas, na década de 1990 (VEIGA, 2017). Assim, no 
terceiro momento esse enfoque se diferencia daquele atrelado ao 
crescimento econômico, uma vez que procura olhar para as pessoas 
e suas oportunidades e capacidades; a renda não é uma finalidade e 
sim um meio para que a sociedade se desenvolva.

Veiga (2017) adverte que essa ideia de desenvolvimento 
centrada no indivíduo ainda é tratada como controversa, apesar de 
que se acreditava que assim qualquer rejeição a esse ideal se tornaria 
obsoleta, impedindo que fosse considerado assunto polissêmico. 
Essa controvérsia, para Veiga (2017), ainda é explícita uma vez 
que se apresenta no oitavo objetivo da Agenda 2030: “promover o 
crescimento econômico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e 
produtivo e trabalho digno para todos”, por tal razão alguns autores 
deixaram de usar o termo desenvolvimento, e trazem outros como 
prosperidade e progresso.

Por outro lado, na visão de Furtado (1980) o conceito de 
desenvolvimento emerge de duas vertentes. Uma está associada à 
evolução sistemática de produção e acumulação, com o objetivo 
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de elevar a produtividade da força de trabalho. A segunda se 
refere ao grau de satisfação das necessidades humanas. Porém, 
a consciência da insustentabilidade dos modelos capitalista e 
socialista de desenvolvimento – alicerçados no uso desenfreado 
de recursos naturais, na associação entre a ciência, a técnica e a 
indústria, na proposição de um crescimento econômico contínuo 
e de uma mentalidade consumista crescente – leva ao que muitos 
pesquisadores, das mais diversas áreas do conhecimento e dos mais 
diversos locais do mundo, passem a alertar para a inconsistência 
dessas propostas, e para a necessidade de construir novas teorias a 
fim de refletir a realidade e fundamentar alternativas de modelos de 
desenvolvimento (ROTTA, 2007).

Outrossim, o desenvolvimento tem a ver com a 
possibilidade de as pessoas viverem o tipo de vida que escolherem, 
e com a provisão de instrumentos e das oportunidades para fazerem 
suas escolhas, portanto, é mais do que as políticas das questões 
socioeconômicas (VEIGA, 2017). Com essa intenção, Veiga (2017) 
ainda reforça sobre a ênfase nos fins e não nos meios do processo de 
desenvolvimento, ou seja, o foco nas pessoas e suas capacidades faz 
com que a difusão da criatividade humana passe por uma sociedade 
organizada por princípios civilizacionais, utilizando ao máximo de 
suas potencialidades, interagindo com o meio para transformar o 
mundo, ao invés de somente utilizar de programas distributivos de 
renda, saúde, educação, por exemplo.

3 Sustentabilidade: surgimento, evolução e definições

O surgimento da ideia de sustentabilidade provém das 
críticas feitas aos modelos predominantes de desenvolvimento 
consolidados no pós-guerra, o capitalismo e o socialismo, 
especialmente pelos “problemas ambientais e sociais gerados pelos 
processos de industrialização e urbanização que sustentavam os 
dois modelos” (ROTTA, 2007, p. 77).

A primeira aparição significativa do termo sustentabilidade 
é registrada no campo científico, nas décadas de 1940 e 1950, por 
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ocasião da fundação da União Internacional para a Proteção da 
Natureza (UIPN) em 1948, criada por um grupo de cientistas 
vinculados às Nações Unidas, e a realização da Conferência 
Científica das Nações Unidas sobre Conservação e Utilização de 
Recursos em 1949. Em seguida, nas décadas de 1960 e 1970, 
propagou-se para a sociedade civil, com o surgimento de diversos 
grupos e organizações não-governamentais (ONGs). A década de 
1970 registrou o começo da preocupação referente ao tema, pelo 
sistema político, especialmente pela realização da Conferência de 
Estocolmo, em 1972. Finalmente, a partir do final da década de 
1980, a ideia de sustentabilidade emergiu entre os atores do sistema 
econômico e entre o meio religioso, compreendendo um princípio 
projetado sobre as realidades locais e globais e abrangendo os 
principais espaços da sociedade civil, do Estado e do mercado 
(LEIS e D’AMATO, 2003; ROTTA, 2007).

Veiga (2017) não trata a sustentabilidade como um 
conceito, mas sim como um valor, e a compara com justiça, 
liberdade, solidariedade, igualdade, etc. Na atualidade, é frequente 
a banalização do termo. Tornou-se tão recorrente em estratégias 
e marketing empresarial ao ponto de prevalecer em discursos e 
propagandas e não refletir em atitudes e práticas. “À medida que 
a sustentabilidade foi se tornando um novíssimo valor, também 
passou por um intenso processo de banalização” (VEIGA, 2017, 
p. 236).

Um conceito atrelado ao termo sustentabilidade é o de 
resiliência, entendida como um dos seus principais vetores, e 
definida por Veiga (2017) como a capacidade de absorção de 
choques e subsequente reorganização para funcionar como antes, 
mostrando flexibilidade, adaptação e criatividade. Diante disso, o 
autor resume que apesar das discrepâncias, tanto no meio científico 
como nas práticas empresariais, no terceiro setor e no governo, 
a sustentabilidade é algo muito mais abrangente que resiliência, 
tanto que as evidências científicas são suficientes para entendê-la 
a partir da valorização das gerações futuras, merecedoras de tanta 
atenção quanto as atuais (VEIGA, 2017).
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Por outro lado, Elkington (1994) define a sustentabilidade 
como sendo o equilíbrio entre os três pilares: ambiental, econômico 
e social. O autor sugere que, na avaliação das organizações, não 
seja considerado apenas o valor econômico, mas também as 
contribuições com foco social e ambiental. Sob essa perspectiva 
o desenvolvimento sustentável é objetivo a ser alcançado e a 
sustentabilidade é o processo a ser seguido para atingir esse objetivo 
(ELKINGTON, 1994, apud SARTORI et al., 2014).

O primeiro grande passo global para o debate sobre 
sustentabilidade, cuja proposta deu visibilidade e projeção para o 
movimento ambientalista que refletia sobre a insustentabilidade dos 
modelos de desenvolvimento praticados mundialmente, culmina 
na realização da Conferência de Estocolmo em 1972, que contou 
com a participação de 113 países. Essa conferência constitui-se 
num marco histórico e político internacional para o surgimento de 
políticas de gerenciamento ambiental (ROTTA, 2007).

Durante a preparação da Conferência, aconteceu um 
importante encontro em Founex, em 1971, onde “duas posições 
diametralmente opostas foram assumidas pelos que previam 
abundância e pelos catastrofistas” (SACHS, 2009, p. 50). De um 
lado haviam os defensores do crescimento econômico ilimitado, ou 
seja, aqueles que consideravam que as preocupações com o meio 
ambiente eram desnecessárias, tendo em vista que estas acarretariam 
no atraso e na inibição dos esforços dos países em desenvolvimento 
rumo à industrialização para alcançar os países desenvolvidos 
(ROTTA, 2007). Eles acreditavam que um conjunto de “soluções 
técnicas poderiam ser concebidas para garantia da continuidade 
do progresso material das sociedades humanas” (SACHS, 2009, 
p. 51), para isso bastava a mudança na combinação de três fatores 
fundamentais: o trabalho humano, o capital produzido e os recursos 
naturais.

(...) Isso porque o progresso científico-tecnológico sempre 
conseguirá introduzir as necessárias alterações que substituam 
a eventual escassez, ou comprometimento, do terceiro fator, 
mediante inovações dos outros dois ou de algum deles. Em 
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vez de restrição às possibilidades de expansão da economia, os 
recursos naturais podem no máximo criar obstáculos relativos 
e passageiros, já que são indefinidamente superados por 
invenções (VEIGA, 2010, p. 122).

Do lado oposto, os pessimistas anunciavam o apocalipse 
para o dia seguinte, em razão do crescimento econômico e 
demográfico e do crescimento do consumo (SACHS, 2009). Eles 
acentuavam os desastres produzidos pela expansão da sociedade 
industrial e apresentavam propostas de “crescimento zero”, inclusive 
com um controle demográfico rigoroso, estabelecendo um limite 
populacional mundial, com mudanças radicais nos padrões de 
vida da população. Esse movimento ainda afirmava ser possível 
preencher as necessidades humanas básicas com amor, segurança e 
acesso à natureza (ROTTA, 2007).

Porém, durante o encontro de Founex, e depois, na 
Conferência de Estocolmo, em 1972, as duas posições extremas 
foram relativizadas, adotando-se uma proposta intermediária, 
a qual tinha clareza da necessidade do crescimento econômico, 
contudo, este deveria ser “socialmente receptivo e implementado 
por métodos favoráveis ao meio ambiente, em vez de favorecer a 
incorporação predatória do capital da natureza ao PIB” (SACHS, 
2009, p. 52). Nesta proposta eram evidentes as disparidades ainda 
existentes entre as nações; havia-se a consciência da necessidade de 
uma distribuição diferente da propriedade e da renda; defendia-se a 
necessidade de aliar a conservação da biodiversidade e a necessidade 
dos povos; a necessidade do estabelecimento de um aproveitamento 
racional e ecologicamente sustentável da natureza em benefício das 
populações locais; a necessidade de adotar padrões negociados e 
contratuais de gestão da biodiversidade e tinha-se a clareza que 
o desenvolvimento sustentável é incompatível com o jogo sem 
restrições das forças do mercado (ROTTA, 2007).

Segundo Ignacy Sachs, a sustentabilidade é um processo 
dinâmico e existem oito dimensões da sustentabilidade que devem 
ser levadas em conta, conforme o Quadro 1.
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Quadro 1 – Oito dimensões da sustentabilidade

SOCIAL

•	 Alcance de um patamar razoável de homogeneidade 
social;

•	 Distribuição de renda justa;

•	 Emprego pleno e/ou autônomo com qualidade de 
vida decente;

•	 Igualdade no acesso aos recursos e serviços sociais.

CULTURAL

•	 Equilíbrio entre respeito à tradição e inovação;

•	 Capacidade de autonomia para elaboração de um 
projeto nacional integrado e endógeno;

•	 Autoconfiança, combinada com abertura para o 
mundo;

ECOLÓGICA

•	 Preservação do potencial do capital natural na sua 
produção de recursos renováveis;

•	 Limitação do uso dos recursos não renováveis;

AMBIENTAL

•	 Respeitar e realçar a capacidade de autodepuração dos 
ecossistemas naturais.

TERRITORIAL

•	 Configurações urbanas e rurais balanceadas;

•	 Melhoria do ambiente urbano;

•	 Superação das disparidades inter-regionais;

•	 Estratégias de desenvolvimento ambientalmente 
seguras para áreas ecologicamente frágeis.

ECONÔMICO

•	 Desenvolvimento econômico intersetorial equilibrado;

•	 Segurança alimentar;

•	 Capacidade de modernização contínua dos 
instrumentos de produção;

•	 Razoável nível de autonomia na pesquisa científica e 
tecnológica

•	 Inserção soberana na economia internacional.
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POLÍTICA 
(NACIONAL)

•	 Democracia definida em termos de apropriação 
universal dos direitos humanos;

•	 Desenvolvimento da capacidade do Estado para 
implementar o projeto nacional, em parceria com 
todos os empreendedores;

•	 Um nível razoável de coesão social.

POLÍTICA 
(INTERNA-
CIONAL)

•	 Eficácia do sistema de prevenção de guerras da ONU, 
na garantia da paz e na promoção da cooperação 
internacional;

•	 Um pacote Norte-Sul de co-desenvolvimento, baseado 
no princípio da igualdade;

•	 Controle institucional efetivo do sistema internacional 
financeiro e de negócios;

•	 Controle institucional efetivo da aplicação do 
Princípio da Precaução na gestão do meio ambiente 
e dos recursos naturais, prevenção das mudanças 
globais negativas, proteção da diversidade biológica e 
gestão do patrimônio global, como herança comum 
da humanidade;

•	 Sistema efetivo de cooperação científica e tecnológica 
internacional e eliminação parcial do carátercommodity 
da ciência e tecnologia, também como propriedade da 
herança comum da humanidade.

Fonte: Sachs, 2009.

Estas dimensões refletem a leitura que Sachs faz do 
desenvolvimento a partir de uma nova proposta, como uma 
estratégia alternativa à ordem econômica internacional, enfatizando 
a importância de modelos locais baseados em tecnologias 
apropriadas, em particular para as zonas rurais, buscando reduzir a 
dependência técnica e cultural (LAMIM-GUEDES, 2012).

 Ao enfatizar estas dimensões, Sachs deixa claro que, para 
alcançarmos a sustentabilidade, temos de valorizar as pessoas, seus 
costumes e saberes. Fica evidente que se deve ter um olhar abrangente 
dos problemas da sociedade, para além de focar apenas na gestão 
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dos recursos naturais. É um pensamento muito mais profundo, que 
visa uma verdadeira metamorfose do modelo civilizatório atual.

4 Desenvolvimento sustentável

A definição de desenvolvimento sustentável é expressa, no 
contexto atual, por discussões acerca do conjunto social, cultural, 
filosófico, principalmente político, econômico e ambiental. As 
reflexões perpassam por todas as áreas, mas tem como eixo central 
a preocupação com o futuro, que se apresenta incerto, sobretudo 
pela atuação do homem em relação à natureza.

Nessa perspectiva, muitos são os anseios da coletividade 
intensificando os discursos e os estudos sobre um novo padrão 
de desenvolvimento e os processos de crescimento industrial e 
tecnológico, urbanização, bem como as decisões políticas e privadas 
que envolvem ações para instituições, organizações e indivíduos.

Após a Conferência de Estocolmo, o canadense Maurice 
Strong propõe o conceito de “ecodesenvolvimento” como uma 
concepção alternativa de política de desenvolvimento (ROTTA, 
2007). Este trata de um outro desenvolvimento, endógeno, 
autossuficiente, orientado para as necessidades, em harmonia com 
a natureza e aberto às mudanças institucionais, principalmente 
voltado para o desenvolvimento das áreas rurais (SACHS, 2009). 
A partir dessa proposição, Ignacy Sachs ampliou a utilização do 
conceito também para as áreas urbanas e passou a referi-lo como 
um “estilo de desenvolvimento”. Ele integrou basicamente seis 
aspectos, que deveriam guiar os caminhos do desenvolvimento: a 
satisfação das necessidades básicas; a solidariedade com as gerações 
futuras; a participação da população envolvida; a preservação dos 
recursos naturais e do meio ambiente em geral; a elaboração de 
um sistema social que garantisse o emprego, a segurança social e 
o respeito a outras culturas e um programa de educação capaz de 
garantir a expansão de uma nova mentalidade (BRÜSEKE, 2003). 
Essa proposição estava fundada nas ideias de eficiência econômica, 
da justiça social, da prudência ecológica e do respeito às realidades 
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locais (ROTTA, 2007).
Com a ampliação das preocupações referentes à temática 

socioambiental, implica uma mobilização crescente de setores 
cada vez mais expressivos da intelectualidade e da sociedade civil 
organizada, estendendo-se também para a área política, adquirindo 
ressonância nos partidos políticos e nas esferas governamentais. 
Esse movimento culmina com a criação da Comissão Mundial 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, pela Assembleia Geral 
das Nações Unidas, em 1983. Essa comissão, presidida por Gro 
Harlem Brundtland, primeira-ministra da Noruega, tinha como 
missão a elaboração de um estudo sobre a situação ambiental em 
nível mundial e propor um plano de ação na busca de alternativas 
para o desenvolvimento em longo prazo, subsidiando os debates 
em preparação a uma conferência mundial sobre o meio ambiente 
e o desenvolvimento.

Como resultado desse estudo, foi redigido o Relatório de 
Brundtland, em 1987, o qual representou um avanço importante 
na discussão dos problemas ambientais por entendê-los a partir 
de uma visão sistêmica. Esse documento sugere um conjunto de 
medidas a serem implementadas em nível de Estados Nacionais 
na perspectiva de consolidar um “desenvolvimento sustentável”. 
Entre as medidas, estão: a limitação do crescimento populacional 
global, a garantia da alimentação a toda a população mundial no 
longo prazo, a preservação da biodiversidade e dos ecossistemas, 
a diminuição do consumo de energia e o desenvolvimento de 
tecnologias que incentivem o uso de fontes energéticas renováveis, 
o aumento da produção industrial nos países não-industrializados 
à base de tecnologias ecologicamente adaptadas, o controle da 
urbanização selvagem e a integração entre o campo e as cidades 
(BRÜSEKE, 2003; ROTTA, 2007).

O destaque do Relatório é sem dúvida a elaboração de um 
novo conceito, em substituição a concepção de ecodesenvolvimento: 
o conceito de desenvolvimento sustentável, ou seja, o 
desenvolvimento que garante o atendimento das necessidades 
do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras 
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de atender suas necessidades. Entende-se que a satisfação das 
necessidades humanas é o objetivo máximo do desenvolvimento. O 
desenvolvimento sustentável requer que as necessidades básicas de 
todos sejam atendidas e que sejam estendidas a todos a oportunidade 
de satisfazer suas aspirações por uma vida melhor (CMMAD, 1991). 
O foco central é o bem-estar presente e futuro da humanidade, mas 
é claro que este depende de um manejo adequado da natureza. Esta 
é a essência da sustentabilidade (MUELLER, 2005). Para acontecer 
o desenvolvimento sustentável é preciso uma visão das necessidades 
e do bem-estar humano que incorpora variáveis não econômicas 
como educação, saúde, saneamento, habitação, água, ar puro e a 
proteção das belezas naturais. É necessário mudar a qualidade do 
crescimento, fundando-o em aspectos mais sólidos de distribuição 
de renda e de superação das vulnerabilidades sociais. Por isso, a 
necessidade de um esforço global e persistente (CMMAD, 1991).

Veiga (2017) propõe a atualização do ideal de desenvolvimento 
sustentável por meio da abordagem de separação de argumentos, 
isto é, desenvolvimento como um substantivo e sustentável como 
um adjetivo. A separação seria mais prudente, pois a união trouxe 
muitas tentativas infrutíferas de conceituação que difundiram 
ilusões a respeito, e permite que o desenvolvimento sustentável seja 
mais conscientemente assumido como ideal civilizador, uma vez 
que há muitas polissemias da expressão (VEIGA, 2017).

Para Dovers e Handmer (1992), sustentabilidade é a 
capacidade de um sistema humano, natural ou misto resistir ou se 
adaptar à mudança endógena ou exógena por tempo indeterminado, 
assim, desenvolvimento sustentável é uma via de mudança 
intencional e melhoria que mantém ou aumenta esse atributo do 
sistema, ao responder às necessidades da população presente. Nessa 
perspectiva, o desenvolvimento sustentável é o caminho para se 
alcançar a sustentabilidade, isto é, a sustentabilidade é o objetivo 
final, de longo prazo (DOVERS; HANDMER, 1992, apud 
SARTORI et al., 2014).
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5 Desenvolvimento sustentável na perspectiva social, econômica, 
ambiental, política e cultural

A noção de Desenvolvimento Sustentável permanece em 
debate na esfera social, seu conceito ainda gera diversas interpretações, 
polêmicas e pouco consenso no que se refere à possibilidade da 
sustentabilidade no atual sistema de desenvolvimento capitalista. 
Sachs (2007, p. 266) destaca a “definição do conteúdo da palavra 
desenvolvimento partindo da seguinte hierarquização: o social no 
comando, o ecológico enquanto restrição assumida e o econômico 
recolocado em seu papel instrumental”. Desse modo, as abordagens 
divergem acerca da esfera social, ambiental e econômica a respeito de 
sua organização e relações, bem como sobre a crise socioambiental2 
ocasionada pelos processos econômicos.

A controvérsia circunda na possibilidade do desenvolvimento 
sustentável por meio da mudança de valores da sociedade, do 
respeito às potencialidades locais e da adoção de práticas e métodos 
de base ecológica nos processos produtivos, como exemplo, no meio 
agrícola, o Desenvolvimento Rural Sustentável e a Agroecologia.3 
Sua visão sistêmica, ou seja, que considera as dimensões 
econômicas, sociais, ambientais, culturais e políticas, além da visão 
em longo prazo, buscam a superação do paradigma economicista e 
excludente, orientado pelo modo de produção desenfreado e com 
uso ilimitado dos recursos naturais. Sachs (1993, p. 39) alerta para 
“a necessidade de remover obstáculos que impedem uma visão 
em longo prazo: Esses obstáculos são principalmente de natureza 
política e institucional”. Nesse contexto, Medeiros e Almeida 

2 “As causas da crise não se encontram na natureza, mas nas relações que a sociedade 
estabelece com ela, sendo, portanto, mais adequado pensá-la em termos de questão 
socioambiental” (SILVA; LIMA, 2010, p. 20).

3 Desenvolvimento Rural Sustentável, “baseia-se no descobrimento, sistematização, 
análise e fortalecimento dos elementos de resistência específica de cada identidade 
local ao processo modernizador do espaço agrário, fortalecendo as formas de ação 
social que possuam um potencial transformador”. Agroecologia é “uma estratégia 
alternativa às atividades agrícolas geradoras de impactos socioambientais e na 
implementação de programas de desenvolvimento rural em bases mais sustentáveis” 
(MEDEIROS; ALMEIDA, 2010, p.112).
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(2010, p. 108) complementam que
O desenvolvimento sustentável pretende incorporar também 
uma perspectiva multidimensional, que articula economia, 
ecologia e política em uma visão integrada, e supera abordagens 
unilaterais e explicações reducionistas presentes nas propostas 
anteriores de desenvolvimento. Percebe-se, além disso, como 
pontos positivos dessa noção: uma visão em longo prazo, em 
consonância com ciclos biofísicos e até mesmo com gerações 
futuras e envolvimento político do problema ecológico, o que 
substitui a visão meramente técnica, antes predominante.

Sob outro prisma, acredita-se que com os lucros obtidos nos 
processos econômicos é possível reparar a degradação causada nos 
recursos naturais, isto é, os impactos ambientais são mensuráveis, 
logo se desconsidera a hipótese do esgotamento dos recursos 
ambientais. No entendimento de Montibeller (1999, p. 60) essa 
visão da economia ambiental neoclássica “parte do pressuposto de 
que toda externalidade, isto é, todo recurso ou serviço ambiental 
não incluído no mercado, pode receber uma valoração monetária 
convincente: estabelecer valor para o que o mercado não considera”. 
Desse modo, a valoração monetária dos bens e serviços ambientais 
manifestou-se a partir da contraposição entre os custos sociais e 
custos privados em relação às questões ambientais.

No entanto, esses aspectos são divergentes da corrente da 
economia ecológica, a qual compreende que se o sistema de preço 
de mercado não considera a degradação ambiental, gera uma troca 
ecologicamente desigual, ocasionando empobrecimento social e 
ecológico. Para os economistas ecológicos, o mercado não assimila 
todas as externalidades ambientais. Porém, há consenso em torno 
da aplicação da metodologia neoclássica, tais como nos processos 
de tomada de decisão4 e na aplicação de indenizações por danos 
ambientais.

Cavalcanti (1993, p. 86) ressalta que a economia ecológica 
busca “entender e integrar o estudo e o gerenciamento do ‘lar 

4 A racionalidade humana é limitada, bem como o acesso as informações. Portanto, a 
história de vida, a percepção, os valores, entre outros aspectos podem influenciar no 
processo de tomada de decisão (CARVALHO; PEDROZO, 2011).
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da natureza’ (a ecologia) e do ‘lar da humanidade’ (a economia), 
visando compreender a ecologia dos humanos e a economia da 
natureza”. Assim sendo, a abordagem resgata a relação integradora 
e de equilíbrio entre o homem e a natureza, bem como utiliza de 
conceitos da física que se referem às Leis da Termodinâmica e à 
Lei da Entropia5 para compreender os processos que ocorrem no 
sistema econômico. Na visão da termodinâmica, “matéria-energia 
entram nos processos econômicos no estado de baixa entropia a 
saem no estado de alta entropia” (GEORGESCU-ROEGEN, 
1980, p. 51).

Mediante o exposto, destacamos algumas discordâncias nas 
abordagens da economia ambiental e da economia ecológica, os 
quais são demonstrados no Quadro 2.

 Quadro 2 – Diferentes aspectos entre a economia ambiental e a economia ecológica

CORRENTE ECONOMIA ECOLÓGICA ECONOMIA AMBIENTAL
(NEOCLÁSSICA)ASPECTOS

 

RECURSOS 
NATURAIS

Finitos.
Aceita mensuração transdisci-
plinar considerando aspectos 
ecológicos e socioeconômicos.
Considera que após degrada-
do os recursos naturais não é 
possível retornar as condições 
iniciais.

Infinitos.
 Valoração monetária dos bens e 
serviços ambientais.
Acredita que através dos lucros 
obtidos é possível recuperá-los.

CRESCIMENTO 
ECONÔMICO

Limitado.
Crescimento econômico deve 
respeitar a capacidade de carga 
do meio ambiente.

Ilimitado.
Para ocorrer o crescimento 
econômico é preciso degradar o 
meio ambiente.

SUSTENTABILI-
DADE

Forte Fraca

PRÁTICAS ECO-
NÔMICAS

Práticas econômicas susten-
táveis.

Práticas voltadas para a valoração 
monetária do meio ambiente.

 
Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019.

5  De acordo com Altvater (1995), as transformações de matéria-energia passam pelo 
estado de baixa entropia, ou sintropia (estados de elevada ordem, concentração), ou 
pelo estado de alta entropia – desordem, dissipação.
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Por outro lado, há os que situam o debate nas 
impossibilidades do desenvolvimento sustentável no capitalismo, 
baseado na ideia de incompatibilidade entre as dimensões: social, 
ambiental e econômica, devido à predominância das desigualdades 
sociais. Logo, esta corrente segue uma perspectiva marxista para 
analisar os limites e a viabilidade do desenvolvimento sustentável 
no capitalismo. No entendimento de Foladori (2001), as distintas 
classes sociais degradam e utilizam os recursos naturais de modo 
diferente, consequentemente, o impacto que causam sobre eles 
também ocorre de forma diferenciada. Ainda, o mesmo autor 
salienta que não é a pobreza a responsável pelos danos ambientais, 
pelo contrário, é a concentração de riquezas. Em vista disso, é 
necessário resolver as contradições sociais, para somente depois 
aplicar soluções técnicas6.

Na mesma linha de pensamento, Montibeller (2004), 
ressalta sobre a ocorrência no modo de produção capitalista de 
trocas econômicas e ecológicas desiguais e a lógica dos custos sociais, 
além de apresentar críticas à economia ambiental. O processo gera 
três tipos de custos sociais: “custos sociais ecológicos; custos sociais 
trabalhistas; e custos sociais econômicos” (MONTIBELLER, 
1999, p. 10). A partir desta base, Silva e Lima (2010) salientam 
para a contradição entre o capitalismo e o desenvolvimento 
sustentável, pelo motivo que o mesmo não consegue existir sem 
que os custos sociais impactem sobre o meio ambiente. Nessa 
perspectiva, a relação entre o capitalismo e sustentabilidade é vista 
como contraditória, pois estes fatores dificultam o equilíbrio na 
relação homem e natureza e impossibilitam a equidade social.

6 “Os seres humanos estabelecem relações técnicas com o meio ambiente externo. Essas 
relações são as que permitem que qualquer processo de trabalho dê como resultado 
um produto útil. Também permitem uma reflexão sobre a atividade, uma consciência 
dos mecanismos internos (tecnologia) e uma permanente correção do processo e dos 
instrumentos utilizados para melhorar o produto final. Todas as relações que o ser 
humano estabelece com o ambiente externo são relações técnicas, seja essa natureza 
externa um meio biótico, como ecossistemas com seres vivos, seja um meio abiótico, 
seja ainda uma combinação de ambos” (FOLADORI, 2002, p. 107).
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Apesar dos importantes avanços tanto no âmbito teórico 
quanto em sua implementação prática, o desenvolvimento 
sustentável continua basicamente atrelado a um desempenho 
técnico, dentro das regras do jogo do sistema de mercado 
capitalista, sem atingir nem questionar as relações de 
propriedade e apropriação capitalistas, que geram pobreza, 
diferenciação social e injustiça (FOLADORI, 2002, p. 112).

Para Veiga (2010), a contradição entre o modo atual de 
crescimento econômico e a finitude dos recursos naturais vão se 
resolver de alguma forma, embora não se possa prever se acontecerá 
por meio de uma governança7 mais esclarecida do desenvolvimento; 
dar-se-á através de catástrofes ambientais; ou de outra solução mais 
difícil de conceber. Além disso, pressupõem-se que os limitadores 
existentes na relação capitalismo e meio ambiente são resultantes 
do constante aumento da produção e do consumo.

No entendimento de Romeiro (2001), a dificuldade na 
adoção de uma medida de prevenção na busca pela estabilização do 
nível de consumo de recursos naturais encontra-se no fato de que 
a estabilização presume uma mudança de atitude oposta à lógica 
do sistema de acumulação de capital em vigência. Para Montibeller 
(1999), as políticas públicas possuem condições de limitar a ação 
do capital, e geralmente dispensam valoração monetária para sua 
adoção. Ainda, quanto às diferentes possibilidades e caminhos do 
desenvolvimento sustentável, Medeiros e Almeida (2010, p.113) 
destacam o

respeito às individualidades – potencialidades e limitações 
– das localidades, nas esferas cultural, econômica, política 
e ambiental é que poderá servir de guia no caminho à 
sustentabilidade. O tipo de desenvolvimento que teremos 
dependerá das relações construídas entre os grupos sociais 
locais e o mercado, a sociedade civil e o estado e na dinâmica 
dos indivíduos e grupos sociais nesse processo.

Assim, o desenvolvimento sustentável representa um 
desafio complexo para a sociedade contemporânea. Esse contexto é 

7 “Capacidade da ação estatal na implantação das políticas e na consecução das metas 
coletivas, incluindo o conjunto dos mecanismos e procedimentos para lidar com a 
dimensão participativa e plural da sociedade” (CÂMARA, 2013, p. 138).
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caracterizado por vários elementos, portanto, vai além da preservação 
do meio ambiente e seus recursos naturais. A dificuldade que se 
destaca nessa problemática relaciona-se com a condição de vida 
digna à população, propiciando a inclusão de todas as parcelas da 
sociedade no processo de desenvolvimento.

Nesse contexto, realçamos as palavras de Rotta (2007, p. 17) 
quando afirma que “entre as questões fundamentais da sociedade 
está a reflexão sobre as concepções de desenvolvimento, pois ela é 
balizadora das políticas públicas e privadas e das ações individuais e 
coletivas”. Para compreensão do que são políticas públicas, citamos 
Lago et al. (2015) que diz se tratar de instrumentos privilegiados 
de ação do Estado a fim de garantir a realização dos direitos 
fundamentais dos cidadãos e os objetivos básicos da República.

Ao longo do tempo, várias conferências, declarações e 
relatórios fizeram parte de movimentos pelo mundo alertando os 
pontos já citados de diversos autores que debatem esse assunto. 
Na década de 90, Rio de Janeiro, Viena, Cairo, Copenhagem, 
Pequim, Istambul e Kyoto foram cenários para discussões sobre 
meio ambiente, clima, direitos humanos, desenvolvimento, 
sociedade, e mulher (ROTTA, 2007). Essas conferências refletiram 
preocupações para a concepção dos Objetivos do Desenvolvimento 
do Milênio (ODM), instituídos pela Declaração do Milênio na 
Cúpula do Milênio no ano de 2000, em Nova York.

Atualmente, a agenda política em relevância, pelo seu 
caráter global, e ao mesmo tempo local, é a Agenda 2030, que 
constitui um plano que contempla 169 metas, em 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e foi desenvolvida por 193 
nações, visando o fortalecimento da paz universal por intermédio 
de planos de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade 
(PLATAFORMA AGENDA 2030, 2019, p. 01). Desse modo, os 
países devem aderir às políticas públicas ações que alcancem esses 
objetivos.

Sob a perspectiva de Veiga (2017) a Agenda 2030 não é uma 
utopia recente, e sim mais um capítulo de uma nova utopia que além 
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de incluir, potencializa a anterior. Para o autor, essa agenda pode 
ser entendida como mais um processo de afirmação dos direitos 
humanos, a qual dá maior ênfase aos direitos do desenvolvimento, 
condicionado a necessidade de garantir às gerações futuras ainda 
mais direitos e oportunidades do que as atuais, essência do adjetivo 
sustentável.

Desta maneira, a compreensão de desenvolvimento 
sustentável passou a abordar a forma sistêmica e integrada sobre 
os problemas ambientais e sociais, passando a consolidar uma 
nova dimensão de governança na pretensão de fortalecer a arte 
e a capacidade de governar para o desenvolvimento sustentável 
(ROTTA, 2007). Nessa perspectiva, Veiga (2017) vislumbra dois 
critérios que a governança para o desenvolvimento sustentável 
enfrenta. Um sob o critério da retórica das relações internacionais 
no âmbito das Nações Unidas, e que conclui ser uma grande 
utopia contemporânea. O outro é o critério da governança global, 
inconsistente segundo o autor, pois apesar de que as instâncias e 
instituições de governança do meio ambiente tenham evoluído, 
permanecem distantes da governança do desenvolvimento. Por 
isso, Veiga acredita que ainda não há uma governança mundial da 
sustentabilidade, a menos que essa se restrinja à questão ambiental 
(VEIGA, 2017).

Destarte, Lago et al. (2015) destacam com base nos 
principais estudiosos a projeção de um “caminho do meio”, 
no qual se faz a distinção clara entre crescimento econômico e 
desenvolvimento, sendo fundamental a harmonia entre objetivos 
sociais, ambientais e econômicos a fim de que haja políticas públicas 
para o desenvolvimento sustentável.

6 Considerações finais

É perceptível que há um debate global para o alcance de 
uma situação de equilíbrio entre as dimensões econômica, social e 
ambiental a níveis local, regional e mundial. As ações que buscam 
esse propósito se revelam em planos ou programas de políticas 
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públicas visando atender um objetivo entre muitos que assumiram 
nas agendas para o desenvolvimento sustentável. Além da integração 
entre países, territórios e demais unidades geográficas, os resultados 
poderiam ser exponenciais quando as ações incorporarem a 
participação da sociedade civil nos esforços conjuntos, para que 
assim, o desenvolvimento seja verdadeiramente sustentável.

Uma forma de incentivar e promover instrumentos que 
envolvam as organizações é a valorização de práticas já voltadas 
ao desenvolvimento sustentável e a partir de seus resultados sejam 
incluídas em políticas públicas, e como tal serem identificadas e 
reconhecidas. De tal maneira, se ampliariam ações positivas e 
a difusão de uma economia em equilíbrio com as práticas de 
responsabilidade social empresarial.

Neste sentido, é notável uma concordância no que se refere 
à promoção de políticas públicas em prol do desenvolvimento 
sustentável, que atendam às necessidades locais e oportunizam as 
potencialidades individuais, além de ser um meio de impulsionar 
ações sustentáveis. Ademais, é essencial a ampliação da presença do 
Estado, orientado e integrado nos objetivos da Agenda 2030, na 
busca por um crescimento econômico inclusivo e sustentável, bem 
como de uma boa governança para a efetivação do bem-estar social 
e para a garantia do Estado de Direito e da democracia.

Portanto, existem diversas formas de pensar e agir para o 
desenvolvimento sustentável e discussões sobre o caminho mais 
adequado para realizá-lo, embora, não haja um consenso nesse 
sentido. As dúvidas do debate englobam a maneira de como 
conduzir os processos produtivos no atual sistema capitalista 
ou para além dele, de modo que não impactem socialmente e 
ambientalmente, porém, os vieses políticos, econômicos e culturais 
são determinantes nesse processo de tomada de decisão.



  325
Desenvolvimento e Políticas Públicas em Perspectiva...

Referências

ALTVATER, Elmar. O preço da riqueza: pilhagem ambiental e 
a nova desordem mundial. São Paulo: Editora da Universidade 
Estadual Paulista, 1995.

BRÜSEKE, Franz Josef. O problema do desenvolvimento 
sustentável. In: CAVALCANTI, Clóvis (Org.). Desenvolvimento 
e natureza: estudos para uma sociedade sustentável. 4.ed. São 
Paulo: Cortez; Recife: Fundação Joaquim Nabuco, p. 29-40, 
2003.

CÂMARA, João Batista Drummond. Governança ambiental no 
Brasil: ecos do passado. Revista de sociologia e política. Curitiba, 
v. 21, n. 46, p. 125-146, jun. 2013,

CAMPOS, Glória Goulart da Silva. O projeto do decrescimento e 
a centralidade da categoria trabalho: uma perspectiva ontológica. 
In: VII COLÓQUIO INTERNACIONAL MARX ENGELS 
- GT 9 “Socialismo no século XXI”, 2012, Campinas: IFCH/
UNICAPMP, 2012. Disponível em: https://www.ifch.unicamp.
br/formulario_cemarx/selecao/2012/trabalhos/7143_Campos_
Gloria.pdf. Acesso em: 6 nov. 2019.

CARVALHO, Daniela Moreira de; PEDROZO, Eugênio Ávila. 
Caos, complexidade e tomada de decisão: como conciliar. 
Revista brasileira de gestão e desenvolvimento regional, 
Taubaté, v. 7, n. 1, p. 203-230, jan. 2011.

CAVALCANTI, Clóvis. Em busca da compatibilização entre a 
ciência da economia e a ecologia: bases da economia ecológica. 
In: VIEIRA, Paulo Freire & MAIMOM, Dália (Ed.). As ciências 
sociais e a questão ambiental: rumo à interdisciplinaridade. Rio 
de Janeiro: APED; Belém: NAEA, p. 79-93, 1993,

CMMAD, Comissão mundial sobre meio ambiente e 
desenvolvimento. Nosso futuro comum. 2.ed. Rio de Janeiro: 
Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1991.

DOVERS, Stephen R.; HANDMER, John W. Uncertainty, 



326  
Edemar Rotta  |  Ivann Carlos Lago  |  Fabiano Kapelinski (Orgs.)

sustainability and change. Global environmental change, v. 2, n. 
4, p. 262-276, 1992.

ELKINGTON, John. Towards the sustainable corporation: 
Win-win-win business strategies for sustainable development. 
California management review, v.36, n.2, p.90-100, 1994.

FOLADORI, Guillermo. Avanços e limites da sustentabilidade. 
R. paran. Desenv., Curitiba, n. 102, p. 103-113, jan./jun. 2002.

FOLADARI, Guilherme. Limites do desenvolvimento 
sustentável. Campinas, SP. UNICAMP/São Paulo: Imprensa 
nacional, 2001.

FURTADO, Celso. Pequena introdução ao desenvolvimento: 
enfoque interdisciplinar. São Paulo: Ed. Nacional, 1980.

GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas. The entropy law and 
the economic problem. In DALY, Herman (org.). Economics, 
ecology, ethics. Essays toward a Steady-State Economy. São 
Francisco: Freeman, p. 48-60, 1980.

LAGO, Ivann Carlos et al. Políticas públicas e gestão 
universitária: a experiência da UFFS. Revista Dialogus, v. 4, n. 2, 
2015.

LAMIM-GUEDES, Valdir. Consciência negra, justiça 
ambiental e sustentabilidade. Sustentabilidade em Debate. 
Brasília, v. 3, n. 2, p. 223-238, jul-dez, 2012.

LEIS, Héctor Ricardo; D’AMATO, José Luís. O ambientalismo 
como movimento vital: análise de suas dimensões histórico, ética 
e vivencial. In: CAVALCANTI, Clóvis. (Org.). Desenvolvimento 
e natureza: estudos para uma sociedade sustentável. 4.ed. São 
Paulo: Cortez; Recife: Fundação Joaquim Nabuco, p. 77-103, 
2003.

MEDEIROS, Monique; ALMEIDA, Jalcione. Insustentável 
sustentabilidade do desenvolvimento? Revista UNIARA, 
Araraquara, v. 13, n. 1, p. 107-114, jul. 2010



  327
Desenvolvimento e Políticas Públicas em Perspectiva...

MONTIBELLER FILHO, Gilberto. O mito do 
desenvolvimento sustentável: meio ambiente e custos sociais no 
moderno sistema produtor de mercadorias. 2. ed. Florianópolis: 
UFSC, 2004

MONTIBELLER FILHO, Gilberto. O mito do 
desenvolvimento sustentável. Tese (Doutorado). Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, p. 255, 1999.

MUELLER, Charles Curt. O debate dos economistas sobre 
a sustentabilidade – uma avaliação sob a ótica de análise do 
processo produtivo de Georgescu-Roegen. Est. Econ., São Paulo, 
v. 35, n. 4, p. 687-713, out-dez, 2005.

ROMEIRO, Ademar Ribeiro. Economia ou economia política 
da Sustentabilidade. Campinas: IE/UNICAMP, n. 102, p. 28, 
2001.

ROTTA, Edemar. Desenvolvimento regional e políticas 
sociais no noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Tese de 
Doutorado, f. 338. Programa de Pós- Graduação em Serviço 
Social – Doutorado, da Faculdade de Serviço Social da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS, 2007.

SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento 
sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 2009.

SACHS, Ignacy. Estratégias de transição para o século XXI. In: 
BURSZTYN, Marcel (Org.). Para pensar o desenvolvimento 
sustentável. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, p. 29-56, 1993.

SACHS, Ignacy. Rumo à ecossocioeconomia - teoria e prática do 
desenvolvimento. São Paulo: Cortez, 2007.

SARTORI, Simone; LATRÔNICO, Fernanda; CAMPOS, Lucila 
M. S. Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável: uma 
taxonomia no campo da literatura. Ambiente e sociedade. v.17, 
n.1, p. 01-22. Mar 2014.

SILVA, Tarcísio Augusto Alves da; LIMA, Laíse Soares. 
Desenvolvimento sustentável: um debate sobre as suas 



328  
Edemar Rotta  |  Ivann Carlos Lago  |  Fabiano Kapelinski (Orgs.)

impossibilidades. Revista Científica do IFAL. v. I, nº 1, jul./dez, 
2010.

SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2010.

VEIGA, José Eli da. A primeira utopia do Antropoceno. 
Ambiente & sociedade, São Paulo, v. XX, p. 233-252, abr.-jun. 
2017.

VEIGA, José Eli da. Desenvolvimento sustentável: o desafio do 
Século XXI. Rio de Janeiro: Garamond, 2010.



Capítulo 11

USO DE INDICADORES SOCIOECONÔMICOS 
NO DESENVOLVIMENTO, AVALIAÇÃO 
E ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS

Laura Luiza Mallmann Franke
Luana Cristina Stumm

DOI: 10.46550/978-65-88362-84-6.329-346

1 Introdução

Os estudos sobre desenvolvimento são de suma 
importância para qualquer sociedade, indo muito além 

de mudanças que sejam mensuráveis apenas no aspecto quantitativo 
da vida dos indivíduos, mas também no aspecto qualitativo. 
Nesse sentido, como utilizar essas informações disponíveis sobre 
a realidade social para planejar e otimizar a implementação de 
políticas públicas? Para tanto, o uso de indicadores contribui para 
uma maior efetividade social da ação pública, a partir da produção 
de informações e dados relevantes sobre determinada realidade.

As políticas públicas são empreendimentos governamentais 
complexos que necessitam de muitas informações no seu processo 
de planejamento e implementação, além de articularem programas 
de natureza universal com ações redistributivas em diversas áreas, 
as quais são operacionalizadas por agentes de diferentes níveis 
federativos de governo. Estes atuam em contextos heterogêneos, 
em termos de capacidade de gestão e de perfil socioeconômico de 
públicos-alvo.

Para tanto, a fim de conseguir atingir uma maior efetividade 
da implementação das políticas públicas, é necessário que haja a 
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produção de informações e dados que deem suporte a apoiem as 
decisões de gestores, subsidiando os diagnósticos em todo o ciclo de 
políticas públicas, que envolve as etapas de diagnóstico, formulação, 
implementação, monitoramento e avaliação. Além disso, ressalta-
se a importância das políticas públicas, principalmente as sociais, 
pois quando analisada juntamente com o desenvolvimento este era 
considerado, até os anos 1950, somente através do crescimento da 
economia do país. Com a estruturação das políticas sociais no país, 
permitiu-se um “amplo e diversificado conjunto de mecanismos de 
proteção e promoção social fundamentais para ampliar a justiça e 
coesão social, com melhorias substantivas nas condições básicas de 
vida da população (CASTRO, 2012, p. 1038).

Nesse sentido, o presente artigo visa contribuir para a 
discussão sobre a importância do uso de indicadores socioeconômicos 
no desenvolvimento, avaliação e acompanhamento de políticas 
públicas. Isso, a partir do modelo teórico-conceitual desenvolvido 
por Januzzi (2017), o qual busca explicar este uso de indicadores 
aplicados às etapas do ciclo de políticas públicas. Também, visa 
discutir sobre a relação entre políticas públicas e desenvolvimento 
de um modo geral, tendo por base os indicadores socioeconômicos, 
o que se considera um debate necessário atualmente.

2 Definindo indicadores

Com a consolidação do conceito de desenvolvimento, 
por volta de 1950, veio à tona o desafio de mensurá-lo, ou seja, 
como medir o desenvolvimento de uma nação, uma vez que este 
era utilizado, até então, apenas como sinônimo de crescimento 
econômico. A evolução do Produto Interno Bruto (PIB), tido 
como um indicador de referência quantitativa de desenvolvimento, 
utilizado pela área da economia, já não supria mais às demais 
áreas, pois nem sempre o crescimento econômico de um país era 
o responsável automático pelo desenvolvimento, em um sentido 
mais amplo (SIEDENBERG, 2003).

Então, nos anos 1960, nos Estados Unidos, surgiu a ideia 
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de “indicadores sociais” com o objetivo de haver formas que 
avaliassem as mudanças socioeconômicas que ocorriam na sociedade 
americana, visto que foi constatada a ausência de explicações das 
lacunas que existiam no processo de desenvolvimento social. Foi 
então que, na década de 1970, aumentaram as contribuições sobre o 
tema e organizações nacionais e internacionais como a Organização 
das Nações Unidas (ONU), Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Organização Mundial 
da Saúde (OMS), entre outros, começaram publicar índices 
regionais, nacionais e supranacionais, enquanto no Brasil era dado 
início a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 
(JANUZZI, 2015).

A partir de então, tem-se o conceito de desenvolvimento 
como não sendo mais algo puramente econômico. É estabelecido 
definitivamente que variáveis referentes à educação e saúde, por 
exemplo, também fizessem parte do conceito. De acordo com 
Januzzi (2002, p.1),

O aparecimento e desenvolvimento dos indicadores sociais 
está intrinsecamente ligado à consolidação das atividades 
de planejamento do setor público ao longo do século XX. 
Embora se possa citar algumas contribuições importantes para 
a construção de um marco conceitual sobre os Indicadores 
Sociais nos anos 20 e 30, o desenvolvimento da área é recente, 
tendo ganhado corpo científico em meados dos anos 60 no 
bojo das tentativas de organização de sistemas mais abrangentes 
de acompanhamento das transformações sociais e aferição do 
impacto das políticas sociais nas sociedades desenvolvidas e 
subdesenvolvidas (JANNUZZI, 2002, p.1).

Mas ainda hoje os indicadores são apresentados com 
frequência como apenas um valor estatístico, o que Siedenberg 
(2003, p. 53) diz desvirtuar o sentido próprio do conceito: “um 
indicador expressa algo que ele mesmo não é, ou seja, ele exprime 
apenas parcialmente determinado aspecto; ele é somente uma 
espécie de representante de um determinado aspecto de uma 
realidade bem mais complexa”.
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Desta forma, considera-se um indicador não apenas uma 
medida estatística representativa, mas quando esta se insere em 
um contexto teórico-metodológico que lhe dispõe o respectivo 
significado. Além disso, é importante que aquilo que está sendo 
mensurado/medido, expresse realmente algo relevante para o 
processo de desenvolvimento que está sob análise.

O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 
(2018) do governo federal do Brasil, adota a conceituação dos 
indicadores aplicados às políticas públicas como instrumentos que 
permitem identificar e medir aspectos que estejam relacionados a um 
conceito, fenômeno, problema ou resultado de uma intervenção na 
realidade. Tem por objetivo traduzir certo aspecto de certa realidade 
(situação social) ou construída (ação de governo), de maneira que 
possa ser operacionalizada a sua observação e avaliação.

Assim, constitui-se um retrato aproximado de determinadas 
dimensões da realidade social vivenciada, o que colabora na 
efetivação de políticas públicas. Subsidia-se o acompanhamento das 
atividades públicas através de técnicas apropriadas, proporcionando 
inferências de como a gestão pública pode focar e melhorar as suas 
estratégias e ações, além de aumentar a transparência da gestão e 
facilitar o diálogo entre os mais diversos grupos sociais organizados.

3 Propriedades desejáveis dos indicadores

Apesar de todos os avanços e esforços realizados para a 
construção e utilização dos indicadores, dificilmente haverá um 
indicador que seja suficientemente abrangente para mensurar um 
processo de desenvolvimento em toda a sua dimensão. Mesmo 
que seja o mais aperfeiçoado ou atual indicador, não será capaz, 
e é provável que nunca haja um, que seja capaz de abranger toda 
a complexidade do desenvolvimento de um país, pois a porção 
de variáveis não quantificáveis, ou seja, de difícil mensuração, 
precisariam ser consideradas (SIEDENBERG, 2003).

Castro e Oliveira (2014, p. 21) afirmam que no Brasil, 
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apenas “a partir do início do presente século é que o país passou a 
experimentar a formulação e a implementação de políticas públicas 
voltadas para a promoção do desenvolvimento num sentido 
socialmente mais inclusivo do que o praticado anteriormente”. 
Isso porque, de acordo com os autores, cada sociedade possui uma 
trajetória histórica e o resultado das políticas públicas pensadas 
e implementadas, bem como o processo de desenvolvimento 
dependerá da história de cada país.

Siedenberg (2003) enfatiza também que não se pode 
desconsiderar que, de forma geral, toda e qualquer política pública 
de desenvolvimento tem por base e demanda índices e indicadores 
para a sua efetividade. É por meio destes instrumentos que se 
analisa todos os pontos fortes e fracos, o sucesso ou o fracasso de 
uma estratégia de desenvolvimento, pois permitem comparações 
inter ou intra-regionais.

Nesse sentido, um indicador que tem por função subsidiar 
políticas públicas de desenvolvimento, segundo Januzzi (2002), 
tem como propriedades desejáveis:

1. Relevância Social: justifica a sua produção e legitima 
seu emprego de análise no processo de análise, formulação e 
implementação de políticas públicas;

2. Validade: refere-se ao quanto o indicador consegue 
explicar, representar, tornar compreensível o conceito abstrato que 
busca operacionalizar. A taxa de mortalidade infantil é um exemplo 
de indicador que opera de modo mais adequado para avaliar a 
dimensão da saúde do que um indicador como a porcentagem 
de domicílios com acesso a água encanada, que seria mais do 
saneamento;

3. Confiabilidade: relacionada à qualidade do levantamento 
dos dados usados para a construção e elaboração de um indicador 
social;

4. Grau de cobertura adequado: devem ter uma 
representatividade da realidade empírica em análise, de forma 
acurada.
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5. Sensibilidade: que possui a capacidade de captar as 
alterações ocorridas, decorrentes das intervenções realizadas, na 
realidade social a qual se tem como objetivo medir;

6. Especificidade: reflete estritamente as alterações 
relacionadas às mudanças ligadas à dimensão social de interesse. 
Esta propriedade depende do grau de associação existente entre 
as estatísticas sociais usadas em sua construção. Deve-se estar 
atento para que o indicador composto seja específico o suficiente 
para mostrar as suas variações dentro do objetivo esperado, pois a 
combinação de vários indicadores em um só, nem sempre representa 
que ele seja uma medida de maior validade, confiabilidade, 
sensibilidade e especificidade;

7. Inteligibilidade e comunicação de sua construção: diz 
respeito à transparência da metodologia usada na construção do 
indicador, dada toda a complexidade que isso envolve. Deve haver 
uma boa comunicação para que haja uma boa compreensão de 
todos, o que garante uma maior transparência no uso programático 
do indicador.

8. Periodicidade na atualização: período em que o indicador 
por ser atualizado, acompanhando a mudança social, avaliando o 
efeito das políticas públicas implementadas, bem como corrigir 
eventuais distorções. É necessário que haja uma certa regularidade 
nestes levantamentos para que o indicador seja efetivo.

9. Factibilidade: contribui com o diagnóstico da evolução das 
políticas públicas implementadas, levando em conta a viabilidade, o 
custo e o tempo necessários para a obtenção do indicador, que deve 
compatibilizar com as necessidades e usos que se faz do mesmo.

10. Desagregabilidade: capacidade de representação os 
grupos sociais de interesse, referidos a espaços geográficos reduzidos, 
grupos sociodemográficos;

11. Historicidade: propriedade a qual possui séries históricas 
amplas e que sejam comparáveis de igual forma, podendo-
se contestar as realidades atuais com as do passado, inferindo 
tendências e avaliando os efeitos de eventuais políticas públicas 
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implementadas.
Como não há uma teoria formal padrão de seleção de 

indicadores, raramente encontra-se um que atenda todas estas 
propriedades desejáveis, de forma plena. Trata-se de um arranjo 
complexo, que envolve muito mais do que uma lista de requisitos 
pretendidos. A seção seguinte abordará sobre a classificação 
dos indicadores e de que forma auxiliam na formulação, 
acompanhamento e avaliação das políticas públicas.

4 Classificação dos indicadores

Os indicadores sociais são uma medida quantitativa, mas que 
contém um significado social substantivo, de acordo com Januzzi 
(2004). Dessa forma, podem ser utilizados para substituir, quantificar 
ou operacionalizar um conceito social abstrato, tanto para relevância 
acadêmica quanto na formulação de políticas públicas. Portanto, 
pode-se dizer que os indicadores sociais informam sobre um aspecto 
da realidade ou até mesmo as mudanças que ocorrem na mesma.

Logo, esses indicadores auxiliam nas atividades de 
planejamento público, na elaboração de políticas sociais/públicas 
nas distintas esferas governamentais e proporcionam que as 
condições de vida e bem-estar da população sejam monitoradas 
pelo poder público e pela própria sociedade civil em geral. Por 
isso, o propósito deste trabalho é focar em tais indicadores, visto a 
importância dos mesmos para a população. Para tanto, nesta seção, 
serão utilizadas como referência as considerações feitas por Januzzi 
(2004) e Sousa (2014) a respeito deste tema.

De acordo com tais autores, a literatura existente sobre 
a classificação dos indicadores pode indicar muitas formas e 
critérios de classificação. Por isso, neste trabalho serão adotadas as 
considerações mais usuais: a) quanto à natureza do indicador; 2) 
área temática; 3) complexidade; 4) objetividade; 5) gestão do fluxo 
de implementação de programas e; 6) avaliação de desempenho.

Pode-se dizer que a classificação dos indicadores quanto à 
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sua natureza refere-se a taxonomia que é regularmente utilizada 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE, como 
os econômicos, que levam em consideração as políticas fiscais 
e monetárias, comércio exterior, entre outros; os indicadores 
sociais, como a pesquisa de orçamentos familiares; e ambientais, 
que procuram demonstrar o progresso quando se trata de 
desenvolvimento sustentável (SOUSA, 2014). No entanto, Januzzi 
(2004) afirma que a forma mais utilizada de classificação para tais 
indicadores é por área temática da realidade social. Isto posto, 
podem ser classificados quanto a demografia (por exemplo, taxa de 
mortalidade), educação (por ex. escolaridade média da população 
com quinze anos ou mais), saúde (por ex. percentual de crianças 
nascidas com peso adequado), mercado de trabalho (por ex. 
rendimento médio real do trabalho), qualidade de vida, habitação 
(por ex. densidade de moradores por domicílio), infraestrutura 
urbana (por ex. percentual de domicílios com esgotamento 
sanitário ligado na rede pública), segurança e justiça (por ex. 
roubos à mão armada por cem mil habitantes) , renda e pobreza 
(por ex. nível de pobreza) e meio ambiente. Existem ainda outros 
tipos de classificação de área temática que são consideradas pelo 
autor como mais agregadas, como os indicadores socioeconômicos, 
de condições de vida, de qualidade de vida, de desenvolvimento 
humano ou ainda ambientais.

A taxonomia sugerida por Januzzi (2004) e Sousa (2014) 
aponta ainda para classificações de tais indicadores em alguns grupos 
além da área temática. Assim, podem ser classificados quanto a sua 
complexidade, ou seja, entre simples ou compostos. Os indicadores 
simples são elaborados a partir de uma dimensão social já adotada 
e que é mais específica (por exemplo, o Produto Interno Bruto 
– PIB), enquanto os indicadores compostos envolvem dois ou 
mais indicadores simples (por ex., o Índice de Desenvolvimento 
Humano – IDH, que aglutina as áreas de saúde, educação e renda). 
Ressalta-se que o uso de indicadores compostos é aconselhável em 
casos em que é necessária uma avaliação mais geral do bem-estar, 
a condição de vida e nível socioeconômico de diferentes grupos 
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sociais (JANUZZI, 2004).
 No que tange a objetividade, os indicadores podem 

ser classificados como objetivos (quantitativos) e subjetivos 
(qualitativos), tem-se que os objetivos (quantitativos) referem-se 
a dados produzidos a partir das estatísticas públicas, isto é, por 
meio de dados que já existem e estão disponíveis. Já os indicadores 
subjetivos levam em consideração a percepção de grupos sociais 
ou especialistas sobre diversas informações sobre a realidade 
(JANUZZI, 2004; SOUSA, 2014).

Outra classificação possível de ser feita é entre indicadores 
descritivos e normativos. Os descritivos têm como função descrever 
a realidade, bem como suas particularidades. Apesar disso, não 
podem ser considerados “fortes” quando se trata de significados 
valorativos, segundo Januzzi (2004). De maneira oposta, os 
normativos possuem uma metodologia mais complexa e sua 
dependência de definições conceituais mais específicas são maiores. 
São, portanto, indicadores que mostram de forma explícita os juízos 
de valor ou critérios normativos da dimensão social, por exemplo, 
proporção de pobres e taxa de desemprego.

O quinto tipo de classificação dos indicadores refere-se à 
gestão do fluxo de implementação de programas, que possui grande 
relevância para a equipe governamental que gerencia o processo de 
formulação e implementação de políticas públicas. Isto porque esse 
tipo de classificação permite que os indicadores sejam selecionados 
conforme suas aplicações em diferentes fases do ciclo de gestão. 
Portanto, nessa classificação podem ser considerados indicadores 
de: a) insumo: medem a alocação de recursos a ser utilizada 
pelas atividades governamentais; b) processo: medem o nível de 
utilização dos insumos alocados; c) produto: mensura o alcance 
das metas físicas, isto é, o empenho na implementação das ações, 
sejam elas entregas de produtos ou serviços ao público-alvo de 
um programa governamental específico; d) resultado: benefícios 
que a implementação das ações governamentais trouxeram ao 
público-alvo do programa; e) impacto: medem os efeitos de tais 
ações na sociedade, mais especificamente os efeitos das estratégias 
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governamentais a médio e longo prazo (SOUSA, 2014).
Por fim, a última classificação possui um foco maior na 

avaliação de desempenho, ou seja, sobre a avaliação dos recursos 
alocados e os resultados alcançados provenientes das ações 
estabelecidas pelo governo (SOUSA, 2014), conforme Figura 1. 
Essa perspectiva permite afirmar que os indicadores podem ser de, 
segundo o autor:

- economicidade: são aqueles indicadores que medem 
os gastos na aquisição dos insumos como materiais, humanos, 
financeiros, entre outros, que são primordiais para a execução das 
ações planejadas;

- eficiência: se refere à produtividade, ou seja, conseguir 
entregar uma maior quantidade de produtos e serviços com menor 
quantidade de recursos utilizados;

- eficácia: mede o quanto um certo programa que foi 
planejado atingiu as metas e objetivos estabelecidos através de 
indicadores de resultado para essa avaliação;

- efetividade: classifica os resultados que as ações trouxeram 
para a sociedade em efeitos positivos ou negativos, apontando 
mudanças institucionais, ambientais ou socioeconômicas.

Figura 1 - Classificação dos indicadores de desempenho

Fonte: Adaptado de Sousa, 2014.



  339
Desenvolvimento e Políticas Públicas em Perspectiva...

A partir da discussão realizada nesta seção sobre a 
classificação dos indicadores utilizados pelo governo na formulação 
e implementação das ações para que sejam feitas políticas públicas 
adequadas para a realidade social, o próximo capítulo abordará um 
compilado de ideias sobre as demandas pelos indicadores em se 
tratando das políticas públicas, bem como explicações, através da 
teoria, sobre o ciclo dessas políticas.

5 A demanda por indicadores no ciclo de políticas públicas

A produção ampliada e regular de indicadores tem 
cumprido um papel fundamental para a formulação e legitimação 
de políticas públicas. Os censos demográficos, a PNAD e Pesquisa 
de Informações Básicas Municipais- MUNIC, realizados pelo 
IBGE, constituem levantamentos estatísticos impactantes para a 
formulação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas 
ao longo das últimas décadas. Cada uma destas pesquisas tem 
permitido a produção de indicadores que dialogam com mais ou 
menos intensidade com as demandas típicas de informações ao 
longo do ciclo de políticas públicas. Mas afinal, o que é este ciclo?

No processo de formulação de uma política pública, tem-
se apresentado de forma recorrente um ciclo de etapas sucessivas, 
as quais variam com mais ou menos estágios (HOWLETT; 
RAMESH; PERI, 2013). Nessa sequência, ao adotar-se o modelo 
teórico conceitual desenvolvido por Januzzi (2017), compreende-
se como os indicadores podem auxiliar e serem aplicados a todas 
as etapas que compõem o ciclo de políticas públicas, conforme é 
representado na Figura 2 e descrito posteriormente.
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Figura 2 – Ciclo de Políticas Públicas

Fonte: Adaptado Januzzi, 2017.

No modelo de Januzzi (2017), a primeira etapa é a definição 
da agenda política. Esta etapa corresponde aos diversos caminhos e 
processos que resultam no reconhecimento de uma demanda social 
como problema público, a ser solucionado com a intervenção de 
uma ação governamental, ou seja, a legitimação de uma questão 
social na agenda das políticas públicas do país. Os indicadores 
instrumentalizam as demandas latentes da sociedade que ao serem 
adequada e devidamente informadas, podem ser tratadas na agenda 
prioritária de governo. Além disso, oferecem aos técnicos e gestores 
uma representação estruturada apta de ser avaliada de forma 
comparada com outras demandas elencadas, como fome, pobreza e 
desempenho escolar, por exemplo, que disputam as prioridades em 
qualquer agenda do governo do país.

Na segunda etapa, formulação de políticas públicas, faz-
se referência aos processos e atividades relacionadas à produção 
de possíveis soluções, procedimentos e ações que sejam aplicáveis 
à demanda recém-legitimada na agenda governamental. Nesta 
etapa, os indicadores são necessários para diagnosticar, de forma 
multifacetada, a realidade social vivenciada, a fim de orientar as 
questões prioritárias de atendimento, bem como os formatos 
dos programas a serem implementados, as estratégias e ações 
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a desenvolver. Além do diagnóstico socioeconômico, há a 
necessidade da disponibilidade de dados e informações referentes à 
capacidade de gestão e implementação das políticas públicas pelos 
agentes públicos envolvidos, dentro dos diferentes contextos de 
desempenho. Isso, com a finalidade de se atingir a efetividade e o 
sucesso de uma política pública (JANUZZI, 2017).

A tomada de decisão, terceira etapa do ciclo, define o 
caminho a ser seguido, sendo requerido um conjunto de indicadores 
mais específico, selecionados a partir da orientação político 
governamental, da natureza dos programas, das questões sociais 
prioritárias a afrontar e dos públicos-alvo a se atender. Também, 
vale-se de indicadores que sejam apropriados para mensurar a 
capacidade dos agentes envolvidos (JANUZZI, 2017).

Na quarta etapa, implementação e execução de políticas 
públicas, tem-se a preocupação com: os esforços de implementação 
da ação governamental, a alocação de recursos e o desenvolvimento 
dos processos previstos nas alternativas elencadas anteriormente. 
Nesta etapa são necessários indicadores de monitoramento, 
prevalecendo-se pela sensibilidade, especificidade e periodicidade, 
principalmente, com que estão disponíveis. Faz-se a estruturação 
de um sistema de indicadores-chave, os quais permitem a 
observação da despesa produzida por um subprojeto ou unidade 
operacional prestadora de serviços, bem como do uso operacional 
de recursos humanos, financeiros e físicos, da geração de produtos 
e da percepção dos efeitos sociais imediatos e amplos das políticas 
(JANUZZI, 2017).

E por fim, a quinta e última etapa, que é a avaliação das 
políticas públicas. Esta etapa corresponde à avaliação da necessidade 
de mudanças nas políticas públicas implementadas, com a 
finalidade de garantir a sua efetividade, bem como suspendê-las, 
se o problema social deixou de compor a agenda governamental. 
Além dessas duas funções, trata sobre a adaptação das políticas 
públicas a uma nova realidade diagnosticada, reiniciando o ciclo. 
São empregados indicadores de diferentes naturezas (econômicos, 
sociais e ambientais), de modo que seja possível a análise da medida 
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em que as ações programadas e implementadas contribuíram para 
a remediação dos problemas sociais diagnosticados e elencados na 
agenda governamental, com intuito de melhorar as condições de 
vida da população. É neste momento que se dispõe de indicadores 
que respondam pela eficiência, eficácia e efetividade social, geradas 
pelas políticas públicas implementadas (JANUZZI, 2017).

Este modelo teórico conceitual facilita o entendimento do 
processo de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas 
públicas e da demanda de indicadores em todas as etapas do seu 
ciclo de vida, com a interação de diversos agentes. Há de se ressaltar 
também, segundo a visão de Fonseca e Fagnani (2013), que as 
políticas públicas são essenciais para que as desigualdades sociais 
sejam enfrentadas, que se apresentam no fornecimento de bens e 
serviços básicos como na saúde, educação, previdência, assistência, 
segurança alimentar, habitação, saneamento, transporte público, 
entre outros. Por isso, os autores afirmam que não se pode pensar 
em desenvolvimento sem considerar a importância de assegurar 
cidadania social para toda a sociedade. Além disso, as políticas 
sociais como parte da ação de um processo de desenvolvimento 
no país são muito diversificadas, pois vão desde ao campo social 
em se tratando de coesão social e justiça, até mesmo relação com a 
economia fomentando o crescimento e a produtividade, bem como 
modificações nos aparatos institucional e ambiental (CASTRO, 
2012).

Valem-se também as críticas, pois na realidade a formulação 
de políticas envolve a interação de muitos agentes, com diferentes 
interesses, apoios entusiastas e resistências proporcionalmente 
intensas, onde nem sempre a colaboração desejada da administração 
pública, seus gestores, atores políticos e técnicos é cooperativa, 
consensual e sistemática, como sugere o modelo. Mas de qualquer 
forma e crítica, é válido frisar que a utilidade do mesmo explicita 
como os indicadores amparam as diferentes etapas do ciclo de vida 
das políticas públicas.
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6 Considerações finais

Inicialmente o desenvolvimento de um país era atrelado 
apenas a uma lógica econômica, sendo que a partir dos anos de 
1960, teve-se o surgimento dos indicadores sociais, os quais 
obtiveram mais relevância a partir de 1970, como forma de analisar 
e avaliar as mudanças socioeconômicas que vinham ocorrendo ao 
longo dos anos. A partir de então, a produção de índices, tanto 
regionais quanto nacionais e supranacionais relativos à educação, 
saúde, bem-estar social, entre outras variáveis, passou a fazer 
parte do conceito de desenvolvimento. Portanto, se faz necessário 
entender que assim como a visão econômica de desenvolvimento é 
importante, a visão social é tão importante quanto, pois é através 
de tal visão que se torna possível atender aos problemas sociais por 
meio das políticas públicas.

Assim, os indicadores assumem um papel fundamental 
no fomento de informações para a formulação e legitimação de 
políticas públicas, pois interferem diretamente na qualidade da 
gestão governamental. Isto porque fazem um diagnóstico para 
determinada realidade e, a partir dele, é possível planejar estratégias 
e ações que sejam condizentes com as expectativas da sociedade.

Nesse sentido, buscou-se através do presente estudo 
apresentar de forma clara e objetiva da conceituação e importância 
do uso de indicadores no desenvolvimento e nas políticas públicas 
e a sua demanda dentro do ciclo das mesmas. Além disso, como 
forma de contribuir para o entendimento e discussão, foram 
apresentadas as propriedades desejáveis, bem como a classificação 
dos indicadores, mostrando-se toda a complexidade que estes 
instrumentos envolvem e a forma como auxiliam os avanços sociais 
dos países, além dos econômicos.

Desta forma, verifica-se que o uso de indicadores pode 
e contribui significativamente para a consolidação de políticas 
públicas e posterior desenvolvimento, de uma forma mais ampla. 
Januzzi (2017) enfatiza que a efetividade das políticas públicas 
não só depende dos indicadores, como também de muitos outros 
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fatores institucionais e operacionais. Mas, através do uso dos 
dados e informações de boa qualidade e regularidade que são 
gerados pelos indicadores, há uma potencialização do sucesso na 
sua execução, pois estes instrumentos permitem a identificação 
de demandas sociais latentes na sociedade, através de diagnósticos 
mais robustos e locais, mapeamento a capacidade de gestão em 
atender as demandas, além de monitorar e avaliar a sua efetivação.

Em suma, pode-se dizer que quando os indicadores sociais 
são usados de forma clara, responsável e transparente, parâmetros 
concretos podem ser estabelecidos, segundo Januzzi (2004), para 
que possa haver uma discussão sobre a natureza, conteúdo e as 
prioridades das políticas governamentais, bem como dos programas 
públicos e projetos de ação social. Portanto, pensar em indicadores, 
principalmente os sociais, significa oferecer ferramentas para um 
empoderamento real da sociedade, dessa forma, sendo possível 
exercer controle sobre as políticas que lhe dizem respeito, assim 
como apontar os possíveis direcionamentos das atividades do poder 
público. Mas, para que esse empoderamento seja realmente efetivo, 
é preciso atravessar as lacunas existentes em relação as estatísticas 
públicas, como a descontinuidade das pesquisas, os atrasos dos 
resultados, qualidade dos dados, entre outros problemas que são 
encontrados no decorrer das pesquisas. Logo, é fundamental que 
centros de pesquisas sejam mantidos para que possa as estatísticas 
possam ter continuidade, consequentemente, as políticas públicas 
decorrentes delas.
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1 Introdução

Os Conselhos Regionais de Desenvolvimento 
(COREDES) são parte de uma política estatal de 

descentralização dos recursos que retornam à sociedade através 
das demandas das comunidades. Essas demandas são parte de 
uma conquista gerada pelo reestabelecimento da democracia no 
Brasil e com isso o estabelecimento de diretrizes que garantissem 
a atuação da sociedade nas decisões referentes a investimentos. 
Enquanto as políticas públicas são uma necessidade para redução 
das desigualdades sociais os COREDES buscam também a redução 
das desigualdades regionais. A partir dessa análise, este estudo 
busca responder: de que forma os COREDES se estabelecem 
no Rio grande do Sul e qual a sua efetividade em relação a essa 
descentralização da gestão e do desenvolvimento?

A partir do início do século XX, o mundo passou a conviver 
com situações tensas entre as quais pode-se destacar genocídios, 
doenças, destruição e possibilidade de aniquilação e conflitos 
armados entre países. As duas grandes guerras mundiais e a crise 
de 1929 ilustram o período histórico analisado por diversos 
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historiadores entre eles Eric Hobsbawn (1995)1, porém, o pós-
guerra não foi menos traumático, levando o mundo a uma divisão 
entre socialistas e capitalistas, liderado por duas potências mundiais: 
EUA e URSS, que seriam a base das relações até o final do século 
XX.

Até o término oficial da guerra fria na década de 1990 e 
a polarização impulsionada pela globalização, o mundo estava a 
analisar os próximos passos realizados pelas grandes potências, 
estas modificadas em virtude desse movimento. Na América 
Latina a maioria dos países estavam vivendo ou tinham passado 
por experiências ditatoriais que levaram à redução de direitos e 
mudanças em suas políticas de desenvolvimento. Fausto (2001) 
destaca que, no Brasil, essa realidade não foi diferente, o que 
começou a ser modificada a partir das diretas já2, que culminou 
no processo de redemocratização, com a saída dos militares do 
poder, o restabelecimento das eleições diretas e a elaboração de 
uma nova Constituição, em 1988, consolidando o processo de 
estabelecimento de um Estado Democrático de Direito.  

Nesse sentido Allebrandt (2010) argumenta que o processo 
de redemocratização do Brasil caracterizou-se por dois pontos 
principais no plano político: o primeiro foi a consolidação do 
sistema democrático e representativo; e o segundo a implementação 
de instrumentos legais inseridos na Constituição Federal de 
19883, que viabilizaram a instituição de formas que garantiam e 

1 Eric Hobsbawm (1917-2012), historiador inglês, considerado um dos mais 
importantes no âmbito da historiografia contemporânea. Entre suas obras destacam-
se: “A Era da Revolução: Europa 1789-1848” (1962), “A Era do Capital: 1848-1875” 
(1975) e “Era dos Impérios -1848-1914” (1984). Suas obras analisam o processo 
histórico que define o século XX.

2 As diretas já foram estabelecidas pela pressão popular a partir de manifestações 
marcadas pelos comícios iniciados por figuras públicas e mais tarde alcançando 
grande parcela da população, levando milhões de pessoas as ruas por todo o país. O 
movimento consistia em pressionar o governo militar a abandonar a gestão ditatorial 
e implementar as eleições diretas no país. Nesse contexto as novas eleições foram 
convocadas com a participação de civis, mas desde que não tivessem atuação contraria 
aos militares ou que não fossem subversivos como eram declarados os socialistas e 
comunistas.

3 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é considerada a constituição 
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auxiliavam a participação popular na gestão das políticas públicas, 
possibilitando a criação de um sistema que aliava a democracia 
com a participação social. Esse modelo já era conhecido no país 
anteriormente, mas estava isolado pela falta de leis e pelo regime de 
governo imposto.

A partir da Constituição de 1988, esse processo de 
descentralização é impulsionado com um conjunto de tarefas que se 
demonstram necessárias, e que antes eram assumidas pelo Estado, 
mas que, a partir de agora, passavam ao âmbito dos governos 
internos como o estadual e o municipal, mas especialmente na 
esfera municipal.

Quando nos referimos a formas descentralizadas de 
gestão, estamos analisando possibilidades de participação da 
sociedade nas decisões estatais, sejam estas em nível econômico, 
educacional ou social. Nesse sentido as atividades de governança ou 
a governabilidade do país teriam áreas em que as decisões tomadas 
iriam diretamente de encontro aos interesses das comunidades 
solicitantes.

Neste contexto, as reflexões em torno do desenvolvimento 
começam a superar o viés economicista e centralizador, passando a 
incluir a participação efetiva da sociedade na resposta às questões 
das desigualdades sociais e regionais, geradas pela dinâmica do 
mercado e pela ação (ou não ação) do Estado (FONSECA, 2014). 
As políticas públicas emergem como essenciais para esse “projeto” 
de descentralizar a gestão e o desenvolvimento e efetivar os índices 
de redução das desigualdades sociais e regionais (AVRITZER, 
2008).

Dallabrida (2018) argumenta que neste período do final do 
século XX, o Brasil vivenciou uma reinvenção nas questões que 
envolvem a governança e a governabilidade. O estabelecimento de 

cidadã, pois garantia uma vasta lista de direitos à população. Foi o ponto de partida 
para o encerramento total do regime militar e sua ditadura, fazendo com que diversos 
exilados retornassem ao país. Apesar de restaurar a democracia, não conseguiu impor 
os direitos garantidos as classes dominantes, mantendo assim a desigualdade social e 
não punindo rigorosamente as atrocidades cometidas durante o regime militar.
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novas formas de relacionamento entre a sociedade civil, o Estado 
e o mercado, com ênfase em novas dinâmicas de participação 
civil e social, acarretou na criação de políticas públicas e estatais 
que possibilitassem o desenvolvimento regional aliado a novas 
possibilidades de gestão do desenvolvimento.

Allebrandt (2010) destaca que estas dinâmicas de 
participação são resultados de complexos processos de construção 
social de que participam os indivíduos/cidadãos e as organizações, 
após a Constituição de 1988 não apenas criar essas possibilidades, 
mas, também denominar de quem seria a responsabilidade de 
gerir essas dinâmicas, em um sistema de relações que contemplam 
poder e institucionalidade em espaços públicos que necessitam de 
interação com o Estado.

Apesar de que a estrutura organizacional da República 
Federativa brasileira não possua uma instância que seja intermediária 
entre o estado e o município, Bazzanella (2018) refere que, nos 
diferentes estados brasileiros, diversas experiências podem ser 
visualizadas em relação à institucionalização de espaços de discussão 
e construções de políticas de desenvolvimento, sejam estas nas 
esferas local ou regional. Assim, durante o final do século XX, os 
COREDES são criados no Rio Grande do Sul para contemplar a 
falta dessas instâncias e organizar a participação social.

Allebrandt (2010) afirma que os municípios e suas 
microrregiões como são descritas pelos COREDES, são espaços 
propícios para que a Constituição seja efetivada a partir da 
participação. Os territórios e as relações de poder e de pertencimento 
nas decisões e de participação nos espaços públicos auxiliam a 
compreender essa questão. Porém apesar de esses espaços serem 
ocupados, eles normalmente são utilizados para outros propósitos, 
seja para contemplar a legislação que obriga a sua existência, seja 
para manter relações de poder territoriais, não existindo como uma 
base para a descentralização de recursos e a redução da desigualdade.

Assim destaca-se a importância da descentralização da gestão 
e do desenvolvimento. Essa descentralização estaria nessa análise a 
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partir da atuação da sociedade civil organizada nos COREDES, 
possibilitando a transferência de recursos para regiões normalmente 
desassistidas pelo erário público, criando, assim, possibilidades de 
desenvolvimento regional.

Boisier (2006) sugere que, para entender o processo de 
desenvolvimento regional, deve-se dar uma atenção especial a um 
conjunto de elementos que delimitam o âmbito do planejamento 
do desenvolvimento regional em termos de sistemas de organização 
econômica, de estilos de desenvolvimento e dos conceitos hoje 
dominantes sobre o desenvolvimento econômico. Nesse sentido 
destaca-se que a análise de Boisier será utilizada como base para 
contextualização desse estudo.

Bandeira (2011) contextualiza que o estado do Rio 
Grande do Sul, está dividido territorialmente em 496 municípios 
autônomos que se constituem, juntamente com o Estado, em 
entes federados da República Federativa do Brasil. A partir da 
década de 1990 o Rio Grande do Sul organizou-se, a partir de suas 
microrregiões em COREDES, que haviam sido institucionalizados 
a partir de 1994 por uma lei estadual que permitia aos municípios 
participar ativamente da distribuição de recursos e assim gerir o 
processo de desenvolvimento regional incitado pela Constituição 
de 1988. Inicialmente os COREDES eram organizados em 21 e 
atualmente se dividem no território gaúcho em 28 COREDES.

Nesse sentido este estudo busca fazer uma análise dos 
COREDES, enquanto forma descentralizada de gestão e de 
participação e como ferramenta auxiliar enquanto política pública 
no cenário estadual. Assim este estudo enquadra-se como pesquisa 
qualitativa e exploratória, que conforme Gil (2016) tem como 
objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, 
visando explicitá-lo ou formular hipóteses para estudos futuros.

Com relação aos objetivos, trata-se de uma pesquisa 
qualitativa, que busca contribuir para a reflexão sobre a 
ação do Estado e da sociedade organizada nas dinâmicas de 
desenvolvimento. Como estratégia metodológica foi realizada uma 
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pesquisa bibliográfica, enfatizando os aspectos teóricos na questão 
do desenvolvimento e dos COREDES, tendo como base estudos 
de Allebrandt (2010), Rorato (2009), Felippi, Silveira e Allebrandt 
(2015), Cargnin (2014) e Munhoz (2007); e pelos estudos de Melo 
(1998), Guinmarães (2002), Rodrigues (2010), Souza (2006), 
Stephan (1999) e Kerbavy (2001), na questão das políticas públicas.

As políticas públicas possuem o papel de solucionar 
problemas de caráter econômico e sociais, por vezes, influenciadas 
por pressões diversas. Ainda pode-se caracterizar como um 
conjunto de ações do governo que podem ou gerar efeitos 
específicos, buscando atender demandas da sociedade, podendo 
estabelecê-las por intermédio da participação da sociedade ou por 
atos administrativos da gestão governamental.

Além dessa introdução, que situa o tema e apresenta 
os pressupostos básicos do artigo, tem-se mais três sessões e a 
conclusão. Na primeira sessão reflete-se sobre os conceitos de 
gestão e de desenvolvimento, bem como trata-se do processo de 
descentralização, especialmente decorrente da Constituição de 1988. 
Na segunda sessão aborda-se o processo de criação dos COREDES 
no Rio Grande do Sul e suas perspectivas de funcionamento na 
gestão do desenvolvimento. A terceira sessão ocupa-se de uma 
reflexão sobre as políticas públicas, como elementos centrais da ação 
do Estado na implantação de propostas de desenvolvimento. As 
considerações finais visam apontar avanços alcançados no processo 
de descentralização do desenvolvimento e das políticas públicas, via 
COREDES, e alguns desafios que ainda persistem.

2 Formas descentralizadas de gestão e do desenvolvimento

Neste tópico se quer destacar basicamente duas questões: 
a primeira, centrada na conceituação dos termos gestão e 
desenvolvimento; e a segunda baseada no porque descentralizar a 
gestão e o desenvolvimento, indo ao encontro do desenvolvimento 
regional.
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Na questão conceitual os estudos sobre desenvolvimento 
têm apontado uma polissemia em seu significado (SIEDENBERG, 
2010), indo desde o simples crescimento econômico até definições 
mais complexas que incluem transformações na estrutura produtiva, 
no conjunto das relações sociais e nas dinâmicas do território 
(ROTTA, 2007). Assim, neste estudo, será utilizado o conceito de 
desenvolvimento regional, corroborando com a perspectiva descrita 
por Boisier (1989), pois possibilita uma análise mais detalhada 
do contexto regional, em sua dinâmica, perpassada por aspectos 
econômicos, sociais, políticos, culturais, naturais, entre outros.

Muñoz (2007) destaca que, na metade do século XX, o 
debate sobre o desenvolvimento regional recebeu influência direta 
das principais correntes das chamadas teorias do desenvolvimento 
econômico. Ou seja, ocorreu uma transposição, muitas vezes 
direta, do debate internacional e nacional para a escala regional. 
Assim, surgiram as vertentes que partiam do cenário regional, seja 
criticamente, seja para reafirmar o caráter sequencial do processo 
de desenvolvimento.

Neto, Castro e Brandão (2017) argumentam que o tema do 
desenvolvimento regional, ou da questão regional, é um daqueles 
temas que encontram pouca ressonância nos assuntos da conjuntura 
econômica e política de uma nação. São assim, problemas que se 
constituem, em regra, no horizonte de longo prazo de uma nação 
ou região, não se estabelecendo como dinâmicas importantes entre 
os problemas a serem diagnosticados ou solucionados.

Muñoz (2007) afirma que: “nas décadas de 1960 e 1970 
o Brasil assistiu ao processo de descentralização geográfica das 
instituições governamentais de fomento, com a criação de bancos 
estaduais de desenvolvimento”. Essa descentralização durou até 
a crise que levou ao fim do modelo de desenvolvimento que era 
baseado na substituição de importações. Durante as duas décadas 
seguintes essa descentralização foi interrompida, visto que os 
municípios e suas microrregiões estavam se organizando para suprir 
essas necessidades que o governo federal não destinava recursos, ou 
havia abandonado literalmente.
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A gestão descentralizada aparece como possibilidade 
para que as desigualdades regionais sejam suprimidas a partir da 
integração administrativa desses territórios. Nesse sentido a não 
ocorrência da descentralização da gestão desses recursos poderia 
inviabilizar e aumentar as desigualdades ocasionadas nos grandes 
centros urbanos. Basicamente é o que acontece em algumas regiões 
ou até mesmo em alguns COREDES no Rio Grande do Sul. Nesse 
sentido há uma diversidade de autores que estudam o tema, seja 
em relação ao Brasil como Celso Furtado4 e Pedro Fonseca5, ou em 
centros de estudos como o OBSERVADR6, seja no exterior como 
abordado por Robert Putnam, Perroux e Rostow7.

Nesse sentido Dallabrida, Büttenbender e Birkner (2011) 
afirmam que a descentralização, enquanto estratégia para a melhoria 
na gestão pública, é um conceito antigo, visto que documentos 
internacionais destacavam esse assunto no início da década de 1960. 
No entanto, de forma mais efetiva, é a partir da Constituição de 
1988 que o Brasil prevê a execução de diferentes práticas de gestão 
de políticas públicas, compartilhadas entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, principalmente, através da criação 
de conselhos gestores nos municípios.

Cargnin (2014) destaca que no Brasil, a redução das 
desigualdades regionais esteve associada a preocupações com 

4 Celso Monteiro Furtado foi economista e um dos mais destacados intelectuais do 
país ao longo do século XX. Suas ideias sobre o desenvolvimento econômico e o 
subdesenvolvimento enfatizavam o papel do Estado na economia, com a adoção de 
um modelo de desenvolvimento econômico pré-keynesiano.

5 Vide a obra Presente e futuro do desenvolvimento brasileiro (IPEA, 2014).
6 O Observatório do Desenvolvimento Regional (OBSERVA-DR) foi criado em março 

de 2011, tendo como Local de Execução a UNISC - Campus Sede em Santa Cruz do 
Sul, possui por atividade a organização, instrumentalização de acesso e de divulgação 
de estudos científicos, relatórios técnicos e dados e informações sobre a temática do 
desenvolvimento regional. Nesse sentido, um dos objetivos é a elaboração, atualização 
e disponibilização de bancos de dados regionais, contendo informações estatísticas e 
espaciais em relação aos municípios e às respectivas regiões que são objeto de análise 
e pesquisa pelos diferentes Programas de Pós-graduação e instituições de pesquisa que 
integram a rede do OBSERVA-DR.

7Cada um à sua maneira buscou analisar o desenvolvimento a partir de uma análise 
específica. Putnam com o capital humano, Perroux com os Polos de crescimento e 
Rostow com o desenvolvimento em etapas.
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a ocupação dos vazios territoriais, a partir das políticas de 
desenvolvimento inseridas nas iniciativas de planejamento e 
implementação das políticas que desde o final dos anos 1930 
estavam nas agendas governamentais. De forma específica, as 
políticas regionais estiveram no centro da agenda nacional entre 
as décadas de 1950 e 1970, passando por um enfraquecimento 
durante toda a década de 1980 e culminando com sua derrocada 
nos anos 1990.

Rorato (2009) destaca que, no Rio Grande do Sul, a 
Constituição Estadual de 1989, elaborada após a constituição 
federal e tendo esta por base, estabeleceu, no seu artigo 16, a 
competência de, mediante lei complementar, instituir região 
metropolitana, aglomerados urbanos e microrregiões, para que o 
planejamento e a execução de funções públicas de seu interesse 
pudessem ser efetivados sem, necessariamente, ter a anuência da 
União. Apesar de a Constituição Federal prever a instalação dessas 
instâncias regionais, estas não foram definidas como instâncias de 
administração pública, como os Estados e Municípios.

Nesse sentido Allebrandt (2010) argumenta que a 
Constituição Federal de 1988, também conhecida como 
Constituição Cidadã, foi promulgada com o intuito de consolidar 
direitos e prever, em diversos dispositivos, a participação do cidadão 
na formulação, implementação e controle social das políticas 
públicas. Assim os artigos 198, 204 e 206 da Constituição deram 
origem à criação de conselhos de políticas públicas em diversas 
áreas e nos âmbitos dos três níveis de governo. A partir disso houve 
uma multiplicação de conselhos, em diferentes esferas, setores e 
áreas temáticas.

Entre os compromissos que a Constituição de 1988 
estabeleceu, estava o de restaurar a Federação. Esse processo 
ocorreu através da descentralização político-administrativa e do 
fortalecimento da democracia, por meio do empoderamento das 
comunidades locais no processo decisório sobre políticas públicas. 
Porém isso ainda está longe de efetivar-se na prática, por uma série 
de motivos, sejam eles teóricos ou práticos (BRASIL, 1988).
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Bandeira (1999) destaca a importância que a sociedade civil 
detém na participação e na promoção do desenvolvimento, seja 
este em qualquer escala. Ele apresenta um conjunto de argumentos 
que demonstram esta importância. O primeiro argumento ressalta 
a importância dos membros da sociedade na consulta, desde 
a concepção e elaboração, até a implementação e avaliação de 
programas e projetos que visem à promoção do desenvolvimento. 
A consulta à sociedade potencializa os resultados futuros dos 
programas e projetos que forem implementados. Em um segundo, 
Bandeira destaca que a sociedade tem importância pela sua atuação 
na vida pública, para que, assim, se construa uma boa governança 
e um desenvolvimento participativo saudável. A atuação direta e 
frequente da sociedade possibilita maior controle das ações estatais 
e aumenta a participação, seja ela qualitativa ou quantitativamente.

O terceiro aspecto vincula a participação da sociedade 
à acumulação de capital social. Isto se constitui em importante 
fator explicativo das diferenças regionais quanto ao nível de 
desenvolvimento. Assim a população torna-se especialista em 
determinados assuntos e, consequentemente, tende a ter mais 
facilidade na resolução dos problemas. Em um quarto argumento, 
Bandeira destaca a importância desse capital social para a 
implementação de políticas públicas e para o fortalecimento da 
competitividade regional.  Uma quinta e última argumentação 
identifica a importância da participação na formação e consolidação 
das identidades regionais.

Conforme já destacado por Putnam (2006) o capital social 
é fundamental para a escolha correta das políticas públicas e ações 
estatais a serem criadas nas regiões, evitando assim recriar problemas 
já conhecidos ou efetuar obras desnecessárias. A partir da análise 
dos argumentos de Bandeira podemos verificar que a participação é 
a base para a sociedade e seus projetos de desenvolvimento, estejam 
estes em quaisquer esferas.

No que se refere especificamente aos conselhos regionais, 
Muñoz (2007) destaca que a experiência dos conselhos tem 
evidenciado que o envolvimento da população, diretamente, ou 
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através de representantes das principais entidades da sociedade 
civil, auxiliam a garantir um caráter mais democrático à gestão do 
processo de desenvolvimento, possuindo potencial para interferir 
no modus operandi da máquina pública e assim nos governos, seja 
estadual ou municipal.

Dessa forma percebe-se a importância da participação da 
sociedade na consolidação da descentralização, seja da gestão ou 
do desenvolvimento, possibilitando repasses à administração local 
e aos conselhos para dinamizar a alocação dos recursos, tendo 
assim um papel fundamental na organização social assegurada na 
Constituição. No próximo tópico, com a abordagem dos conselhos 
regionais de desenvolvimento será contextualizado como a gestão e 
o desenvolvimento regional estão interligados.

3 Conselhos regionais de desenvolvimento

Neste tópico se busca apresentar, de forma sintética, como 
ocorreu o processo de criação dos COREDES, quais são os seus 
objetivos e prioridades de ação, visto que há literatura consolidada 
em torno dos mesmos8. Os processos de participação da sociedade 
e a descentralização da gestão pública foram sendo introduzidos de 
forma gradativa a partir da metade dos anos oitenta do século XX, 
concomitantemente ao processo de redemocratização, que esteve 
em curso no Brasil conforme já destacado no capítulo anterior.

Oliveira (2017) afirma que: “o Estado do Rio Grande 
do Sul se destaca entre os outros entes federados do Brasil pela 
trajetória de mobilização social em prol de demandas regionais”. 
Os desequilíbrios verificados nas questões do desenvolvimento e 
da política possibilitaram a criação de instituições públicas que 
atuariam no diálogo e articulariam as demandas regionais. Essas 
instituições foram se aperfeiçoando ao longo do tempo, fazendo 
com que o estado do Rio Grande do Sul tivesse um diferencial em 
suas ações de combate às desigualdades regionais.

8 Vide Munhoz (2007), Cargnin (2014), Rorato (2010) e Allebrandt (2010).
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No âmbito estadual, Cargnin (2014) afirma que “o debate 
em torno da descentralização e da regionalização da gestão pública 
e do planejamento, com ênfase na participação da sociedade 
organizada”, foi se inserindo nas pautas governamentais e assim 
refletindo as suas ações no planejamento e também nas ações dos 
Governos. Um dos primeiros governos a se dedicar a essa questão 
foi o de Pedro Simon, no final da década de 1980, através da criação 
do Programa Estadual de Descentralização Regional (PEDR) e 
do Programa dos Polos Regionais da nova Secretaria Estadual de 
Ciência e Tecnologia (PRCTs).

A partir disso a Assembleia Constituinte do Estado do Rio 
Grande do Sul possibilitou novas condições estatais e regimentares 
para que a regionalização e descentralização ocorressem, como por 
exemplo, ao determinar, conforme a Constituição Estadual de 
1989, em seu Art. 167, ao referir que “a definição das diretrizes 
globais, regionais e setoriais da política de desenvolvimento caberá a 
órgão específico, com representação paritária do governo do Estado 
e da sociedade civil” (RIO GRANDE DO SUL, 2019, p. 79).

Assim os Conselhos Regionais de Desenvolvimento iniciaram 
sua operacionalização no ano de 1991. Allebrandt (2010) argumenta 
que o governo de Alceu Collares apoiou a idéia da descentralização 
e desenvolveu estudos para formular uma proposta operacional 
para os conselhos, pois esta ainda não existia, fazendo assim com 
que houvesse legislação que definiria a estrutura e a manutenção 
dos conselhos. Dessa forma, em diversas regiões os segmentos 
passaram a se organizar a partir de reuniões e seminários, buscando 
compreender o processo e buscando influir na formatação e dinâmica 
de funcionamento, numa intensa mobilização em seminários que 
reuniram parcelas significativas da população local.

Felippi, Silveira e Allebrandt (2015) destacam que os 
COREDES, foram criados, para serem um fórum de discussão, 
decisão e de integração de políticas, de ações, de lideranças e de 
recursos orientados ao desenvolvimento regional do Rio Grande 
do Sul. O contexto histórico de redemocratização do país, quando 
ocorreram diversos eventos significativos em nosso país foram 
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essenciais para as discussões e integração de parte do capital social 
existente no estado. Primeiramente a luta pela volta das eleições 
diretas, depois a eleição ainda indireta de Tancredo Neves para a 
presidência da República o qual veio a falecer, deixando o cargo para 
o então vice-presidente José Sarney. Soma-se ainda a promulgação da 
nova Constituição Brasileira em 1988, a primeira eleição direta do 
país após vinte anos de ditadura militar em 1989, e o impeachment 
do Presidente da República Fernando Collor de Melo, ocorrido em 
1992. O final da década de 1980 e a primeira parte da década de 
1990 foi muito promissora e conturbada na questão política.

Souza e Silveira (2015) corroboram afirmando que nesse 
período, a sociedade rio-grandense, buscava não só garantir os 
direitos adquiridos, mas também usufruir dos seus direitos e 
deveres advindos da participação popular, e também expressos nas 
Constituições federal de 1988, que destaca em seu art. 1° - parágrafo 
único: “Todo o poder emana do povo”, e na Constituição Estadual 
do Rio Grande do Sul de 1989, em seu art. 149, § 8, o qual prevê 
a compatibilização dos orçamentos anuais e da lei de diretrizes com 
o plano plurianual, juntamente com sua regionalização no intuito 
de reduzir as desigualdades sociais e regionais. Na Figura abaixo, 
pode-se visualizar a dimensão geográfica dos COREDES no Rio 
Grande do Sul até o ano de 2009.

Figura 1 – Os COREDES no Rio Grande do Sul

Fonte: Oliveira, 2017.
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Gradativamente o território do Rio grande do Sul foi sendo 
organizado em Conselhos Regionais de Desenvolvimento. Felippi, 
Silveira e Allebrandt (2015) destacam que no final de 1991 eram 
dezessete COREDES, passando a 21 em 1994. Nesse ano, sob o 
governo de Collares foi aprovada a Lei que institucionalizou os 
Conselhos no estado. Em 1996, com a criação do 22° COREDE 
todo o território estava organizado em COREDES. A partir de 
2002 houve um movimento de fragmentação dos COREDES, com 
a divisão de COREDES maiores, nesse caso a criação do COREDE 
Alto da Serra do Botucaraí, seguido do COREDE Jacuí Centro, em 
2004 e em 2006, foram criados os conselhos de Campos de Cima 
da Serra e Rio da Várzea. Em 2008, são criadas as regiões do Vale 
do Jaguari e Celeiro e o Estado passa a contar com 28 Conselhos 
Regionais de Desenvolvimento. A efetivação dos COREDES em 
todo o território do estado possibilitou articulações em torno 
das demandas que a institucionalização garantia, e também pelo 
cumprimento de seus objetivos. A partir desse momento as regiões 
passaram a organizar suas análises no intuito de garantir apoio as 
suas necessidades até então ignoradas.

De acordo com Büttenbender, Siedenberg e Allebrandt 
(2011) o enfrentamento das desigualdades e desequilíbrios 
econômicos e sociais das regiões, no estado do Rio Grande do Sul, 
são sustentados pelos objetivos principais dos COREDES:

A promoção do desenvolvimento regional harmônico e 
sustentável; A integração dos recursos e das ações do Governo 
e da região; A melhoria da qualidade de vida da população; 
A distribuição equitativa da riqueza produzida; O estímulo 
à permanência do homem em sua região, e a preservação e 
recuperação do meio ambiente (COREDES RS, 2010 p.17-
19).

Ainda de acordo com Büttenbender, Siedenberg e Allebrandt 
(2011), os COREDES têm constituição jurídica própria em cada 
região. O funcionamento ocorre por meio da participação, discussão 
e deliberação em reuniões e assembleias, que são realizadas de forma 
ordinária ou extraordinária, em conformidade com o estatuto social 
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próprio de cada Conselho.
Assim, os COREDES representam para a democracia, uma 

experiência de descentralização do planejamento territorial e de 
gestão dos recursos, cujo objetivo é ampliar o desenvolvimento 
das regiões, possibilitando assim a redução das desigualdades 
visualizadas há séculos no estado. Nesse sentido, os COREDES são 
compreendidos como um fórum de discussão, no qual as decisões a 
respeito de políticas públicas e ações que visam o desenvolvimento 
regional, tornando-se nesse sentido um projeto necessário para as 
regiões nas quais estão instaladas.

4 Políticas públicas

De modo geral, políticas públicas são os atos emanados do 
Estado para solução de problemas diagnosticados que necessitam de 
movimentação estatal para impulsão de soluções, atuando de forma 
centralizada ou descentralizada. Boneti (2011, p. 18), “entende-se 
por políticas públicas o resultado da dinâmica do jogo de forças 
que se estabelecem no âmbito das relações de poder, relações essas 
constituídas pelos grupos econômicos e políticos, classes sociais e 
demais organizações da sociedade civil”. A inter-relação entre os 
grupos no ambiente em que as pressões são exercidas de forma 
recorrente e alternada pressionam as ações do Estado que direciona 
suas atividades diante da realidade social existente direcionando os 
investimentos para equacionar as demandas e neutralizar as pressões 
sofridas, atendendo as áreas prioritárias expostas por essas forças.

Na questão envolvendo os seus resultados, analistas 
defendem que os processos de descentralização podem ser 
responsáveis por melhorias na eficiência alocativa e equidade, ao 
mesmo tempo em que tendem a ampliar a participação comunitária 
e a transparência. Em suma, a Constituição de 1988 institui um 
processo de descentralização dos serviços públicos básicos mediante 
a definição de macro responsabilidades. A partir de então, cada área 
necessita desenvolver os mecanismos de coordenação e cooperação 
intergovernamental de modo a colocar em prática os pressupostos 
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constitucionais (CAVALCANTE, 2011).
A análise de políticas públicas apresentou-se expressiva 

na década de 1980, impulsionada pela transição democrática. 
Conforme (MELO, 1998) em primeiro lugar, pelo deslocamento 
na agenda pública. Durante os anos 1970, a agenda pública se 
estruturou em torno de questões relativas ao modelo brasileiro 
de desenvolvimento, onde a discussão limitava-se aos impactos 
redistributivos da ação governamental e ao tipo de racionalidade 
que conduzia o projeto de modernização conservadora do regime 
ditatorial. Eram centrais para essa agenda as questões de arranjo 
institucional: descentralização, participação, transparência 
e redefinição do mix público-privado nas políticas. A essa 
transformação da agenda seguiu-se uma redescoberta na agenda de 
pesquisas das políticas municipais e descentralização.

De acordo com Silva et. al. (2017) a descentralização das 
atribuições do Estado se acentuou a partir da metade dos anos 
da década de 1990, período em que o país passava por uma crise 
de governabilidade, sendo esta ainda, incitada pelos processos 
de globalização, os quais passaram a exigir do Estado novos 
comportamentos para satisfazer as demandas sociais por meio da 
busca pela viabilização de bem-estar, segurança e justiça, fatores 
que compreendem o tripé para a promoção do bem-comum.

Rodrigues (2010) acrescenta que a dinâmica das políticas 
públicas requer duas avaliações: uma análise sobre como as decisões 
são tomadas e outra sobre o poder que o Governo possui para 
prevenir uma situação. Assim, as políticas públicas devem ser 
explicadas baseando-se em diversos enfoques, consubstanciados 
pelos múltiplos vetores que a fundamentam. O processo sistemático 
do desenvolvimento das políticas públicas pode ser caracterizado 
pelos seguintes estágios: definição da agenda, formulação, 
implementação e avaliação do programa. De acordo com esse 
modelo, políticas públicas são estruturadas como um processo, o 
qual reúne um conjunto de atividades e etapas, visando o alcance 
de demandas.
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Desta forma, a associação entre Estado e políticas públicas 
demanda a definição da forma de política a ser utilizada e da prévia 
da área em que serão extraídos os recursos financeiros para sua 
implementação, além do estabelecimento de negociações a fim de 
preparar o cenário político e o ambiente econômico para a aceitação 
de uma política. A etapa de formulação constitui-se, portanto, em 
uma fase em que há a manutenção dos apoios políticos visando 
à aprovação e legitimação de uma política pública. A fase da 
implementação contém a aplicação da política através do Governo 
que posteriormente é objeto da avaliação (SILVA et. al., 2017).

Souza (2006) observa que após o processo de avaliação, 
ainda pode compor o ciclo das políticas públicas a etapa de extinção 
de políticas. A extinção da política pública pode ocorrer em três 
situações: quando sanados os problemas que originaram a política, 
momento em que a política alcançou o objetivo geral; quando o 
arcabouço legal que embasavam a política é identificado como 
ineficaz; ou quando o problema não é mais tido pelos atores ou 
pela opinião pública como prioridade, deixando de fazer parte da 
agenda de intervenções necessárias do Estado, através de políticas 
públicas.

Para Guinmarães (2002) na discussão sobre políticas 
públicas torna-se relevante entender a estrutura as políticas públicas, 
bem como seus modelos de descentralização. A descentralização é 
concebida como ruptura de um vínculo hierárquico pré-existente 
e relaciona-se basicamente à ideia de competências exclusivas. 
Nesse caso, descentralização implica a ausência de intervenção de 
qualquer outro órgão ou instância.

No plano político–institucional, a descentralização é 
entendida como a desvinculação do poder público, através de 
diversas modalidades, que vão de uma simples desconcentração 
de atividades até a descentralização de poder decisório, ou seja, 
da transferência de competências ou poderes do centro para a 
periferia. Neste plano, conforme Guinmarães (2002) é possível 
identificar três dimensões complementares: a administrativa, a 
social e a política.
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Na dimensão administrativa, a descentralização refere-
se à transferência de competências e de funções entre unidades, 
entre esferas de governo ou entre órgãos. Esta concepção de 
descentralização é justificada em função da necessidade de se buscar 
maior eficácia na gestão pública, eliminação de intermediações 
burocráticas e possibilidade de um contato mais próximo com 
o cidadão, o que geraria maior fidelidade às demandas sociais e 
melhor adequação da administração ao cumprimento de seus 
objetivos, facilitando Assim, a descentralização facilitando a relação 
e o acesso do usuário.

Na dimensão social, a descentralização traduz-se como 
participação social na gestão pública. Trata-se de uma passagem 
de parcelas de poder, competências e funções, segundo o caso, 
da administração pública para a sociedade civil. Desse modo, 
a descentralização é tratada como estratégia para a decisão de 
problemas de gestão pública local por grupos sociais locais, 
expressando seus anseios, bem como através da participação 
possibilitar meios de fiscalização e controle da gestão pública.

Além disso, a descentralização é também concebida como 
estratégia para o estabelecimento de modalidades de parcerias com 
os setores sociais, assim como de transferência, para o setor privado, 
da execução de tarefas antes consideradas de competência exclusiva 
do setor público. Esta concepção de descentralização é justificada 
pela necessidade de se reverter práticas paternalistas de Estado, 
através da democratização da gestão pública e da eliminação 
de intermediações burocráticas, criando novas possibilidades 
institucionais de participação da população organizada na prestação 
de serviços públicos.

Na dimensão política, a descentralização é uma forma para 
redistribuição do poder político do Estado, do nível central para os 
níveis periféricos. Baseia-se na concepção de que a descentralização 
afeta as relações de poder e introduz novos conflitos nas relações 
entre esferas de governo e na distribuição de poder e bens entre 
diferentes grupos na sociedade. Este entendimento fundamenta-
se no conceito de descentralização enquanto processo político e é 
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justificada como estratégia para democratização do poder, através da 
ampliação dos níveis de participação cidadã com vistas à melhoria 
da eficiência da gestão pública.

A análise do binômio descentralização e democracia tem a 
ver com o grau de poder que a Constituição confere às unidades da 
federação de elaborar políticas, descentralizando a administração e 
transferindo a maior parte do orçamento às unidades da federação, 
reservando aos legisladores da esfera federal o direito de aprovar as 
leis básicas e fiscalizar sua execução nesses campos ou atribuir às 
unidades menores a competência exclusiva para elaborar leis e fixar 
impostos nessas áreas, quer contribuam ou não para a igualdade e 
o bem-estar de todos os cidadãos da federação (STEPHAN, 1999, 
p. 230).

O processo de descentralização vem acompanhado de um 
forte enfoque participativo contemplado pela Constituição de 
1988 e acentuado pelas Constituição Estadual e Leis Orgânicas 
Municipais que consagram a instituição dos Conselhos Regionais e 
Municipais. Porém, percebe-se que essa questão não está colocada 
ainda claramente para o poder local, que tem encontrado muitas 
dificuldades em adequar modelos participativos e modelos de 
gestão pública, principalmente em âmbito municipal.

Contudo, as regiões têm procurado a articulação através 
de conselhos regionais no intuito criarem forças e mecanismos 
para atender demandas locais e regionais e atuado na governança 
das ações públicas ação estatal. A criação de regiões, definida por 
territórios de abrangência regional, tem como função à articulação 
dos atores sociais, políticos e econômicos no objetivo de analisar 
problemas e buscar soluções através a institucionalização de políticas 
adequadas, estabelecendo relações com o Estado e demais atores.

Mesmo se constituindo em órgãos institucionalizados na 
gestão local e regional, sua organização pressupõe a participação 
de representantes de segmentos organizados da sociedade civil, 
que por vezes, não são membros da classe política, Esses novos 
representantes da sociedade civil têm a sua legitimidade muitas 
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vezes questionada, na medida em que representam determinados 
grupos de interesses, pois são eleitos em assembleias das quais 
participam cidadãos preocupados com a área de atuação do 
Conselho. Os poderes executivo e legislativo também indicam uma 
cota de representantes (KERBAVY, 2001).

A transferência do poder decisório, segundo Kerbavy 
(2001), implica, por um lado, em responsabilidade e participação 
na estrutura do poder local, por outro, em processos de 
modernização gerencial da gestão pública. Essas duas dimensões da 
descentralização entre níveis de governo impactam fortemente as 
estruturas tradicionais do poder local. Por outro lado, as diferenças 
regionais na constituição dos conselhos impactam nos objetivos 
que são traçados nas políticas, porém fazem parte da dinâmica da 
atuação dos atores que são responsáveis pela condução e fiscalização 
das políticas descentralizadas pelo poder central.

5 Considerações finais

Ao longo do estudo, percebeu-se que os COREDES 
surgiram com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais em 
termos de desenvolvimento. Dessa forma, desde o seu surgimento 
na década de 90, os COREDES muito têm evoluído principalmente 
no aspecto envolvendo o planejamento territorial, visando tanto o 
desenvolvimento regional, bem como uma melhor qualidade de 
vida às populações potencialmente desassistidas.

A participação popular possui entraves que reduzem a 
efetividade das ações dos conselhos, entre as quais deve aumentar e 
melhorar para qualificar o processo de construção e implementação 
de políticas públicas locais e regionais, melhorando o capital social 
no processo.

Atualmente a atuação social, propõe-se a auxiliar no 
planejamento estratégico do Estado através das demandas regionais 
discutidas pelos conselhos e pela liberação de recursos para execução 
descentralizada de programas, por meio da consulta popular, entre 
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as esferas de governo. Nos últimos anos a escassez de recursos, 
principalmente em nível estadual, tem desacreditado o movimento 
de participação, e consequentemente dificultando a mobilização 
popular por parte dos COREDES e Conselhos Municipais de 
Desenvolvimento (COMUDEs).

Nesse sentido os COREDES têm, em seu princípio, a 
promoção do desenvolvimento regional e por objetivo obter 
regiões mais homogêneas através de um adequado planejamento, 
que deve ser devidamente diagnosticado conforme as demandas 
de cada região, para, por meio desse diagnóstico possibilitar a 
materialização dos Planos de Desenvolvimento Estratégico. Ano 
após ano os COREDES vêm ganhando mais espaço para debater 
principalmente junto aos órgãos públicos, questões, porém, torna-
se necessário uma maior participação popular, ou seja, uma maior 
mobilização das regiões para que os COREDES tenham, de certa 
forma, maior visibilidade e consequentemente ocorra a amplificação 
do desenvolvimento dessas regiões.

No entanto, algumas propostas realizadas em sua criação 
ainda não foram atingidas, conforme afirma Coelho (2010, p. 
11-18) “pois apesar de conseguir constituir-se como um Fórum 
de discussão e união de lideranças ainda será preciso conquistar 
a possibilidade de os COREDES participarem efetivamente das 
decisões sobre a integração de políticas, ações e recursos orientados 
ao desenvolvimento regional”. O fato é que, apesar de o Estado ter 
levado em conta a “regionalização dos COREDES para formular as 
nove Regiões Funcionais de Planejamento”, os recursos ainda são 
destinados aos órgãos governamentais com regionalizações distintas 
das Regiões Funcionais e dos COREDES, o que dificulta e às vezes 
inviabiliza a aplicação dos recursos.

Assim percebe-se que os conselhos possuem papel importante 
junto à sociedade e principalmente na geração de capital social para 
efetivar seus projetos, bem como auxiliar na distribuição de recursos 
no fomento à redução das desigualdades regionais. Um ponto 
que carece de maior atenção se refere nas metodologias adotadas 
em diversos conselhos, bem como na distribuição territorial dos 
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mesmos. Vale ressaltar que esses pontos auxiliariam na eficiência de 
atuação dos COREDES, para assim efetivá-los como proposto na 
constituição de 1988.
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1 Introdução

A ordem capitalista foi instituída a partir da desagregação 
ao modo de produção feudal, provocado principalmente 

pela Revolução Francesa e Revolução Industrial (TRINDADE, 
2002). A partir desse cenário, as pessoas foram conduzidas a novas 
formas de convivências e de trabalhos, surgindo dilemas, marcados 
pela exploração da classe trabalhadora, com baixos salários, longa 
jornada de trabalho, precarização de direitos, beneficiando a 
reprodução do capitalismo (MOTA, 2009).

Em busca de uma reação e enfrentamento desses problemas, 
foi necessário encontrar possibilidades viáveis à sobrevivência dos 
indivíduos, como proprietários de seus próprios meios de trabalho.  
Tais possibilidades Santos (2012) denomina como “alternativas”, 
sendo estas, alternativas econômicas ao capitalismo. São 
consideradas como um meio de organizações e das comunidades 
resistirem à hegemonia do capitalismo, não rejeitando o crescimento 
econômico, mas impondo limites a ele. Assim, no presente estudo, 
serão abordados o associativismo, o cooperativismo e a Economia 
Solidária, como alternativas ao sistema capitalista, as quais se 
reproduzem neste sistema como opção de busca de melhores 
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condições de vida dos indivíduos.
Como forma alternativa ao desenvolvimento capitalista, 

o associativismo surge como uma perspectiva voltada ao coletivo, 
vivenciando a cidadania (ALBUQUERQUE, 2003). Conforme 
Frantz (2012) o cooperativismo emerge na Revolução Industrial 
como reação aos problemas sociais da época. E a Economia Solidária 
surge propondo uma nova concepção de economia voltada à 
solidariedade para com os trabalhadores desfavorecidos (SINGER, 
2003). Tais alternativas podem criar associações em redes ou ainda, 
praticar o Comércio Justo.

Diante desse contexto, destaca-se que o presente estudo 
possui como objetivo compreender como o associativismo, o 
cooperativismo e a Economia Solidária se manifestam como formas 
alternativas ao capitalismo na promoção do desenvolvimento.

O estudo classifica-se quanto à abordagem em uma pesquisa 
qualitativa, a qual Sampieri, Collado e Lucio (2013) definem como 
um enfoque de pesquisa que é flexível e não usa dados estatísticos. 
Quantos aos objetivos, caracteriza-se por ser uma pesquisa 
descritiva, a qual descreve características de contextos ou situações, 
detalhando como essas ocorrem (SAMPIERI; COLLADO; 
LUCIO, 2013). E quanto aos procedimentos é considerada uma 
pesquisa bibliográfica, já que é baseado em artigos e livros (GIL, 
2017).

No que diz respeito à estrutura desse estudo, após a 
presente parte introdutória, aborda-se sobre as alternativas 
ao desenvolvimento, dissertando acerca do associativismo, 
cooperativismo e a Economia Solidária. Na sequência, descreve-se a 
relação das redes solidárias e o comércio justo para com as alternativas 
ao capitalismo. Ao final, são apresentadas as considerações finais.
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2 Alternativas ao desenvolvimento associativismo, 
cooperativismo e economia solidária

A visão de progresso1, que emergiu com maior intensidade 
na modernidade, passou a entrar em crise e dar espaço à ideia 
de desenvolvimento no final do séc. XIX e no início do séc. XX 
(ROTTA, 2005). Para Sen (2010) o desenvolvimento não pode 
ser considerado apenas sob ótica de acumulação de riqueza, 
do crescimento do Produto Interno Bruto e de outras variáveis 
relativas à renda. Deve estar ligado à qualidade de vida e à liberdade 
desfrutada pelas pessoas. Essa liberdade tornará os seres sociais mais 
completos, praticando suas escolhas, interagindo com a sociedade 
e influenciando-a. Logo, o autor relaciona o desenvolvimento à 
liberdade.

O conceito de desenvolvimento vai além do termo 
crescimento, complementam Bassan e Siedenberg (2008). Ele 
está relacionado à satisfação das necessidades dos indivíduos, 
eficiência produtiva, atendimento dos objetivos das sociedades 
e boa administração dos recursos escassos. Dessa maneira, busca 
uma melhor qualidade de vida e melhor distribuição de renda. 
O desenvolvimento ocorre, desde o território, ao ser posto em 
um quadro construtivista, subjetivo, intersubjetivo, valorativo, 
axiológico e endógeno, baseado na autoconfiança coletiva a fim de 
inventar recursos, administrar os existentes e agir de forma solidária 
e cooperativa (BOISIER, 2006).

Em busca de tal desenvolvimento Santos (2012) propõe 
práticas alternativas ao desenvolvimento econômico capitalista, uma 
vez que o capitalismo, durante muitos anos, detém a hegemonia 
do sistema econômico. De acordo com Cattani (2003), há a 
necessidade de superar tal capitalismo. Isso, pois, segundo o autor, o 
capitalismo domina o planeta e é responsável por problemas como 
a agravação das desigualdades, exploração das riquezas naturais 
e a intensificação da necessidade da acumulação, em que grande 

1 Visão voltada às capacidades humanas, pautada no trabalho e na aliança entre ciência, 
técnica e indústria (ROTTA, 2005).
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parte do trabalho é desenvolvido de forma estressante, levando à 
população o consumo alienado.

Entretanto, Santos (2012), descreve que o capitalismo foi 
constantemente desafiado, desde o pensamento associativo, na 
luta dos camponeses contra a participação forçada em fábricas 
capitalistas, até a rejeição do mesmo pelos países periféricos e a 
busca por um desenvolvimento alternativo. Assim, as teorias 
críticas ao capitalismo propõem conquistar a ideia moderna da 
emancipação social.

Uma das maneiras em busca dessa emancipação social são 
as alternativas em relação ao capitalismo. Essas, ao mesmo tempo 
que buscam tal emancipação, devem também ser viáveis, visto que 
Santos (2012) reitera que não podem ocorrer da mesma forma 
que a economia socialista centralizada, que propunha apenas 
uma forma de alternativa ao capitalismo, a qual era autoritária e 
centralizada. Dessa maneira, deve-se buscar múltiplas alternativas, 
baseadas nos valores da igualdade da solidariedade e da proteção ao 
meio ambiente. Nessa mesma perspectiva, Cattani (2003), sugere 
uma “outra economia”, a qual é distinta das práticas econômicas 
tradicionais. A partir dela, prevê alternativas de produção, as quais 
apropriam-se corretamente da natureza e das potencialidades dos 
fenômenos.

Santos (2012) menciona que alternativas podem estar 
relacionadas com pequenas unidades locais de produção, como por 
exemplo, as cooperativas, bem como com luta por direitos laborais 
e de ambiente mínimos, buscando economias ancoradas aos 
princípios da solidariedade e da cooperação. As alternativas variam 
conforme sua relação com o capitalismo (SANTOS, 2012). O autor 
exemplifica com o caso de organizações que estão ligadas ao sistema 
de mercado e empresas capitalistas, como as cooperativas; e o caso 
de empresas que rejeitam o capitalismo, como propostas ecológicas 
antidesenvolvimentistas. O autor reitera que ao aderir a valores 
não capitalistas, as alternativas desencadeiam a emancipação. Tal 
emancipação possui relação a nível individual, com a mudança 
das condições de vida de seus participantes, como também a 
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nível societal, em que experiências positivas difundem com maior 
intensidade valores e formas de organização não capitalistas. Dentre 
as práticas do pensar alternativo, encontram-se as alternativas: 
associativismo, cooperativismo e Economia Solidária.

2.1 Associativismo

Sendo uma das formas alternativas à economia capitalista, 
o associativismo é protagonizado por um grupo de indivíduos 
que reúnem-se continuamente para resolver demandas comuns e 
divergências, lastreados por princípios éticos, conforme descrito 
por Albuquerque (2003). No processo associativo há sentimento 
de solidariedade, convivência e troca, relacionando-se à realidade 
em busca do fortalecimento de identidade e construção de uma 
sociedade mais digna (LEONELLO, 2010).

O associativismo é uma perspectiva democrática, está 
ligado ao modelo alternativo ao vivenciar a cidadania, atuando de 
forma coletiva e instaurando um movimento de interação cultural, 
sociopolítico e econômico (ALBUQUERQUE, 2003). Rejeita a 
forma economicista que induz o ser humano ao individualismo 
e à busca de lucros máximos, bem como se interliga à união de 
esforços pautando-se na ética em meio ao agir coletivo.

Conforme Albuquerque (2003), o associativismo pode ser 
visto em uma perspectiva normativa, identificado em diferentes 
formas organizacionais. Nestas, a participação pode se dar pela 
representação e o resultado almejado pelo grupo é o que define a 
continuidade do grupo. Assim, pode haver associações políticas, de 
trabalho, religiosas, de estudos, núcleos de consumo e produção, 
comitês, comissões, os quais podem atuar por motivos sociais, 
filantrópicos, culturais, científicos ou econômicos.

Locks Filho (2016) menciona que o associativismo é um 
objeto de estudo multifacetado, em que a análise é realizada por 
diversas áreas do conhecimento. No âmbito da Ciência Política, 
o associativismo pode ser analisado em diversas correntes teóricas, 



378  
Edemar Rotta  |  Ivann Carlos Lago  |  Fabiano Kapelinski (Orgs.)

para compreendê-lo na contemporaneidade. Essas correntes são: 
pluralismo, deliberativismo, culturalismo e neoinstitucionalismo.

Os intelectuais que deram início ao interesse pelo 
entendimento do associativismo foram os pluralistas europeus, 
no início do século XX. Estes criticavam a centralização e a 
burocratização da democracia representativa e dos regimes 
autoritários da época, bem como acreditavam que deveriam haver 
instituições que possibilitariam maior participação e envolvimento 
dos cidadãos na política, a fim de  aprimorar a representação 
governamental. Tais instituições seriam as associações (LOCKS 
FILHO, 2016). Enfatizam a importância das relações entre as 
associações e as instituições governamentais em uma sociedade 
democrático-pluralista.

A teoria do deliberativismo, parte da tese de Jürgen 
Habermas, a qual investigou a formação da esfera pública burguesa, 
em que pessoas começavam a se reunir para debater assuntos que 
anteriormente eram apenas resolvidos na esfera privada, legitimando 
suas ideias e por vezes opondo-se ao sistema político vigente. Assim, 
essa teoria propõe que as esferas públicas devem prevalecer às esferas 
privadas e ao sistema político, sendo que as associações possuem 
ligação com a esfera pública, as quais possibilitam a participação de 
esferas internas de tomadas de decisão e influenciam na sociedade e 
na opinião pública (LOCKS FILHO, 2016).

No que se refere à teoria culturalista, Locks Filho (2016, 
p.43) menciona que:

[...] nas teorias culturalistas o associativismo é um dos 
indicadores possíveis no exame da formação ou erosão de 
valores culturais, porque são “escolas de democracia” que 
atuam em complementaridade com o sistema político formal, 
fomentando interações entre os associados que possam gerar 
cooperação, confiança e tolerância mútua.

Essa teoria baseia-se em autores como Almond e Verba, 
Tocqueville e Putnam. Locks Filho (2016) traz, em suma, a 
teoria de tais autores. Almond e Verba relatam que as associações 
são importantes ao desenvolvimento de uma cultura cívica; para 
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Tocqueville as associações geram confiança e cooperação, integrando 
os indivíduos à política de forma não conflituosa; e Putnam possui 
a ideia de que a as associações voluntárias geram autonomia e 
capital social para a sociedade, o que diminui a probabilidade de 
governos centralizados se beneficiarem indevidamente da sociedade 
(LOCKS FILHO, 2016). A partir disso, Locks Filho (2016) 
menciona que esses autores defendem a importância de associações 
mais informais e locais alheias à questões políticas, ao contrário dos 
neoinstitucionalistas que consideram importante a integração das 
associações ao Estado.

De acordo com Locks Filho (2016), os neoinstitucionalistas 
mencionam que as instituições são importantes ao processo 
político e socioeconômico, como também são construções sociais 
que determinam as oportunidades existentes na sociedade. 
Para eles, é a partir da associação e integração do Estado com as 
organizações da sociedade civil que resultará a política e promoverá 
o aprimoramento da democracia.

Independentemente da corrente teórica da qual o 
associativismo provenha, o mesmo deve estar voltado à melhora das 
condições de vida da coletividade. Leonello (2010, p.57) descreve 
que “[...] o associativismo instrumentaliza os mecanismos que 
concretizam as demandas sociais e que tornam os homens mais 
próximos da busca de autonomia na promoção do desenvolvimento 
local.”.

O desenvolvimento local pode ser visto na perspectiva 
do desenvolvimento alternativo (JESUS, 2003). Tal forma 
de desenvolvimento é considerada um processo que melhora 
a qualidade de vida das pessoas e que gera maior dinamismo 
econômico, por meio da ação de agentes locais – conhecidos por 
atores, sendo que ocorre em pequenos territórios, usufruindo 
dos recursos presentes na localidade (BUARQUE, 1999). Em tal 
contexto há a conexão ao associativismo, o qual busca a melhora 
da existência humana e consequentemente o desenvolvimento de 
determinado local (LEONELLO, 2010).
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2.2 Cooperativismo

O cooperativismo, sob ótica de prática social, emerge 
em reação a problemas técnicos, dificuldades políticas e sociais 
relacionadas à produção e distribuição de bens e serviços. É 
também identificado como um processo social, envolvendo 
indivíduos (GUASSELI, 2009). No que tange à economia, pode 
ser considerado um processo associativo que indivíduos unem suas 
capacidades produtivas, de consumo e de poupança. Para Frantz 
(2012), a cooperação pode ser observada como um fato social 
com base econômica que está atrelado ao processo de trabalho, 
envolvendo a produção e distribuição de bens e riquezas.

O termo cooperativismo deriva do latim e expressa um 
movimento social. É um termo composto pela preposição 
“cum”, que significa “com, em companhia de, juntamente 
com” e pelo verbo “operari”, que significa “trabalhar”. Dessa 
forma, o termo cooperativismo traz em sua origem histórica 
a noção de trabalho conjunto, de relações sociais de trabalho 
(FRANTZ, 2012, p.14).

As cooperativas, entidades que potencializam o 
cooperativismo, nascem de uma relação social, com objetivos 
econômicos, que possuem sentido mais amplo que sua dimensão 
econômica (FRANTZ, 2012). Elas são associações autônomas 
formadas por pessoas que se unem voluntariamente para satisfazer 
suas aspirações sociais, econômicas e culturais (SCHMIDT; 
PERIUS, 2003). Assim, Frantz (2012) descreve que cooperativas 
são associações de pessoas (projeto social) e entidades econômicas 
(projeto econômico), se diferenciando, por tal motivo, das demais 
sociedades, complementam Schmidt e Perius (2003).

Nas Assembleias Gerais que ocorrem nesse tipo de 
organização, cada indivíduo equivale a um voto, sendo assim, 
as cooperativas são reconhecidas por sociedade de pessoas. As 
cooperativas intermedeiam as relações entre cooperados e o 
mercado. Assim, geram um incremento na economia do cooperado 
e envolvem o mesmo na cadeia produtiva (BIALOSKORSKI 
NETO, 2015).
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A existência das entidades cooperativas ocorre no momento 
em que seus cooperados, unidos, buscam a solução de problemas, 
caracterizando uma sociedade independente nas decisões, 
economicamente e socialmente constituída (GUASSELLI, 2009). 
Essas organizações são ferramentas para execução dos objetivos de 
indivíduos ligados pela ajuda mútua, não possuindo a intenção 
de lucro. Não prevendo o lucro, ocorre a caracterização do ato 
cooperativo, em que a sociedade tem objetivos sociais baseados nos 
interesses de seus cooperados (KLEIN, 2014).

Nas cooperativas, o associado assume o papel de cliente e 
também de gestor da entidade. Bialoskorski Neto (2015) menciona 
também que as sociedades cooperativas são importantes aos 
produtores rurais uma vez que agregam valor aos seus produtos, 
bem como podem ter um desempenho diferenciado em relação a 
outras empresas por terem uma estrutura organizacional diferente 
das demais, inclusive na distribuição de direitos.

A entidade cooperativa pode possuir dupla natureza, 
de associação cooperativa ou empresa cooperativa (FRANTZ, 
2012). A associação cooperativa é caracterizada pelas necessidades, 
interesses e sentimentos dos indivíduos que as compõem. A 
empresa cooperativa está relacionada à estratégia e aos mecanismos 
de realização dos objetivos dos cooperados. Frantz (2012, p. 64) 
conclui que “Na associação cooperativa está a vontade política e 
na empresa cooperativa está o poder da ação instrumental dessa 
vontade.”.

Apesar da prática da cooperação ter ocorrido por diversos 
povos antes de seu reconhecimento, Frantz (2012) elucida que o 
movimento cooperativista emergiu com maior intensidade a partir 
do declínio da ordem feudalista e ascendência da ordem capitalista, 
por meio da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. A partir 
desse período, o cooperativismo foi denominado “Movimento 
Cooperativista Moderno”. Esse movimento foi originado a 
partir do conflito contra a má distribuição de riqueza e poucas 
oportunidades. Buscava melhor qualidade de vida e a valorização 
do trabalho humano (FRANTZ, 2012).
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Franceses e ingleses tiveram iniciativa em tal movimento, 
conforme Guasselli (2009). Objetivavam, através da ajuda mútua 
no trabalho e sendo guiados pelos ideais de justiça e fraternidade, 
melhorar as condições socioeconômicas, para que as associações 
tivessem organização na produção industrial e nos regimes de 
troca. O mesmo autor relata que, dessa forma, no ano de 1844 
surgiu a primeira cooperativa. Esta era formada por 28 tecelões e 
estava localizada na cidade de Rochdale, na Inglaterra. A primeira 
entidade cooperativa reconhecida mundialmente pertencia ao 
ramo do consumo e era constituída por um armazém em que eram 
oferecidos artigos de primeira necessidade (GUASSELLI, 2009).

Foram os pioneiros de Rochdale que criaram os princípios 
do cooperativismo, os quais servem de base para vivência 
cooperativista até os dias atuais. Schmidt e Perius (2003) elencam 
tais princípios: Adesão Livre e Voluntária; Controle Democrático 
pelos Sócios; Participação Econômica dos Sócios; Autonomia e 
Independência; Educação, Treinamento e Informação; Cooperação 
entre Cooperativas; e Preocupação com a Comunidade.

Para que os objetivos dos associados e da cooperativa que 
fazem parte sejam alcançados com maior êxito, foram criados os 
ramos do cooperativismo. De acordo com a Resolução nº 56/2019 
da Organização das Cooperativas Brasileiras são sete ramos assim 
denominados: produção de bens e serviços, crédito, infraestrutura, 
agropecuário, saúde, consumo e transporte.

No Brasil, a prática do cooperativismo já ocorria dentre os 
povos indígenas no processo de formação das Reduções Jesuíticas 
(SCHMIDT; PERIUS, 2003). Os padres jesuítas que contribuíam 
na organização das Reduções, também incentivavam o processo 
de trabalho coletivo, ajuda mútua e bem-estar do indivíduo e da 
família, fatores que seriam mais relevantes em relação ao interesse 
econômico de produção.

A organização cooperativa surgiu no Brasil em 1891, de 
acordo com Schmidt e Perius (2003), na cidade de Limeira, em 
São Paulo por meio da fundação de uma Companhia Telefônica. 
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A primeira cooperativa de produtores rurais do país surgiu no Rio 
Grande do Sul, em Veranópolis e Antônio Prado, no ano de 1892.  

Conforme Büttenbender (2011), na região Noroeste do 
Estado do Rio Grande do Sul, a vivência do cooperativismo é 
influenciado pela colonização por imigrantes europeus, o modelo 
caboclo existente na região e a experiência das Reduções Jesuíticas. 
A partir dos imigrantes europeus houve a propagação da prática 
do associativismo, principalmente pela igreja cristã, bem como 
a prática da agricultura familiar. Os caboclos, descendentes de 
portugueses, espanhóis, índios e escravos, vivenciavam a cooperação 
e a solidariedade e realizavam o extrativismo da erva-mate, mel e 
madeira. Nas Reduções Jesuíticas, os padres catequizavam os índios, 
respeitando os costumes dos mesmos, ensinando novas de técnicas 
de trabalho e incentivando o uso coletivo dos meios de produção, 
sendo que a produção não possuía intuitos econômicos.

Assim, é perceptível que o cooperativismo possui diferentes 
estruturações. Ele é moldado de acordo sua constituição de 
estrutura social e econômica, concepção política e crenças religiosas; 
possui diferentes propostas, conforme o problema a ser superado 
(FRANTZ, 2012). Santos (2012) afirma que o cooperativismo 
desenvolveu-se como alternativa ao individualismo liberal e ao 
socialismo centralizado. É enfatizado por Frantz (2012) que o 
cooperativismo somente será alternativo se não deixar-se dominar 
por um sistema instrumentalizado, em que para isso, deverá ter 
claro que deverá acolher a liberdade individual e a dimensão do 
coletivo com intuito de realização do indivíduo.

2.3 Economia solidária

O termo “Economia Solidária” está ligado à ideia de 
solidariedade, diferentemente do individualismo competitivo 
presente no capitalismo (SINGER, 2003). Relaciona-se aos 
poupadores, produtores e consumidores que praticam a solidariedade 
em contribuição as trabalhadores mais desfavorecidos, praticando a 
autogestão por meio da igualdade de direitos.
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Importante destacar que no Brasil a proposta fundante da 
Economia Solidária criou condições de implantação a partir da 
constituição do Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES), 
encarregado de promover a articulação entre os empreendimentos 
solidários, as entidades de assessoria e fomento e os gestores 
públicos. A partir da constituição do FBES e da SENAES o 
fomento à Economia Solidária foi constante, baseado em seus 
princípios gerais. Estes são pautados na valorização social do 
trabalho humano; na satisfação plena das necessidades de todos 
como eixo da criatividade tecnológica e da atividade econômica; 
no reconhecimento do lugar fundamental da mulher e do feminino 
numa economia fundada na solidariedade; na busca de uma 
relação de intercâmbio respeitoso com a natureza; e nos valores da 
cooperação e da solidariedade (FBES, 2006).

Para Picolotto (2011) a Economia Solidária pode ser 
entendida a partir de diversas dimensões. Na dimensão material, 
a Economia Solidária emprega pessoas, gera renda, organiza 
os trabalhadores e as associações, bem como intenta recuperar 
empreendimentos com as atividades econômicas em decadência. 
Na dimensão da cultura refere-se basicamente à área dos valores, 
como a cooperação, solidariedade, igualitarismo e cidadania. 

Na dimensão sociopolítica, a Economia Solidária é 
considerada como uma alternativa de organizar a vida social, um 
movimento que contesta o modo capitalista de organização da 
produção. Na dimensão econômica, está relacionada a atividades 
participativas, com uma distribuição justa do que fora gerado a 
partir da produção e comercialização, almejando melhoras das 
condições de vida de seus componentes (PICOLOTTO, 2011).

Sobretudo, a Economia Solidária é mais uma alternativa de 
desenvolvimento em detrimento ao sistema capitalista. Para Silva 
(2010, p. 57), a Economia Solidária ressurge como:

[...] resgate da luta histórica dos (as) trabalhadores (as), como 
defesa contra a exploração do trabalho humano e como 
alternativa ao modo capitalista de organizar as relações sócias 
dos seres humanos entre si e destes com a natureza. Uma de 
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suas principais formas é a constituição de eixos de articulações, 
redes, canais e mecanismos outros que possibilitem, no cenário 
atual, avançar na construção de um modelo de desenvolvimento 
mais justo e pautado em novos valores.

Portanto, a Economia Solidária relaciona-se a valores 
culturais que priorizam o ser humano como finalidade da atividade 
econômica, sendo contra à acumulação do capital particular. É 
considerada uma alternativa para geração de trabalho e renda, 
busca eliminar as desigualdades sociais e propagar a solidariedade 
humana por meio da organização da produção e reprodução da 
sociedade. A melhora da qualidade de vida e o desenvolvimento 
sustentável constituem a base para a outra economia, a “Economia 
Solidária” (FBES, 2006).

3 A relação da articulação em redes e o Comércio Justo para 
com as alternativas ao capitalismo

  A articulação em redes e o Comércio Justo relacionam-
se com as alternativas ao capitalismo, uma vez que a articulação 
em redes, voltada à prática de colaboração solidária, fomenta a 
economia local e regional através de geração de emprego e renda 
(MANCE, 2002); e o Comércio Justo busca possibilidades fora 
do comércio tradicional por meio do auxílio a produtores pobres 
e excluídos, proporcionando um preço justo à sua produção 
(VALADARES, 2012).

3.1 Articulação em redes

As associações em redes compõem uma nova forma de 
organização social e sua atuação contribui nos resultados dos 
processos produtivos, de poder e de cultura (CASTELLS, 1999). 
Elas são definidas por Castells (1999) como vários nós interligados, 
os quais podem se expandir, desde que tenham os mesmos objetivos. 
Mance (2002) descreve também que o trabalho em rede contribui 
para o melhor desempenho dos empreendimentos.
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A noção de rede coloca a ênfase nas relações entre as diversidades 
que se integram, nos fluxos de elementos que circulam nessas 
relações, nesses laços que potencializam a sinergia coletiva, no 
movimento de autopoiese em que cada elemento concorre 
para a reprodução de cada outro, na potencialidade de 
transformação de cada parte pela sua relação com as demais 
e na transformação do conjunto pelos fluxos que circulam 
através de toda a rede (MANCE, 2002, p.236).

Para Carrascal (2011) há dois tipos de redes. Uma delas 
é voltada aos ganhos privados, como de empresas capitalistas, em 
que há estrutura hierárquica e exploração de recursos e de forças 
de trabalho. Outra modalidade relaciona-se à solidariedade entre 
indivíduos, descentralização nos grupos, estrutura horizontal e 
ganhos coletivos.

Quanto às redes de economias capitalistas, Mance (2002) 
descreve que estas, por vezes, são formadas a partir de grandes 
empresas que se unem para atuar na esfera mundial. Entre elas 
fluem tecnologias, produtos, serviços e valores econômicos. Os 
comerciantes locais dificilmente conseguem competir com tais 
empresas e acabam vendendo seus empreendimentos a estas, as 
quais, aos poucos, eliminam os concorrentes locais e aumentam 
os preços das mercadorias e serviços, majorando seus ganhos e 
incrementando estes à rede da qual fazem parte (MANCE, 2002).

No que concerne às redes que estão relacionadas à 
solidariedade, como redes de Economia Solidária, estas envolvem 
tecnologias, produção e serviços em práticas de colaboração solidária 
(MANCE, 2002). Elas englobam economias locais e regionais, as 
quais se expandem, gerando mais empregos e maior distribuição de 
renda. Buscam trabalhar com margens mínimas a fim de promover 
o consumo solidário dos trabalhadores.

Da mesma forma, Santos (2012) menciona as redes 
de cooperação, em que cita o caso do complexo cooperativo de 
Mondragón, localizado na Espanha. Para o bom desempenho 
das cooperativas desse complexo, formadas por cooperativas de 
crédito, consumo, educação e produção, unidas pelos laços de 
dependência entre si, foi importante a sua participação em redes 
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de apoio, constituídas pela cooperação entre o Estado e os grupos 
de Mondragón. Conforme Santos (2012) é de suma importância 
a formação de redes de apoio mútuo, em que há participação de 
organizações que se preocupam em realizar uma transformação 
social, uma vez que empresas não capitalistas são frágeis ao terem 
de enfrentar a concorrência capitalista.

Na atualidade, há a negação da liberdade das maiorias e 
maior liberdade privada daqueles que detêm a maior parcela de 
capital (MANCE, 2002). A partir disso, grupos de indivíduos 
dominados, oprimidos e explorados se unem e se organizam para 
superar tal situação e o fazem por meio de redes. Desse modo, 
surgem novas relações sociais as quais buscam suprimir a lógica 
capitalista de acumulação de riquezas e exclusão social, bem como 
desejam formar uma nova civilização multicultural.

3.2 Comércio justo

O termo “Comércio Justo” aparece pela primeira vez em 
1964, na primeira conferência da Organização de Comércio e 
Desenvolvimento das Nações Unidas, em Genebra. Porém, sua 
atividade se inicia aos anos de 1940, na Europa, em que missionários 
levavam produtos artesanais produzidos pelos pobres para serem 
vendidos aos ricos, com intuito de contribuir às comunidades de 
agricultores e artesãos. O Comércio Justo pode ser considerado 
uma atividade comercial alternativa, em vista ao aumento de renda 
do produtor a partir de um preço justo pago por seu produto 
(CARRASCAL, 2011).

O Comércio Justo é o processo de troca que visa a produção, 
distribuição e consumo dos produtos e que tem como fim 
um desenvolvimento solidário e sustentável. Este comércio 
pretende ajudar, principalmente, produtores pobres e 
excluídos das redes normais de comércio, dando-lhes a 
oportunidade de terem melhores condições de vida quer estas 
sejam econômicas, políticas ou sociais. Este tipo de comércio 
proporciona um preço justo para os produtores, educação 
para os consumidores mas sobretudo um desenvolvimento 
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para todos, sem nunca esquecer os Direitos Humanos e o 
meio ambiente, ou seja, fomenta produtores responsáveis e 
consumidores éticos (VALADARES, 2012, p.13).

O Comércio Justo busca promover o desenvolvimento 
sustentável de produtores que estão em desvantagem, por meio 
de um pagamento justo pela produção (BOSSLE, 2011). Para o 
autor, o Comércio Justo critica o paradigma econômico atualmente 
dominante, o sistema capitalista. Todavia, possui sua fundamentação 
ligada ao sistema capitalista. Bossle (2011) complementa que no 
Comércio Justo a matéria-prima e o produto devem ser comprados 
de pequenos produtores organizados democraticamente, a um 
preço que possa contribuir para que estes tenham qualidade de 
vida.

Conceitualmente, as diferenças entre as redes de Comércio 
Justo e as de comércio internacional tradicionais está no foco 
para a cooperação entre as partes e formação de parcerias 
duradouras de negócios. Outro fator distintivo é relacionado 
à eliminação do atravessador, indivíduo esse que nas redes 
tradicionais se beneficia de parcela representativa dos lucros 
provenientes das atividades comerciais (SCHMITT, 2011, 
p.44).

 Os produtores, segundo Valadares (2012), devem produzir 
suas mercadorias conforme normas técnicas e os consumidores 
compram tais mercadorias por possuírem consciência solidária ou 
por não concordarem com as injustiças do sistema internacional 
de trocas. Como parceiros do Comércio Justo há empresas de 
cooperação que contribuem com ajudas financeiras, ou empresas 
privadas que possuem responsabilidades sociais e trabalham sobre 
o Comércio Justo, bem como há o apoio das entidades públicas por 
meio de regulamentos.

As entidades que aderem ao Comércio Justo possuem o 
objetivo de dar seguimento ao processo de trocas. Relacionado 
a isso há entidades que defendem seus associados produtores, 
como cooperativas e sindicatos de trabalhadores. Bem como 
há cooperativas de consumo que buscam a conscientização dos 
indivíduos ao consumo ético, praticando o Comércio Justo. As 
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agências de certificação são entidades que participam na promoção 
do Comércio Justo por meio da análise e confirmação de produtos 
que podem ser incorporados nesse tipo de comércio. Inclusive, há 
um selo do Comércio Justo internacional para identificar o produto 
provindo da produção justa. Todavia, nem sempre tal produção 
justa acontece, uma vez que entidades do Comércio Justo fazem 
associações com multinacionais (VALADARES, 2012).

Conforme Carrascal (2011), o Comércio Justo pode ser 
vivenciado por associações e cooperativas, as quais são organizações 
de produtores, desde que cumpram com critérios e princípios 
preestabelecidos por essa forma de comércio. Em relação à Economia 
Solidária, o Comércio Justo se identifica em três dimensões: 
Socioeconômica, em que são abordadas práticas de intercâmbios 
comerciais norte-sul para respeitar critérios de justiça e equidade; 
Educativa, em que tem uma abordagem cidadã e responsável do 
consumo; e Política, em que se compromete na participação com 
outras articulações, organizações não governamentais, sindicatos, 
associações de consumidores, promovendo campanhas de 
sensibilização e de pressão destinadas a impor regulamentos públicos 
ao comércio a nível local (TAISNE; TORRES, 2006). 

Assim, o Comércio Justo está atrelado às formas alternativas, 
uma vez que busca possibilidades fora do comércio convencional 
(VALADARES, 2012). Para que seja vivenciado com efetividade 
é importante o cultivo de seus princípios, baseados nas condições 
justas de produção, agregação de valor e comercialização, integração 
dos elos da cadeia produtiva, respeito ao meio ambiente, buscando 
sempre desenvolvimento local em direção à sustentabilidade 
fortalecimento da democracia (CARRASCAL, 2011).

4 Considerações finais

Apesar de o desenvolvimento não mais possuir viés 
estritamente econômico, passando a ter uma visão ligada à 
qualidade de vida e à liberdade desfrutada pelos indivíduos, o 
capitalismo ainda impera como forma hegemônica na promoção 
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do desenvolvimento. Contudo, diante de tal cenário, especialmente 
dentro da hegemonia capitalista, surgem formas alternativas ao 
capitalismo como opção de uma parcela da população enfraquecida 
ou excluída em uma sociedade capitalista, conseguir manter-se 
economicamente e com qualidade de vida em tal realidade.

Tendo por objetivo compreender como o associativismo, o 
cooperativismo e a Economia Solidária se manifestam como formas 
alternativas ao capitalismo na promoção do desenvolvimento, foi 
notório que cada uma delas atua voltada ao coletivo, podendo 
representar opções ao modo capitalista de os indivíduos organizarem 
sua vida econômica e social.

O associativismo atua como forma alternativa a partir da 
vivência coletiva, em que indivíduos reúnem-se periodicamente para 
tentar solucionar divergências comuns. Não apoia o individualismo 
e nem a busca por lucros máximos. Busca o fortalecimento da 
identidade dos grupos e melhoramento das condições de vida dos 
indivíduos, e consequentemente, da sociedade como um todo. 
Contribui ao desenvolvimento local, uma vez que envolve atores 
locais e explora as potencialidades existentes em cada local.

O cooperativismo se manifesta como alternativa por ser 
uma relação social com fins econômicos, pautado pela união e ajuda 
mútua entre seus associados, que emerge a partir de dificuldades 
políticas e sociais relacionadas à produção e distribuição de bens 
e serviços, buscando melhor qualidade de vida e a valorização do 
trabalho humano. Nas cooperativas, as quais são instrumentos 
de efetivação do cooperativismo, indivíduos buscam realizar a 
comercialização de seus produtos sem intermediários, não visando 
lucros, mas sim o atendimento das necessidades de seus cooperados. 
As cooperativas possuem natureza de associação cooperativa e de 
empresa cooperativa, em que a primeira está relacionada aos valores 
e necessidades de seus cooperados, e a segunda caracteriza-se pela 
instrumentalização e estratégias de realização dos objetivos dos 
associados.

A Economia Solidária pode ser considerada um movimento 



  391
Desenvolvimento e Políticas Públicas em Perspectiva...

social na luta contra os processos de exclusão e exploração social, 
almejando assim, uma melhor qualidade de vida das pessoas, 
colocando o ser humano como sujeito e finalidade da atividade 
econômica e não prevendo o objetivo incessante por lucros. É uma 
alternativa de organizar a vida social, buscando empregar pessoas, 
gerar renda e a justa distribuição do que fora produzido e das 
riquezas geradas. Constitui-se como um movimento de obtenção 
de trabalho e renda, possibilitando que uma sociedade diminua 
as desigualdades materiais e sociais, guiando-se pelos princípios de 
solidariedade e desenvolvimento sustentável.

As diversas formas de associação, a cooperação e a Economia 
Solidária podem ser efetivadas e fortalecidas através da formação 
de redes. Por meio da articulação em redes, essas organizações 
potencializam o coletivo, fazendo com que consigam se manter 
diante da concorrência capitalista. O Comércio Justo também possui 
relação com as alternativas ao capitalismo, pois pode ser vivenciado 
por associações e cooperativas e se identifica com a Economia 
Solidária. Isso pois, objetiva o desenvolvimento sustentável dos 
produtores e a melhoria da qualidade de vida por meio do aumento 
de renda do produtor resultante da venda de suas mercadorias por 
um preço justo, sendo que devem ser seguidas regras de produção 
para que o selo do Comércio Justo seja concedido ao produtor.

Em suma, é notório que as formas alternativas – 
associativismo, cooperativismo e Economia Solidária – são opções 
praticadas a fim de contribuírem ao desenvolvimento, com a intenção 
da melhora da qualidade de vida dos indivíduos, constituindo-
se como alternativas para a parcela da população que possui 
dificuldades de se manter economicamente dentro de tal sistema 
capitalista. Tais alternativas possuem relação com a articulação 
em redes e com a prática do Comércio Justo os quais, reforçam as 
entidades e valorizam a produção das minorias, respectivamente. As 
alternativas destacadas dão início ao processo de desenvolvimento 
por meio do amparo aos indivíduos e organizações frágeis diante 
do sistema capitalista.
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1 Introdução

Ao longo da história, as discussões sobre desenvolvimento 
econômico ampliaram-se significativamente em termos 

teóricos e políticos na economia. Isto ocorreu em etapas de maior 
ou menor interesse desde as concepções dos economistas clássicos 
como Smith, Malthus e Keynes, os quais construíram em boa 
parte, as bases da teoria do crescimento econômico. Atualmente, 
um dos desafios é melhorar a compreensão das complexas 
interações entre humanidade e biosfera, surgindo vários conceitos 
e teorias alternativas a proposta tradicional de desenvolvimento e 
crescimento.

Nas décadas de 70/80 surgiram conceitos alternativos de 
desenvolvimento, o eco desenvolvimento e o desenvolvimento 
sustentável. Estas abordagens não conseguiram suplantar as velhas 
visões sobre o desenvolvimento, e foram, muitas vezes adotados 
e utilizados para fortalecer ainda mais o sistema “capitalista 
sustentável”. No entanto, ao indagar-se a questão básica quanto 
à possibilidade de tais abordagens, estes conceitos, por vezes 
perde seu sentido e, por conseguinte, correm o risco de tornarem-
se   conceitos vazios, dando apenas legitimidade para a expansão 
insustentável do capitalismo (SERAFY, 1997).

A superação dos modelos tradicionais de desenvolvimento 
passa por uma revisão histórica e teórica da mudança econômica 
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de longo prazo, uma vez que aborda um desenvolvimento em um 
contexto de possibilidades limitadas. E, se o desenvolvimento é um 
fenômeno único na história, uma alternativa sólida para ele tem 
que ser procurada (CAVALCANTI, 1998). É nesse contexto em 
que as ideias de Serge Latouche se inserem como uma verdadeira 
crítica à sociedade do crescimento pelo crescimento. De um sistema 
baseado na desmedida que nos conduz ao impasse, nas palavras 
de Latouche (2009a, p. XIV)“[...] Um crescimento infinito é 
incompatível com um mundo finito e que tanto nossas produções 
como nossos consumos não podem ultrapassar as capacidades de 
regeneração da biosfera [...]”.

Portanto, após longos processos de desenvolvimento em um 
contexto de possibilidades limitadas e tendo em vista a exigência de 
medidas compatíveis com uma realidade de mundo com limites 
físicos, as ideias de Serge Latouche, tornam-se relevantes uma vez 
que a própria sobrevivência da humanidade condena a reintrodução 
de uma preocupação ecológica no âmago da preocupação social, 
política, cultural e espiritual da vida humana. Para tanto, segundo 
Latouche (2009) seria preciso descolonizar o imaginário de 
adoração da modernidade e do progresso, pois “os perigos do 
crescimento já são planetários. Foi assim que nasceu a proposição 
do decrescimento” (LATOUCHE, 2009).

O conceito de decrescimento tem como base a mudança 
de paradigma econômico a partir da lógica do crescimento, que 
por sua vez deve ser substituído por um decrescimento sereno, 
convivial e sustentável. Embora seja uma tarefa difícil conciliar 
crescimento econômico e sustentabilidade, esta se constitui uma 
das bases da teoria, a qual, segundo Latouche (2009, p. 8) “[...] É 
preciso renunciar ao crescimento enquanto paradigma ou religião 
[...]” (LATOUCHE, 2009).

2 Breve trajetória do desenvolvimento econômico e seu impacto 
no meio ambiente

Se fizermos uma breve análise do desenvolvimento 
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econômico, pontuando algumas teorias, ao longo da história, 
podemos observar que várias delas já faziam algumas considerações 
sobre desenvolvimento e harmonia com a natureza. Inicialmente, 
podemos destacar a teoria de François Quesnay (1694-
1774), médico e economista francês, que destacou-se como o 
representante da escola dos fisiocratas que surge no século XVIII. 
Esta escola defendia a natureza como sendo a fonte preciosa de 
toda a riqueza das sociedades. Nesta época, a França passava por 
problemas econômicos e sociais, e os fisiocratas surgiram com a 
ideia de reformar o país, propondo a mudança de foco do comércio 
para a produção, contrariando o pensamento dos mercantilistas 
(ROCHA, 2004; MESQUITA FILHO & BARRETO, 2004).

A agricultura era vista como a solução, pois para eles, só 
ela poderia gerar inovações com baixos investimentos e geração de 
excedentes, sendo que a indústria e o comércio apenas transformavam 
e transportavam valores, que deveriam agir livremente, sem a 
intervenção do Estado (ROCHA, 2004; MESQUITA FILHO & 
BARRETO, 2004). O ciclo econômico estaria focado na terra, pois 
seus frutos teriam preços elevados, gerando lucros e estes recursos 
deveriam ser reinvestidos na terra (SOUZA, 2003). Segundo Ferreira 
(2010), Quesnay defendia a relação harmônica entre a sociedade e a 
natureza. Os homens deveriam respeitar às leis naturais, pois, estas 
governavam as atividades econômicas, valorizando assim, a riqueza 
social ao invés da acumulação capitalista (FERREIRA, 2010).

Em contraponto, Adam Smith (1723 – 1790), economista 
escocês, considerado o precursor da escola clássica, considerava a 
natureza como um insumo, um fator de produção, uma provedora 
que deve ser governada, deixando de lado a ordem natural, divina 
e imutável dos fisiocratas (MESQUITA FILHO & BARRETO, 
2004). Para Smith, a riqueza era gerada pelo trabalho, pois só ele 
era capaz de transformar os recursos naturais em mercadorias úteis, 
focando neste momento a manufatura e a acumulação de capital, 
responsáveis pelo crescimento econômico (CECHIN, 2010).  Essa 
acumulação de capital gerada pelo trabalho, demandava cada 
vez mais mão de obra, e recursos naturais e até mesmo o próprio 
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Smith já visualizava o limite destes recursos devido à expansão 
populacional e o aumento acelerado de produção, mas a imposição 
deste limite estava muito distante de acontecer naquele período 
(MUELLER, 2004).

Thomas Malthus (1766-1834), economista e demógrafo 
inglês, acreditava que o crescimento populacional, aumentava 
muito mais do que a quantidade de terras agriculturáveis, o que 
poderia atingir diretamente a produção de alimentos (GULLO, 
2010).  Para ele, são os recursos naturais que determinariam o 
fim do crescimento econômico, pois esse limite da capacidade 
da terraé delimitado com o tamanho da população que crescia 
aceleradamente. Malthus defendia a ordem natural das coisas, 
era contrário a qualquer intervenção do governo para reduzir 
a natalidade ou mortalidade, sendo as desigualdades sociais 
necessárias para evitar um caos maior (MUELLER, 2004; ABREU 
& BARBOSA, 2009).

Stuart Mill (1806-1873), filósofo e economista da 
escola clássica, já observava, naquela época a necessidade do 
decrescimento. Não utilizava esta terminologia, mas a expressão 
“condição estacionária”. Para ele, ao final da condição progressista 
se encontrará a estacionária, visto que o aumento da riqueza 
adia esta última condição, ao mesmo tempo que chega mais 
próximo dela, já que o crescimento da riqueza não é ilimitado. 
Mill concorda com Malthus na questão populacional e defende 
que mesmo nos países ricos é necessário o controle “para impedir 
que o aumento de habitantes supere o do capital, bem como 
para impedir que se deteriore a condição das classes que estão na 
base da sociedade” (MILL, 1996, p. 326). Para ele, a sociedade 
ideal seria onde não existam homens pobres e nem ricos demais, 
vivendo de forma harmônica sem a obsessão de querer aumentar 
a sua riqueza sem limites, trabalhando com remunerações justas 
e dispondo de tempo para o lazer, incluindo a contemplação à 
natureza. Defende que o crescimento econômico deveria acontecer 
somente nos países atrasados, com o aumento da produção. Para os 
mais desenvolvidos, o ideal seria uma distribuição mais justa com a 
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limitação da população (MILL, 1996).
A escola neoclássica trouxe o conceito de utilidade na 

atribuição dos preços das mercadorias, contrariando o conceito do 
valor-trabalho, defendida pelos clássicos. Ela reconhece o fim dos 
recursos naturais, porém acredita que o crescimento econômico e 
as inovações tecnológicas poderiam resolver a escassez. Para eles, as 
tecnologias proporcionariam um aproveitamento considerável de 
determinados recursos naturais, mas no caso de risco de extinção, 
a economia providenciaria a substituição do recurso e a utilização 
deste seria regulada com o intuito de evitar o esgotamento total 
(LIMA, 2003).

Karl Marx (1818-1883) foi um filósofo, economista, 
revolucionário alemão, e um dos fundadores do socialismo 
científico. Para ele, a natureza acaba sendo apropriada pelos meios 
de produção, e essa apropriação permite toda forma de exploração 
objetivando o lucro e a acumulação de capital, assim a degradação 
ambiental é acelerada no capitalismo (SOUZA-LIMA, 2004). Marx 
critica o capitalismo e aponta uma contradição inserida no sistema, 
a luta entre os trabalhadores e os capitalistas. Ele acredita que este 
conflito limita o próprio sistema e considera que a solução para a 
degradação ambiental está na questão social, pois “são as relações 
sociais de produção que governam todas as demais” (FOLADORI, 
1999). O “fetiche da mercadoria”, apontado por Marx, leva as 
pessoas para o círculo vicioso do capitalismo, que provoca a 
degradação ambiental diante da produção de “necessidades” e de 
resíduos poluentes que retornam à natureza (SILVA, 2011).

John Maynard Keynes (1883-1946) foi um economista 
britânico cujas ideias mudaram fundamentalmente a teoria e prática 
da macroeconomia, bem como as políticas econômicas instituídas 
pelos governos. Em conferência ocorrida no ano de 1930, Keynes, 
previa que em cem anos, a qualidade de vida dos países em 
desenvolvimento seria “de quatro a oito vezes superior” ao daquela 
época, mas que isso não seria algo admirável pois as necessidades são 
inesgotáveis. O autor se referia às necessidades criadas, que traziam 
satisfação às pessoas, por alcançarem um status superior, o qual ele 
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denominou de “necessidades relativas”, estas aumentariam cada vez 
que o nível geral se elevasse. Já necessidades absolutas (as básicas) 
seriam alcançadas muito mais rápido o que fez com que Keynes 
concluísse que, para a humanidade, “o problema econômico” não 
é permanente. A preocupação maior estará focada no futuro como 
resultado de nossas ações, assim Keynes afirma: “quem menos 
persegue o dinheiro trilha verdadeiramente o caminho da virtude e 
da profunda sabedoria” (KEYNES, 1999).

No decorrer da história o meio ambiente vem sendo 
explorado como se os seus recursos fossem infinitos, “[...] a 
natureza não pode mais ser vista somente sob o aspecto econômico, 
como um objeto à disposição do ser humano, mas como um todo 
integrado e interdependente, indispensável para a continuidade da 
vida na Terra [...]” (GOMES, 2006. P.19).Mesmo observando que 
os diferentes modelos econômicos propostos, dentro da ótica de 
vários teóricos, que já apontavam a preocupação com a finitude 
dos recursos naturais e com o meio ambiente, a lógica econômica e 
de produção capitalista prevaleceu, ampliando consideravelmente 
a produção de bens de consumo e utilizando de forma acelerada os 
recursos naturais para alcançar os objetivos das diferentes propostas 
estabelecidas em cada período (GOMES, 2006).

3 Modelo econômico atual

Atualmente, o modelo econômico dominante no mundo, 
estimula de todas as formas o consumo, movimentando a 
economia, gerando empregos, satisfazendo necessidades básica, 
como alimentos, roupas e moradia entre outras. Porém, está forma 
exagerada e aceleradade crescimento, as inovações produzidas pelas 
empresas, seguindo a lógica Shumpeteriana, o descarte rápido 
de produtos adquiridos pelo consumidor e pelas empresas, além 
do desperdício que elevam as desigualdades sociais, geram um 
processo acelerado de colapso do planeta, visto que os recursos 
são escassos (SANCHES, 2014). Segundo o economista britânico 
Tim Jackson, “vivemos num modelo econômico cuja estabilidade 
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depende do consumo contínuo e crescente, mas num planeta que 
não comporta mais crescimento, ao menos não como se fez até 
hoje” (CANÔNICO, 2012).

4 Teoria do decrescimento

Neste contexto é construída a teoria de Serge Latouche, 
denominada por ele de “Teoria do Decrescimento”. Ela começou 
a criar forma a partir das suas experiências de ensino e trabalho 
em países do hemisfério sul, nos anos 60, e das reflexões críticas a 
respeito dos efeitos que a ocidentalização produzia nos países do 
Terceiro Mundo. Seu conceito passou a ser conhecido no colóquio 
“Desfazer o desenvolvimento e refazer o mundo”, promovido pela 
UNESCO, em 2002.

Serge Latouche, nasceu na França, em 1940, estudou 
economia e filosofia e especializou-se no campo da antropologia 
econômica, na crítica do chamado “homo economicus” e passou 
a preocupar-se com a ausência de limites da sociedade sobre três 
fatores básicos, os quais seriam: na produção; no consumo e na 
degradação do meio ambiente (LATOUCHE, 2010).

O termo decrescimento é um slogan para significar a 
necessidade de ruptura com a sociedade do crescimento. É uma 
utopia concreta e uma proposta revolucionária para viver melhor. 
Latouche afirma que romper com a sociedade do crescimento, 
não significa preconizar outro crescimento, nem mesmo outra 
economia; mas sim, sair do crescimento e do desenvolvimento, ou 
seja, do imperialismo da economia, para reencontrar o social e o 
político. Essa ruptura implica uma descolonização do imaginário e 
a prática de outro mundo possível (LATOUCHE, 2010).

A Teoria do Decrescimento defende uma sociedade na qual 
se produza menos e se consuma menos. Segundo seu precursor, é 
fundamental não produzir o máximo, mas viver bem com o que se 
tem, evitando catástrofes ecológica e humana. Para ele, é preciso 
ainda abandonar a acumulação ilimitada de riquezas e almejar uma 
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melhor qualidade de vida e não um crescimento ilimitado do PIB 
(LATOUCHE, 1994).

Latouche destaca ainda que é preciso repensar o nosso estilo 
de vida e atentar para a necessidade de construção de políticas 
públicas mais democráticas e participativas voltando a atenção 
para problemáticas como a exclusão social, a desigualdade, a 
pobreza e a devastação ambiental. Ele critica os governos atuais 
pela sua preocupação apenas no âmbito do desenvolvimento 
econômico exponencial e no aumento da produtividade trabalhista 
(LATOUCHE, 2010).

O desenvolvimento sustentável é outro slogan que também 
se baseia em um crescimento vigoroso, mesmo que se pretenda 
ecológico (LATOUCHE, 2010), é apenas outra vertente do 
crescimento econômico. Um crescimento infinito, chegando ao 
limite de capacidade de carga do planeta, não pode ser considerado 
como desenvolvimento sustentável. Trata-se da “mutação 
publicitária” de uma economia produtivista já no último suspiro. 
Isso porque, conforme o autor, desenvolvimento como crescimento, 
não é nem durável e nem sustentável (LATOUCHE, 2010).

No entendimento de Latouche, tanto a palavra 
desenvolvimento como crescimento remetem a uma ideia negativa, 
qualquer que seja o adjetivo que lhes é atribuído, pois elas servem 
para mascarar os interesses capitalistas por trás da ilusão de um 
interesse geral, paralisando assim a resistência das vítimas. Ainda 
segundo o autor, a economia é uma religião, e quando se fala da 
necessidade de escapar do desenvolvimento e do crescimento, trata-
se, de uma rejeição do imaginário da sociedade do crescimento e 
de um ateísmo do desenvolvimento econômico ilimitado. Esta 
descolonização do imaginário é o requisito a toda construção de 
uma via alternativa (LATOUCHE, 1998).

A crise mundial desencadeada em 2008, nos Estados 
Unidos, não atingiu apenas os aspectos financeiros, econômicos, 
sociais e ecológicos; trata-se também, e mais fundamentalmente, 
de uma crise cultural e civilizacional. E uma saída positiva 
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para essa crise é a proposta de construção de uma sociedade 
autônoma, democrática e ecológica, a sociedade do decrescimento. 
Sair do imaginário econômico implica necessariamente na 
desmercantilização de três pilares da vida social, transformados 
em mercadorias fictícias: o trabalho, a terra e a moeda. Esse 
seria o ponto de partida para uma reincorporação do econômico 
no social. Uma sociedade do decrescimento deve metabolizar-se 
com seu meio ambiente, produzindo bens e serviços necessários, 
reduzindo a dependência do mercado. A propaganda do sistema 
nos faz acreditar que vivemos em uma sociedade de abundância, 
porém, vivemos em uma sociedade de desperdício, de escassez e 
de frustração. A ideologia da felicidade é remetida ao consumo 
desenfreado que faz gerar cada vez mais necessidades, e na falta 
de condições para satisfazê-las, tornamo-nos pessoas cada vez mais 
frustradas. A frugalidade é a condição para reencontrar o senso dos 
limites, porque temos a abundância verdadeira quando podemos 
limitar as nossas necessidades (LATOUCHE, 2010).

Segundo Latouche (2009, p.19)“[...] A nossa sociedade, da 
acumulação ilimitada está condenada ao crescimento, baseado na 
“publicidade, no crédito e na obsolescência acelerada e programada 
dos produtos [...]”.

Calcula-se que a humanidade consome quase 30% acima 
da capacidade de regeneração da biosfera. Segundo o autor, uma 
proposta concreta para se alcançar a sociedade do decrescimento é 
a entrada em um:

Círculo virtuoso de decrescimento sereno, representado por 
oito mudanças interdependentes que se reforçam mutuamente: 
reavaliar, reconceituar, reestruturar, redistribuir, relocalizar, 
reduzir, reutilizar e reciclar (LATOUCHE, 2009, p.42).

Para adentrar nesse círculo virtuoso é necessário que se 
adote algumas políticas, entre elas, a invenção de uma democracia 
ecológica local, para contrapor à periferização. Também é preciso 
recuperar a autonomia econômica local, o que implica em 
autossuficiência alimentar, econômica e financeira. E ainda deve-
se promover iniciativas locais decrescentes. Hoje, já estão sendo 
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implementadas em coletividades locais em várias partes do mundo. 
O autor afirma que tudo isso é possível, inclusive, nos países do Sul. 
Para eles, o decrescimento da pegada ecológica e do PIB não é nem 
necessária, nem desejável. Porém, isso não significa que a sociedade 
do crescimento deva se instalar ali. A ousadia do decrescimento 
no hemisfério Sul significa provocar um movimento em espiral 
para entrar na órbita do círculo virtuoso dos oito “erres”(reciclar; 
reutilizar; reduzir; revalorizar; reconceptualizar; reestruturar; 
redistribuir; e relocalizar)e, assim romper a dependência econômica 
com o Norte (LATOUCHE, 2009).

E para conceber a implementação política do modelo do 
decrescimento é preciso o impulso de várias iniciativas, que são: 
resgatar uma pegada ecológica igual ou inferior a um planeta; 
integrar, nos custos de transporte, os danos gerados pela atividade; 
relocalizar as atividades produtivas; restaurar a agricultura 
camponesa; transformar os ganhos de produtividade em redução do 
tempo de trabalho e criação de emprego; impulsionar a produção de 
bens relacionais, como a amizade; reduzir o desperdício de energia; 
taxar pesadamente as despesas com publicidade; decretar uma 
moratória sobre a inovação tecnocientífica, para fazer um balanço 
e uma reorientação das pesquisas, em função de novas aspirações 
(LATOUCHE, 2010).

O decrescimento é uma das forças antissistema que mais tem 
avançado nos últimos anos. Ele oferece uma proposta de mudança 
radical de paradigma. Essa situação merece respostas fortes e 
uma virada de 180º na sociedade, tirando de foco o consumo de 
produtos e resgatando os bens. É um processo de mudança, tanto 
no nível individual como coletivo, em nossa relação com o meio 
ambiente, com o planeta e com a vida (LATOUCHE, 2009).

5 Críticas a teoria de Latouche

Destacaremos aqui algumas críticas apontadas a teoria 
de decrescimento criada por Latouche. Navarro, (2013) acredita 
que o decrescimento seja uma proposta elitista, na ótica dele, a 
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proposta quer reduzir o consumo e, desta forma, é aplicável apenas 
aos países desenvolvidos, pois nos países subdesenvolvidos bilhões 
de habitantes já vivem “em condições de enorme austeridade” e 
restrições. O autor critica a falta de proposições, pois entende que 
um movimento contra o crescimento, “prejudicará os mais frágeis 
na sociedade”, portanto se trata de discutir o tipo de crescimento, 
que não deve ser menor, mas de outra forma (NAVARRO, 2013).

Sabourin, (2008) considera que a proposta do 
decrescimento de Latouche é mais marginalizada do que a proposta 
de ecodesenvolvimento de Ignacy Sachs, pois não acredita que seja 
aplicável aos países em desenvolvimento, e também não acredita 
que os países mais ricos, onde seria mais viável de aplicar a teoria, 
concordem com uma mudança do paradigma atual estabelecido. 
Mas o autor acrescenta que “cabe antecipar alternativas” 
(SABOURIN, 2008, p.3).

Para Collin, (2010) o decrescimento, como as demais 
ideologias ambientalistas, se defende criticando o capitalismo e o 
crescimento econômico deixando a desejar as intenções e a luta 
desse movimento, tornando-o “limitado e por vezes contraditório”. 
O autor afirma que o “progresso técnico e o desenvolvimento serão 
utilizados para economizar as riquezas naturais e sociais e reduzir 
massivamente o tempo de trabalho” (COLLIN, 2010, p.5).

A principal contradição do capitalismo, exprime-se pelo 
abismo, cada vez mais evidente, que se abriu entre as possibilidades 
concedidas pela acumulação histórica dos saberes, das riquezas, dos 
meios técnicos, de um lado, e de outro a necessidade para a imensa 
maioria da humanidade, de recomeçar cada dia uma vida precária, 
submetida a um trabalho mergulhado na alienação na exploração. 
Portanto, em vez de se ficar restrito a ideologia do decrescimento 
econômico, é necessário intervir na base do capitalismo, propondo-
se uma sociedade desembaraçada do domínio do capital, na qual 
os homens não serão mais submissos ao domínio cego da sociedade 
capitalista, onde o progresso técnico e o desenvolvimento serão 
utilizados para economizar as riquezas naturais e sociais, e reduzir 
massivamente o tempo de trabalho.
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6 Considerações finais

O processo de globalização e a consequente proposta de 
crescimento ilimitado, acabaram gerando uma crise em diversos 
setores da sociedade, principalmente ambiental e social. Em 
função desta realidade que Latouche desenvolveu a “teoria do 
decrescimento”, tendo como conceito fundamental o abandono 
do objetivo do “crescimento pelo crescimento”, e o abandono 
do conceito de que a felicidade está baseada na possibilidade de 
consumo.

Latouche, ao contrapor o conceito hegemônico no mundo, 
de que, o crescimento ilimitado contribuiria para o desenvolvimento 
da sociedade, sem a preocupação dos impactos ao o meio ambiente 
e que o mesmo atingiria de forma positiva todas as classes sociais. 
Para ele o crescimento não é desejável, pois ele gera aumento das 
desigualdades sociais e injustiças e cria um bem-estar largamente 
ilusório. Assim, a teoria do decrescimento foi originada baseado no 
princípio de que, as atitudes da sociedade em busca do crescimento 
são, na verdade, totalmente incompatíveis com o meio ambiente, 
resultando numa crise ambiental, e em decorrência disso, a crítica 
a proposta atual de desenvolvimento, inclusive, o desenvolvimento 
sustentável.

A teoria de decrescimento, analisada neste estudo, apresenta 
inúmeros desafios no seu processo de implantação em contraponto 
ao modelo atual capitalista, hegemônico em praticamente todo 
mundo. Para ser viabilizado, devem ocorrer mudanças em todos 
os setores, sejam eles econômicos, políticos, e sociais, atingindo 
tanto níveis locais, como globais. Podemos observar que a proposta 
apresentada na teoria de Latouche, apresenta críticas e fragilidades, 
pois encontra resistência na sua implantação, em função do atual 
paradigma capitalista estabelecido.

O artigo propõe uma reflexão sobre a relação entre o modelo 
econômico de produção e consumo acelerado e o impacto deste 
modelo na natureza, contribuindo assim para o debate e atitudes de 
consciência sobre a produção de resíduos, crescimento e bem estar, 
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recursos naturais, energia, entre outras e às relações econômicas e o 
futuro do planeta.
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1 Introdução

O estudo das políticas públicas e, dentre elas as sociais, 
tem representado um campo importante de pesquisas 

quando se reflete sobre desenvolvimento. A relação entre as políticas 
públicas sociais e as dinâmicas de desenvolvimento das diferentes 
sociedades adquiriu relevância com a afirmação dos indicadores 
de segunda e terceira geração (VEIGA, 2005), que evidenciam a 
insuficiência da centralidade nos aspectos econômicos para mensurar 
o desenvolvimento. A retomada dos princípios neoliberais, aliados 
ao neoconservadorismo, no caso brasileiro, tem reposto o debate 
sobre as atribuições específicas do Estado. Realidade essa que exige, 
dos pesquisadores das ciências humanas, sociais e sociais aplicadas, 
a ampliação dos estudos no sentido de evidenciar, cada vez mais, o 
caráter público do Estado e as prerrogativas do desenvolvimento de 
políticas sociais como atribuição essencial do mesmo. 

O artigo reflete sobre os primeiros resultados de um projeto 
de pesquisa em desenvolvimento na Universidade Federal da 
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Fronteira Sul (UFFS) que tem como objetivo básico a realização 
de um mapeamento dos programas, projetos, ações e estruturas 
existentes nos municípios da Região Funcional 7 para a prestação 
dos serviços sociais, no sentido de garantir aos cidadãos a efetividade 
das políticas sociais. 

A Constituição brasileira de 1988 elevou os municípios 
à condição de “entes federativos, dotados de autonomia própria, 
materializada por sua capacidade de auto-organização, autogoverno, 
autoadministração e autolegislação” (LENZA, 2013, p. 473); 
efetivou os princípios da descentralização, da gestão democrática e 
do controle social; e atribuiu aos municípios relativo protagonismo 
na concepção, organização e gestão das políticas públicas. Porém, a 
realidade que envolve os municípios brasileiros é diversa e desigual, 
tanto em área geográfica quanto em população, geração de riqueza 
e condições de vida (IBGE, 2020). 

O Brasil possui 5.570 municípios (somados aqui o 
Distrito Federal e o Distrito Insular de Fernando de Noronha), 
dos quais 3.797 apresentam população até 20 mil habitantes, 
sendo considerados de pequeno porte. Por outro lado, se tem 326 
municípios com população superior a 100 mil habitantes, dos 
quais 49 possuem população superior a 500 mil e 17 com mais de 
um milhão de habitantes. Mesmo que predominem os municípios 
de pequeno porte, os “modelos” de organização das políticas 
públicas, no Brasil, trabalham com uma concepção definida a 
partir das médias e grandes cidades, normalmente presentes em 
municípios com mais de 100 mil habitantes, que são apenas 5,85% 
dos municípios brasileiros. Não se desconhece o fato desses 326 
municípios com mais de 100 mil habitantes concentrarem quase 
60% da população do país (IBGE, 2020), mas se quer ressaltar a 
realidade vivida pelos pequenos municípios brasileiros. 

Essa diversidade e desigualdade nos faz perguntar quais as 
condições que os municípios da Região Funcional 7 apresentam, em 
termos de programas, projetos, ações e condições de infraestrutura 
física e de pessoal, para garantir os direitos sociais dos cidadãos, 
expressos no Art. 6º da Constituição Brasileira de 1988. Pergunta 
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que nos fez recorrer ao estudo de documentos; busca de informações 
nos sites das prefeituras e nos Sistemas Estaduais e Nacionais das 
respectivas áreas; contato direto com as chefias de gabinete dos 
prefeitos e assessorias de comunicação; e, por fim, a realização de um 
questionário estruturado que foi disponibilizado aos municípios no 
aplicativo google forms. Este artigo foca na apresentação e reflexão 
sobre o retorno das informações dadas pelos municípios da região a 
partir do questionário estruturado.

Tem-se presente que a garantia dos direitos sociais passa, 
fundamentalmente, pela implantação de políticas sociais efetivas, 
capazes de gerar proteção e promoção social, como refere 
(CASTRO, 2012). Políticas que se materializam via programas, 
projetos e ações realizadas diretamente pelo Estado (em suas 
diferentes esferas, instituições públicas e/ou autarquias) ou por 
delegação, mas que necessitam ser coordenadas por meio de uma 
política pública articulada (PFEIFER, 2014), sob responsabilidade 
direta dos governos e a partir dos interesses da coletividade. 

O artigo está estruturado em três partes essenciais, além 
dessa introdução e da conclusão. Na primeira parte apresentam-
se os fundamentos teóricos que embasam a pesquisa. Na segunda 
expõe-se a proposta metodológica, com a delimitação do local de 
estudo. Na terceira, apresentam-se os resultados alcançados até o 
momento e reflete-se sobre eles. Na conclusão, além de destacar 
algumas evidências do estudo realizado, apontam-se os desafios que 
a pesquisa ainda precisa enfrentar. 

2 Fundamentos teóricos da pesquisa

A pesquisa trabalha com três campos epistêmicos centrais: 
políticas públicas, políticas sociais e desenvolvimento. Cada um 
deles possui uma tradição própria de estudos (SOUZA, 2006; 
BEHRING e BOSCHETTI, 2006; SIEDENBERG, 2006) que, 
cada vez mais, se inter-relacionam quando se trata de pesquisas da 
natureza da aqui proposta. Aliás, a interdisciplinaridade se constitui 
em uma marca na produção do conhecimento a partir da superação 
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do paradigma cartesiano. 
Lago e Rotta (2019) compreendem que “o debate sobre 

políticas públicas é, necessariamente, um debate multidisciplinar” 
(p. 23). Ele envolve e interessa a um conjunto expressivo de 
ciências que refletem, desde questões macroestruturais (concepções 
de Estado, modelos de desenvolvimento, papel do Estado, entre 
outras) até questões mais ligadas aos aspectos operacionais (políticas 
específicas, avaliações de políticas, controle social, ações dos atores 
envolvidos, entre outras). Porém, é a partir da ciência política que 
se constitui um campo de reflexão próprio às políticas públicas, 
afirmando marcos teóricos e metodológicos que lhe dão forma.

É no pós-Segunda Guerra Mundial, a partir de pesquisadores 
de universidades norte-americanas1 que as políticas públicas 
se consolidam “como disciplina (relativamente) autônoma, se 
diferenciando especialmente em relação aos estudos clássicos sobre 
o Estado”, voltada à análise das ações dos governos, com métodos 
específicos e via pesquisadores independentes (LAGO; ROTTA, 
2019, p. 25). Estes pesquisadores ressaltam a necessidade de 
compreender os múltiplos e complexos processos que envolvem 
as ações dos governos em resposta “às demandas da sociedade, 
dos partidos, da mídia, de grupos de interesse e de suas próprias 
estruturas internas, tomando decisões e implantando programas” 
(idem, p. 25).

“No Brasil é apenas entre o final dos anos 1980 e início 
dos 1990 que os estudos sobre políticas públicas se desenvolvem 
de forma mais sistemática, em grande medida como decorrência 
do retorno ao regime democrático” (LAGO; ROTTA, 2019, p. 
26). Os estudos sobre a “Reforma do Estado”, conduzidos por 
Bresser-Pereira (1997), de certa forma, deram o tom desse debate, 
ressaltando a necessidade de discutir temas como o tamanho do 
Estado, seu funcionamento e sua eficiência; o papel do Estado, 

1 Entre os pesquisadores das políticas públicas existe certo consenso de que os 
“fundadores” dessa área específica de estudos sejam H. Laswell, H. Simon, C. 
Lindblom e D. Easton (LAGO; ROTTA, 2019). Detalhes das contribuições de cada 
um podem ser vistos em Souza (2006) e Frey (2000).
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enquanto agente regulador, ou não, do mercado e da sociedade 
civil; a governança, enquanto capacidade de sustentação fiscal 
e operacional; e a governabilidade, enquanto legitimidade do 
governo frente à sociedade. 

Contudo, embora tenham se consolidado a partir dos anos 
2000, os estudos sobre políticas públicas, especialmente no Brasil, 
“perderam a perspectiva de conjunto e foram abrindo mão de 
reflexões mais teórico-conceituais sobre o Estado e o sistema político 
em nome de abordagens predominantemente descritivas” (LAGO; 
ROTTA, 2019, p. 27), que enfrentam enormes dificuldades para 
dar conta “dos macroprocessos sociopolíticos e institucionais que 
configuram o complexo cenário onde as políticas públicas são 
concebidas e institucionalizadas” (idem, p. 27).

Portanto, no escopo desta pesquisa trabalha-se com a 
concepção de políticas públicas como uma área específica de 
conhecimento, no interior da ciência política, porém com olhar 
interdisciplinar, voltada a compreender as ações (ou não ações) 
dos governos (como materialização do poder do Estado, em suas 
diferentes esferas) em resposta às demandas da sociedade, em seus 
múltiplos grupos de interesse, tomando decisões e implantando 
programas, projetos e ações. 

Entre as políticas públicas, este estudo foca nas políticas 
sociais, conforme definidas no Artigo 6º, da Constituição Federal 
de 1988. As políticas sociais têm suas origens nos movimentos 
populares do século XIX, como resposta aos conflitos surgidos na 
relação entre capital e trabalho, afirmando-se, ao longo do século 
XX, com as experiências de Estado Social (COUTO, 2004).

O estudo das políticas sociais tem despertado a atenção de 
pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, com destaque 
para o serviço social. Na tradição da produção teórica do serviço 
social é hegemônica a compreensão que situa as políticas sociais 
no conjunto das relações macroeconômicas do processo de 
produção e reprodução do capital e do contexto específico no qual 
o mesmo se realiza. Ou seja, elas devem ser situadas no contexto 
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mais amplo de discussão a respeito dos projetos de sociedade em 
disputa; das relações entre capital e trabalho; dos conflitos de 
classe; das concepções de Estado; e das próprias políticas públicas 
em seu conjunto. Neste processo elas são perpassadas por conflitos 
de classe e desempenham, de forma especial, três “funções”: 
econômica, política e ideológica. Econômica, ao atuar no processo 
de barateamento da força de trabalho por meio da socialização dos 
custos de produção. Política, no sentido de garantir ao Estado, e, por 
consequência, ao grupo hegemônico o controle de sua concepção 
e dos mecanismos básicos de sua operacionalização. Ideológica, ao 
funcionar como mecanismo de legitimação da ordem social vigente 
(ROTTA; LAGO; HENTGES, 2019).

Analisando diversas vertentes teóricas, de profissionais 
de diferentes áreas do conhecimento, e experiências concretas 
de implantação, Castro (2012) evidencia a inexistência de um 
conceito inequívoco ou consensual a respeito do que seja política 
social. Buscando identificar o que seriam os elementos chaves 
para uma possível delimitação do conceito, aponta para um 
campo multidisciplinar, com foco central nas ações do Estado, na 
perspectiva de garantir direitos aos cidadãos. Propõe que se entenda 
as políticas sociais como o “conjunto de programas e ações do 
Estado que se concretizam na garantia da oferta de bens e serviços, 
nas transferências de renda e regulação dos elementos do mercado” 
(p. 1014), com vistas a realizar a proteção e a promoção social. 
Retomando uma tradição que remonta aos clássicos da área do 
Serviço Social brasileiro Pfeifer (2014) relembra que as políticas 
sociais devem ser pensadas na perspectiva de responder “ao conjunto 
de necessidades sociais humanas” (p. 748), que são construídas 
e reconstruídas de acordo com o grau de desenvolvimento das 
sociedades.

A compreensão de que há uma relação estreita entre políticas 
sociais e propostas de desenvolvimento das sociedades é consenso 
entre pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento 
(BEHRING e BOSCHETTI, 2006; ROTTA, 2007). Porém, 
essa relação tende a ser diversa, a partir das compreensões teóricas 
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e das experiências implantadas (BOSCHETTI et al, 2018). 
Essa constatação nos remete a evidenciar o que se entende por 
desenvolvimento no âmbito da pesquisa em curso. 

A pesquisa filia-se ao enfoque histórico-estrutural, da 
tradição brasileira e latino-americana sistematizada nos escritos 
de Celso Furtado e Raúl Prebisch. Nesta tradição, a ideia de 
desenvolvimento possui ao menos três dimensões. A primeira, 
aponta para o necessário incremento da eficácia do sistema social 
de produção, na medida em que o mesmo, mediante a acumulação 
e o progresso técnico, eleva a produtividade de força de trabalho. 
A segunda, vincula-se à satisfação das necessidades humanas 
elementares da população, no sentido de garantir a dignidade e 
promover a cidadania. A terceira, reitera a importância de um 
projeto ideológico de futuro, que estabeleça objetivos claros, 
definidos na esfera política e a partir de interesses de grupos e 
classes sociais. (FURTADO, 2000).

Perspectiva essa que é corroborada por Randolph (2016) 
ao afirmar que só há   verdadeiro desenvolvimento onde existir 
um projeto social subjacente. Um projeto de transformação da 
realidade na direção da realização das potencialidades humanas, 
como “‘alargamento do horizonte de possibilidades de determinada 
sociedade” ou “realização das potencialidades humanas em duas 
direções’” (p. 53). De um lado, pela “exploração de potencialidades já 
presentes na realidade”; de outro, pela produção de potencialidades, 
externamente, “por meio da ativação de recursos materiais e 
simbólicos inexistentes até então, o que poderia estimular a 
mobilização de sujeitos sociais e políticos” (p. 53).

Esta compreensão entende que o desenvolvimento é um 
processo social localizado, no qual a dimensão do espaço, como 
“conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações” 
(SANTOS, 2006, p. 12) exerce um papel essencial, fazendo com 
que as múltiplas escalas (local, regional, nacional e global) devam 
ser compreendidas em suas múltiplas relações. Neste cenário, 
cada vez mais, se faz necessário estudar e compreender as regiões 
e os espaços locais, quer para entender como relacionam-se com 
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o espaço global, quer para perceber suas especificidades, limites e 
potencialidades (SILVEIRA, 2013).

3 Compreensão metodológica e delimitação do local de estudo

A tradição de estudos nas áreas das ciências humanas, 
sociais e sociais aplicadas tem demonstrado a existência de um 
intenso debate a respeito das questões que envolvem as opções 
metodológicas na realização de processos de pesquisa, indo desde 
pressupostos epistêmicos até a definição dos instrumentos com os 
quais se operam os processos práticos (LEFEBVRE, 1975; DEMO, 
1995; FRIGOTTO, 2004; MINAYO, 2002 e 2007; entre outros). 
Em termos epistêmicos esta pesquisa guia-se pelos princípios da 
dialética materialista histórica (FRIGOTTO, 2004), que busca a 
apreensão da realidade em sua totalidade; a percepção das conexões 
entre as múltiplas dimensões dos fenômenos; a identificação das 
contradições e dos interesses em jogo; e a perspectiva da historicidade, 
da provisoriedade, do dinamismo e da transformação. 

A abordagem dialética ressalta que o modo de produção da 
vida material condiciona o desenvolvimento da vida social, política 
e cultural; reconhece a relação entre a objetividade e a subjetividade; 
entende que a realidade vai além dos fenômenos percebidos pelos 
sentidos e incorpora a manifestação dos atores sociais, os valores 
do cientista, os significados produzidos, os conflitos existentes 
e os dados qualitativos. A abordagem dialética situa a questão 
da objetividade da pesquisa social em outro nível, ou seja, no 
sentido da objetivação. Objetivação que se funda no rigor no uso 
do instrumental teórico e técnico adequado para a realização da 
pesquisa (MINAYO, 2002).

A partir dos princípios da dialética materialista histórica 
definiram-se as estratégias metodológicas capazes de viabilizar 
a obtenção dos objetivos do estudo. Entre essas estratégias 
destacaram-se a pesquisa bibliográfica e documental e o estudo 
de experiências concretas. A pesquisa bibliográfica e documental 
é aporte constante e fundamental para aprofundar os estudos a 
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respeito do desenvolvimento e das políticas públicas. O estudo das 
experiências concretas está em curso da partir de consultas aos sites 
dos municípios; contatos telefônicos com as chefias de gabinete e/
ou assessorias de comunicação; envio de correspondências oficiais 
solicitando informações, incluindo-se um pedido formal via E-sic 
(Serviço de Informação ao Cidadão); aplicação de um questionário 
estruturado via google forms2; e busca de informações em sites 
oficias das Secretarias Estaduais, Ministérios, Institutos e Centros 
de Pesquisa. Para este texto trabalha-se com as respostas recebidas 
das prefeituras, as áreas respectivas e a distribuição por COREDE, 
a fim de proporcionar uma demonstração inicial da aderência à 
pesquisa e a disponibilidade das informações. 

Trabalhou-se com os 77 municípios que integram a Região 
Funcional 7, de acordo com a regionalização adotada pela Secretaria 
de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPLAG). 
A Região Funcional 7 integra os Coredes Celeiro, Fronteira 
Noroeste, Missões e Noroeste Colonial. Situada na Fronteira com 
a Argentina e com o estado de Santa Catarina; representa quase 
10% do território gaúcho; com população de 758.497 habitantes, 
segundo as projeções do IBGE para 2018, correspondendo a 
7% da população do RS, sendo que 31% residem na área rural, 
e 69% na área urbana; possui um Índice de Desenvolvimento 
Socioeconômico (IDESE) situado entre as faixas de médio e alto, 
com variações entre os municípios de 0,617 a 0,831, para 2016 
(RIO GRANDE DO SUL, 2019b). 

     

2 O projeto também previa a realização de visitas aos municípios nos quais houvesse 
necessidade de detalhar os objetivos e auxiliar na coleta e organização das informações. 
Porém, a Pandemia de Covid 19, a partir de março de 2020, inviabilizou as mesmas 
e acabou prejudicando a coleta de informações uma vez que muitas prefeituras 
passaram a adotar on office em suas rotinas de trabalho. 
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Figura 1: Mapa do Rio Grande do Sul e as Regiões Funcionais de Planejamento

 Fonte: RIO GRANDE DO SUL (2019b, p. 12). 

A região possui menor participação da indústria da 
transformação na formação do PIB, em comparação com o RS, 
pois a produção está mais voltada para as atividades agropecuárias, 
que se caracterizam pelo grande número de pequenas propriedades 
familiares, com produção diversificada e presença de propriedades 
com elevado nível de mecanização e tecnologia. O PIB da RF7, 
em 2016, era de R$ 27,1 bilhões, correspondendo a 6,6% do 
PIB estadual. O perfil da região aponta para problemas relativos 
à logística de transporte, baixa exploração do potencial turístico, 
manutenção da cadeia produtiva metalmecânica e integração com 
universidades e centros de pesquisas regionais (RIO GRANDE 
DO SUL, 2019b).

4 Algumas evidências constatadas a partir do estudo

Conforme definido nos procedimentos metodológicos, o 
primeiro passo da pesquisa foi a busca de informações nos sites 
oficiais dos 77 municípios da Região Funcional 7. Na consulta 
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aos sites buscou-se informações sobre as áreas de políticas sociais 
selecionadas para o estudo: educação, cultura, saúde, habitação, 
urbanismo, previdência, assistência social e trabalho. Constatou-se 
que as informações disponíveis a respeito dos programas e projetos 
em vigor nas áreas selecionadas, os objetivos dos mesmos, os atores 
envolvidos, a população atendida e os recursos dispendidos são 
muito frágeis e incompletas na ampla maioria dos municípios. 
Estas constatações vão ao encontro de estudos realizados a respeito 
dos níveis de transparência pública municipal, tais como os 
evidenciados por Santos (2017), Santos e Visentini (2018), Fenner 
et al (2019), Correa (2020), entre outros. Estudos que mostram a 
deficiência de informações nos portais eletrônicos dos municípios, 
até mesmo para o atendimento ao mínimo do que prevê a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), a Lei 
da Transparência (Lei nº 131/2009) e a Lei de Acesso à Informação 
– LAI (12.527/2011).

Constatada essa deficiência nos sites partiu-se para a 
segunda etapa da pesquisa, a realização de contatos com as chefias 
de gabinete do prefeito e/ou assessorias de comunicação para ver 
da possibilidade de aceite em participar da pesquisa e recepção dos 
e-mails e viabilização das formas de comunicação possíveis com os 
municípios. Nestes contatos trabalhou-se com a proposta de envio 
de um questionário estruturado que, devido a sugestões recebidas, 
optou-se por disponibilizá-lo no google forms após a realização 
de seu pré-teste em um município da região. Organizou-se um 
link específico para cada área de políticas sociais que se almejava 
pesquisar, enviando o mesmo para as chefias de gabinete e/ou 
assessorias de comunicação dos municípios com as informações 
necessárias para seu preenchimento. Ao memo tempo colocou-se 
à disposição os contatos dos responsáveis pela pesquisa a fim de 
esclarecimento de dúvidas. 

O quadro 1 nos dá uma noção das respostas recebidas, por 
Conselho Regional de Desenvolvimento (COREDE) e por área de 
política social. 
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Quadro 1: Total de retornos por Área e COREDE

Área Educação 
e Cultura

Saúde e 
Saneam. 

Habitação
e Urbanis.

Assistência 
e Previd.

Trabalho Total
 

Respostas 
esperadas 

COREDE

Celeiro 7 4 4 6 6 27 (21x5) =
105

Missões 7 4 8 6 8 33 (25x5) =
125

Fronteira 
Noroeste

8 2 3 7 5 25 (20x5) =
100

Noroeste 
Colonial

5 5 3 4 3 20 (11x5) =
55

Total 27 15 18 23 22 105 385

Fonte: Questionários submetidos, organizados pelos autores.

Pode-se perceber que as respostas ficaram bem aquém do 
esperado (27,27%), mesmo com todos os contatos realizados 
e com prazos solicitados pelas próprias chefias de gabinete e/ou 
assessorias. O COREDE Missões foi o que forneceu o maior 
número de retornos, porém é a região com maior número de 
municípios, alcançando apenas 26,4% do total das respostas 
esperadas. Proporcionalmente ao total de respostas esperadas, 
o COREDE Noroeste Colonial foi o que mais retornou, com 
36,36% das respostas esperadas. No tocante às áreas de políticas 
sociais selecionadas, educação e cultura foi a que apresentou maior 
retorno, mesmo que com apenas 35,06% das respostas esperadas. 
Este quadro pode nos indicar que os municípios aderiram de forma 
muito baixa à demanda da pesquisa, aproximando-se do que já se 
constatava nas informações obtida nos próprios sites e nos estudos 
sobre transparência pública já apontados anteriormente.

Mesmo assim foi possível ter uma noção geral das estruturas 
existentes nos municípios para a prestação dos principais serviços 
sociais que decorrem das áreas de políticas definidas no Art. 6º da 
Constituição Federal de 1988. Estrutura essa que se passa a analisar 
na sequência. 
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4.1 Educação e cultura

Em relação ao questionário da Educação e Cultura, obteve-
se 27 respondentes, no quais sete pertencem ao COREDE Celeiro, 
sete ao Missões, oito ao Fronteira Noroeste e cinco ao Noroeste 
colonial. Em termos percentuais, o Noroeste Colonial foi o que 
teve maior retorno, com 45,45% das respostas esperadas.

Todas as 27 responderam possuir secretaria específica para 
tratar da questão da Educação. O Conselho Municipal de Educação 
não foi citado em apenas 1 município. Quando perguntados sobre 
o Plano de Desenvolvimento da Educação, 15 responderam possuir 
o mesmo, evidenciando em seus objetivos alinhamento com o 
Plano Estadual e Nacional, referindo como prioridades a busca da 
universalização do acesso e a qualidade dos processos de ensino-
aprendizagem, a gestão democrática, o controle social e a formação 
cidadã. Se pode afirmar que os municípios apresentam estrutura 
de gestão e controle social nos padrões exigidos pelas legislações e 
normativas vigentes, especialmente na área da educação. 

Quando questionados a respeito da estrutura de atendimento 
aos alunos, em termos de prédios, equipamentos e recursos 
humanos, denota-se que as respostas indicam uma preocupação com 
a atendimento à creche, educação infantil e ensino fundamental, 
uma vez que o atendimento ao ensino médio, educação de jovens 
e adultos e ensino superior são atribuições prioritariamente 
desempenhadas pela esfera estadual e federal. O maior desafio ainda 
apontado é a universalização do acesso à creche a à educação infantil, 
sendo o ensino fundamental praticamente generalizado. Quando 
analisados o número de alunos e o correspondente em professores 
e, no quadro, constata-se o predomínio absoluto de estruturas bem 
servidas neste quesito, em condições de prestar serviço adequado. 
Em relação aos servidores de escola, as respostas foram insuficientes 
para produzir um diagnóstico mínimo, indo desde municípios que 
evidenciaram números adequados e consistentes, até ausência de 
respostas ou indicação de não possuirem, o que pode denotar a 
falta de entendimento da pergunta. Todos os municípios também 
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declararam realizar transporte escolar, ou próprio ou terceirizado, 
atendendo, inclusive, alunos de escolas estaduais, particulares e 
federais, incluindo aí até mesmo alunos de ensino superior. 

No que diz respeito, ao atendimento à alunos com necessidades 
especiais, 24 municípios alegam ofertar atendimento, através de 
AEE (Atendimento educacional especializado), APAE (Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais) ou ainda, a disponibilização 
de salas e profissionais para esse fim. Apenas um município não 
conseguiu indicar o número de alunos atendidos nesses serviços, o 
que denota que os demais possuem “controle” sobre as informações 
e evidenciam o acompanhamento dos trabalhos realizados, quer em 
suas estruturas próprias ou conveniadas/contratadas. 

Quando se analisa, de forma específica, o caso da cultura, 
percebe-se maiores deficiências, especialmente nos pequenos 
municípios e nas questões ligadas aos recursos humanos e 
administrativos para tratar do tema. A maior parte (23 dos 27) não 
possui secretaria específica para a cultura, sendo esta área ligada 
às secretarias de educação na maioria dos casos. Em outros citam 
estar ligada à secretaria de esportes e lazer, não os referindo como 
cultura. O Conselho Municipal de Cultura está organizado em mais 
de 50% (14 dos 27) dos municípios que responderam. Em relação 
à Plano Municipal de Cultura, 24 municípios indicaram possuir, o 
que denota 88,88% dos respondentes. Os municípios indicam uma 
gama expressiva de eventos culturais que promovem e/ou apoiam, 
denotando uma articulação consistente com entidades locais.

Em relação às estruturas físicas para dar conta da área da 
cultura, todos os municípios indicaram possuir ginásios de esporte 
ou quadra poliesportiva e quadra coberta, em sua maioria públicas, 
para atender aos munícipes. Também 14 relataram possuir parques 
municipais públicos. Sobre salões de eventos, apenas 7 responderam 
não possuir estrutura própria, indicando a presença de salões 
comunitários de instituições religiosas ou esportivas. Em relação 
à academias e outros serviços privados, apenas 3 responderam 
negativamente. Percebe-se que os municípios possuem estruturas 
físicas para proporcionar eventos culturais, com destaque para 
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esportes variados, festas, bailes e entretenimento. 

4.2 Saúde e saneamento 

 O questionário para as áreas de Saúde e Saneamento foi o 
que apresentou o índice mais baixo de retorno da pesquisa, com 
apenas 15 respostas das 77 possíveis, o que representa apenas 19,48% 
dos municípios, entre os quais quatro municípios pertencem ao 
COREDE Celeiro, quatro ao Missões, dois ao Fronteira Noroeste 
e cinco ao Noroeste Colonial. Considerando ser a área da saúde 
uma das que possui consolidada tradição de construção coletiva, 
participação e controle social, os retornos restritos foram surpresa. 

Quando se olha para a estrutura existente nos municípios 
na área da saúde, denota-se que todos possuem secretaria e conselho 
específicos para a área, aspectos obrigatórios por lei para acessar os 
recursos e as estruturas do Sistema Único de Saúde (SUS). Porém o 
que preocupou foi que quase a metade dos municípios respondentes 
(7 de 15), manifestou não ter Plano Municipal de Saúde, outra 
exigência elementar para o município integrar o sistema e acessar os 
serviços, atendendo à Norma Operacional Básica do Sistema Único 
de Saúde, a NOB-SUS/96. Outro aspecto que chamou a atenção 
foi que apenas dois municípios respondentes optaram pela gestão 
plena, permanecendo os demais na atenção básica ou primária. 
A condição de pequenos municípios, a maior parte deles com 
populações abaixo de 10 mil habitantes, justificam essa escolha e 
referem que a preocupação central é a prestação dos serviços de 
atenção básica, com baixa complexidade. Para os demais serviços 
entendem ser mais adequado os Consórcios Intermunicipais 
ou convênios com municípios maiores que possuem melhores 
estruturas públicas e privadas de prestação de serviços.

Todos indicaram ter, ao menos, uma Unidade Básica de 
Saúde e os profissionais estabelecidos nas orientações do SUS para 
seu funcionamento. Sete municípios indicaram a existência de 
hospitais em suas sedes, sendo em sua maioria absoluta (6 deles) 
filantrópicos, com apenas um público municipal. Essa é uma 
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tendência da região Noroeste do Rio Grande do Sul, na qual a 
ausência reiterada do estado na prestação dos serviços de saúde 
levou a própria população a criar suas estruturas comunitárias 
de atendimento. Com o advento do SUS, grande parte dessas 
estruturas e seus profissionais passaram a conveniar com o ente 
público e prestar serviços a ele no atendimento à população. 

Não foi objeto da pesquisa o detalhamento das exigências 
da Portaria nº 2.488/2011 no que se refere às normas para a 
oferta da Atenção Básica, que é a predominante na região, mas 
se observou que os municípios indicam a existência de estruturas 
físicas, de equipamento e pessoal indicadas para o funcionamento 
das UBS e dos programas aos quais se habilitam. Entre os principais 
programas são citados a Estratégia de Saúde da Família (ESF), o 
Programa Agentes Comunitários de Saúde (ACS), o Programa de 
Atenção à Saúde da Mulher, o Programa Nacional de Imunizações, 
o Programa Saúde na Escola, o Programa Primeira Infância 
Melhor, o Programa de Atenção à Saúde da Criança, o Programa de 
Atenção à Saúde do Idoso, Programas de Orientação e Prevenção 
de Doenças, o Programa em Vigilância em Saúde e Vigilância do 
Trabalhador, entre outros. Também são recorrentes em afirmar 
que participam das Campanhas Nacionais e Estaduais, bem como 
atuam, especialmente em parcerias com escolas e organizações 
do município, na realização de campanhas e programas de 
educação para a saúde. Foi possível perceber a existência de muitos 
programas e ações, mas com pouco nível de coordenação efetiva 
entre elas. Este é um dilema quando predominam ações setoriais, 
ainda características das políticas públicas no Brasil (TUMELERO, 
2018). 

Quando questionados sobre a existência de serviços de 
saúde particulares nos municípios foram relatados a presença de 
laboratórios de exames clínicos; clínicas médicas, odontológicas, 
psicológicas, de fisioterapia e de nutrição; poucos centros de 
diagnósticos por imagens; e a existência generalizada de academias. 
Realidade essa que denota a ampliação dos serviços de saúde privada 
para os municípios de pequeno porte. Muitas complementando 
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serviços do SUS e outras atuando tipicamente com serviços 
privados.  

Em relação ao saneamento básico, apenas quatro municípios 
declararam possuir Plano Municipal de Saneamento e Conselho 
Municipal para a área. Na grande maioria, a área está ligada à 
Secretaria de Agricultura ou à Secretaria de Obras. Apenas um 
município fez referência à existência de uma estrutura própria de 
tratamento de esgoto cloacal urbano, nos demais predominando a 
fossa séptica e as fossas rudimentares. Também foi predominante a 
inexistência de rede pluvial separada ou isenta de redes clandestinas 
de lançamento de esgotos cloacais. A maioria denota a existência 
de acesso pleno da população a redes de água tratada, a programas 
de coleta de resíduos sólidos e ao fornecimento de energia elétrica. 
A criação de uma estrutura para atender e organizar a área do 
saneamento básico nos municípios da região ainda se constitui 
em um grande desafio, especialmente aos pequenos municípios 
(ROTTA e FRANQUI, 2019). 

4.3 Habitação e urbanismo 

Para o questionário das áreas de habitação e urbanismo 
obteve-se 18 respostas dos municípios, sendo quatro do COREDE 
Celeiro, oito do Missões, três do Fronteira Noroeste e três do 
Noroeste Colonial. Para Habitação, 16 municípios responderam 
não possuírem secretaria específica, e sim vinculação com às 
secretarias de obras ou assistência social.  Quando questionado 
se possui conselho municipal de habitação, 15 responderam que 
sim, mas apenas 5 relatam terem plano de desenvolvimento para 
área, no qual tem-se por objetivos qualidade de moradia digna, 
disponibilização de lotes e matérias para edificação de unidade de 
interesse social, alocação do FMHIS e fixar critérios para priorização 
de linhas de ação. Para Urbanismo 17 prefeituras relatam não 
possuírem conselho e nem secretaria específica para área, estando 
ligado às secretarias de obras ou planejamento. 

Em relação à estrutura de servidores que atuam nestas duas 
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áreas, as respostas indicaram a inexistência quase completa, com 
raras exceções que referiram a presença de engenheiro e mestre de 
obras. O mesmo ocorrendo em termos de infraestrutura física e de 
equipamentos. A vinculação à outras secretarias é realidade típica 
de pequenos municípios, nos quais demandas por direitos nesta 
área não constituem prioridade dos gestores. 

Quase todos os municípios referiram a existência de projetos 
habitacionais implantados e/ou em fase de implantação, em parceria 
com o estado do Rio Grande do Sul ou com a União, com destaque 
para obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 
Programa “Minha Casa Minha Vida”, O Programa Emancipar, 
o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) e 
Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR). Essa realidade 
que torna os pequenos municípios meros executores de programas 
e projetos estabelecidos em esferas superiores da Federação, é 
característica de uma política habitacional e de desenvolvimento 
urbano no Brasil, marcada por um déficit de descentralização e 
articulação na implantação das políticas públicas (MARICATO, 
2014). 

Os municípios respondentes referiram ainda a cobertura 
quase completa da população aos serviços de acesso à água potável, 
energia elétrica, estradas de acesso e redes de telefonia. Quando 
questionados sobre o acesso à internet, 11 municípios relataram 
não oferecer estruturas para esse fim, ficando a critério dos cidadãos 
o respectivo acesso, fornecido por empresas privadas. Essa realidade 
da falta de acesso qualificado aos serviços de internet é referida no 
diagnóstico das Regiões Funcionais de Planejamento do RS como 
um dos grandes desafios ao desenvolvimento, especialmente nos 
pequenos municípios. Também fica explícito que a solução desse 
problema passa por investimentos públicos e por uma política 
assertiva e articulada para a área (RIO GRANDE DO SUL, 2018). 
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4.4 Assistência e previdência

Para assistência e Previdência houve o retorno de seis 
municípios da região Celeiro, seis da Missões, sete da Fronteira 
Noroeste e quatro da Noroeste Colonial, sendo a segunda área 
em número de respostas recebidas. Para a assistência, todas os 
municípios respondentes afirmaram possuir secretaria específica, 
conselho municipal e plano de desenvolvimento. Nos planos de 
desenvolvimento destacam-se os objetivos de 

Assegurar a oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios 
da assistência social, tendo por funções a proteção social, a 
vigilância socioassistencial e a defesa de direitos, através da 
rede socioassistencial pública do município garantindo o 
fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social – SUAS 
(Município A1). 

Proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos 
e à prevenção da incidência de riscos, especialmente a proteção 
à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, 
a promoção da integração ao mercado de trabalho; habitação 
e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua 
integridade à vida comunitária e vigilância socioassistencial 
(Município B3).

Percebe-se a existência de uma articulação nítida dos 
planejamentos municipais com os objetivos da Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS), com a Política Nacional de Assistência 
Social (PNAS) e com o Sistema Único de Assistência Social. O 
processo de implantação da PNAS é um desafio para os pequenos 
municípios brasileiros (BREVILHERI; PASTOR, 2013) e que 
demanda ações articuladas entre os diferentes entes da Federação 
(MANTEY; ROTTA, 2021). 

Quando questionados a respeito da estrutura constituída 
para o atendimento da área da assistência, todos os municípios 
afirmaram contar com, pelo menos um, assistente social e com 
estrutura básica de atendimento, através de Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS); 11 possuem atendimento especializado, 
via Centros de Referência Especializado de Assistência Social 
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(CREAS); e 9 possuem convênios com outras instituições para a 
prestação de serviços especializados. Essas estruturas e profissionais 
são responsáveis pelos encaminhamentos dos serviços da área, com 
destaque para o Cadastro Único da Assistência Social, o Bolsa 
Família, o Benefício de Prestação Continuada e atendimentos 
especializados à Pessoas com Deficiência. 

No caso da Previdência, 16 municípios informaram possuir 
sistema próprio de previdência para os servidores municipais; e 
17 referiram convênios de saúde com o Instituto de Assistência 
à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul 
(IPE SAÚDE) ou com a UNIMED (não especificando qual), para 
atendimentos de seus servidores. Porém, nenhum município referiu 
possuir secretaria própria para a previdência, indicando que a 
mesma está, normalmente, associada à Secretaria de Administração 
ou de Assistência Social; nem mesmo indicaram possuir conselho 
municipal ou plano municipal para a área. Todos que as questões 
que envolvem a Previdência são atribuições do Governo Federal 
e estão afetas às empresas privadas e ao Instituto Nacional de 
Seguro Social (INSS), com exceção dos servidores municipais. As 
informações sobre a área dão conta de que, mesmo integrando o 
trio da Seguridade Social, previsto no Art. 194, da Constituição 
Federal de 1988, a Previdência constitui foco distante das esferas 
municipais, mesmo que no parágrafo único do referido artigo, fique 
claro tratar-se de compromisso do poder público a organização da 
seguridade, incluindo os princípios da universalidade, da gestão 
descentralizada e da participação da comunidade. 

Nos diagnósticos dos Conselhos Regionais de 
Desenvolvimento da Região e em seus Planos de Desenvolvimento, 
elaborados nestas duas últimas décadas, fica evidente a preocupação 
com expressivos contingentes da População Economicamente Ativa 
que atuam em atividades informais ou que não possuem vinculação 
com Planos de Previdência que lhes garanta seguros mínimos 
para acidentes de trabalho, afastamento do trabalho por doença 
ou até mesmo aposentadoria, dadas as novas condicionalidades 
criadas pelas reformas previdenciárias ocorridas neste período. Os 
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municípios precisam colocar esse tema em pauta quando pensam 
na sua atuação diante das exigências constitucionais de garantia da 
seguridade social para toda a população. 

4.5 Trabalho

Na área do trabalho obteve-se o retorno de 22 municípios, 
sendo oito do Corede Missões, cinco do Fronteira Noroeste, três do 
Noroeste Colonial e seis do Celeiro. Nenhum deles possui secretaria 
própria, estando a área ligada ou à Secretaria de Administração 
ou à Assistência Social. Não referiram a existência de conselho e 
nem plano de desenvolvimento para a área. Quando questionados 
sobre a existência de programas, projetos e ações voltados para a 
área, oito citaram cursos de formação para professores e servidores 
municipais, mas relataram não possuírem qualquer tipo de ação no 
que se refere à população em geral.

Esta realidade vai ao encontro do constatado em pesquisas 
anteriores (ROTTA, 2007; ROTTA; LAGO; ROSSINI, 2017; 
ROTTA; LAGO; HENTGES, 2019) que denotam a ausência 
quase completa de aplicações de recursos do orçamento público 
municipal na área de trabalho nos municípios da Região Funcional 
7; assim como a inexistência de políticas, programas, projetos e ações 
voltadas para a área. Trata-se de mais uma situação preocupante, pois 
quando se olham para os diagnósticos dos Coredes e seus planos de 
desenvolvimento, todos eles referem a qualificação de mão-de-obra 
como um dos grandes desafios; indicam a necessidade de cursos 
de aperfeiçoamento e de formação técnica e tecnológica. Porém, 
transparece a ideia de que isso seja de responsabilidade de outros 
entes da federação, da sociedade civil ou da iniciativa privada. Os 
entes municipais não assumem a área do trabalho como integrante 
do conjunto das políticas sociais e que demandam ações de sua 
esfera de competência.
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5 Conclusão

A Constituição brasileira de 1988 estabeleceu as bases 
de uma nova estrutura federativa, definindo autonomias e 
responsabilidades compartilhadas entre os entes da Federação; 
efetivou os princípios da descentralização, da gestão democrática e 
do controle social; e atribuiu aos municípios relativo protagonismo 
na concepção, organização e gestão das políticas públicas. Porém, a 
realidade que envolve os municípios brasileiros é diversa e desigual, 
tanto em área geográfica quanto em população, geração de riqueza 
e condições de vida. Essa diversidade e desigualdade nem sempre 
é referência para o estabelecimento de leis, normas e regras que 
envolvem a organização e as estruturas básicas para a prestação dos 
serviços nas diferentes áreas de políticas públicas, especialmente as 
sociais. 

O Brasil possui 5.570 municípios, dos quais 5.244 possuem 
população inferior a 100 mil habitantes. A Região Funcional 7, do 
Rio Grande do Sul, é composta por 77 municípios, todos eles com 
população inferior a 100 mil habitantes. Na mesma predominam 
municípios com população inferior a 20 mil habitantes (90,90% 
deles), seguindo uma lógica semelhante à apresentada no cenário 
nacional, que conta com 68,16% dos municípios com população 
inferior a 20 mil habitantes. Esta realidade vivenciada por 
municípios de pequeno porte ainda carece de estudos no que se 
refere às estruturas públicas criadas para a prestação dos serviços 
sociais e sobre a qualidade dos mesmos. Neste sentido que a 
pesquisa em curso, da qual resulta este texto, quer apresentar 
modesta contribuição. 

Ao procurar mapear os programas, projetos, ações e 
estruturas existentes nos municípios da Região Funcional 7 para 
a prestação dos serviços sociais, especialmente aqueles decorrentes 
das áreas de políticas definidas no Art. 6º da Constituição Federal 
de 1988, percebeu-se que as áreas de educação, saúde e assistência 
social possuem estruturas de atendimento, gestão e controle social 
consolidadas. Não se entrou no mérito da qualidade dos serviços 
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prestados. Aspecto que pode demandar futuras pesquisas.
Nas demais áreas investigadas (cultura, habitação, 

urbanismo, saneamento básico, previdência e trabalho) constatou-
se uma realidade que aponta enormes desafios a serem enfrentados, 
quer na constituição de estrutura física, de gestão e de controle social, 
quanto na organização de programas, projetos e ações capazes de 
ofertar os serviços e garantir direitos. Muitas vezes, compartilhando 
estruturas administrativas ou repartindo sobras do orçamento, 
estas áreas não conseguem constituir estruturas mínimas e garantir 
sequências indispensáveis para a viabilização de programas, projetos 
e ações. Nesta condição elas ficam reféns de programas e projetos 
aprovados em outras esferas da federação, sendo o município 
reduzido a mero executor de políticas, contrariando, inclusive, 
os preceitos estabelecidos pela CF/88 no que tange à autonomia, 
descentralização e controle social. 

Outro aspecto a destacar na pesquisa em curso é a dificuldade 
em obter informações atualizadas dos municípios no que tange 
às estruturas, programas, projetos e ações na área das políticas 
sociais. Os sites dos municípios apresentam informações parciais 
e/ou incompletas nas áreas objeto dessa investigação, evidenciando 
um longo caminho ainda ser percorrido para garantir os preceitos 
básicos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar nº 101/2000), na a Lei da Transparência (Lei nº 
131/2009) e na Lei de Acesso à Informação – LAI (12.527/2011). 
Nem mesmo a opção por um questionário estruturado, apoiado 
por contatos permanentes e frequentes com os gestores, se mostrou 
eficiente. Apenas 27,27% das informações esperadas retornaram. 
Não se pode desconhecer o fato de a pesquisa ter sido realizada em 
ambiente de pandemia da COVID 19, que levou muitas prefeituras 
a terem boa parte de suas estruturas administrativas trabalhando 
em on office ou com rodízios de servidores, prejudicando contatos, 
organização e fornecimento de informações. 

O processo da pesquisa é um constante aprendizado, que se 
faz percorrendo os caminhos metodológicos traçados, enfrentando 
as dificuldades e buscando superá-las com vistas à realização dos 
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objetivos propostos. Avaliar os resultados alcançados é essencial 
para dimensionar os próximos passos e, inclusive, para apontar 
na direção de novos projetos que projetem luz nos horizontes dos 
desafios encontrados. Certamente, entre os desafios dessa pesquisa 
se podem apontar a necessidade de aproximar Universidades, 
centros de pesquisa e pesquisadores, dos espaços pesquisados, no 
caso, as prefeituras; e a ampliação do escopo da mesma em direção 
à dados relativos à qualidade dos serviços prestados.  
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