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RESUMO: Objeto de amplas, contraditórias e até falaciosas interpretações e utilizações, o conceito 
de “desenvolvimento” continua em disputa, assim como temas a ele relacionados, como pobreza, 
desigualdade, crescimento econômico, participação e alternativas. Em 2001, o economista argentino 
Bernardo Kliksberg delineou falácias e mitos do desenvolvimento social sobretudo na América Latina, 
demonstrando como o pensamento econômico convencional cria interpretações que desconsideram ou 
mesmo escondem o agravamento dos problemas sociais. Passados 15 anos das constatações de Kliksberg, 
o presente artigo lança mão de dados, análises e fatos recentes para verificar a atualidade da realidade e das 
falácias relacionadas ao “desenvolvimento” brasileiro, que inclusive passou no período por sucessivos 
governos de orientação progressista. A constatação das condições da realidade se baseia em análises de 
especialistas e em comparativo de índices, números e dados. São problematizadas perguntas como: A 
pobreza aumentou ou diminuiu? Quais os danos causados pela pobreza? O crescimento econômico é 
suficiente? A desigualdade está diminuindo? O que a desigualdade representa? Qual tem sido o papel do 
Estado? E da participação popular? Há alternativa? Já as falácias são examinadas a partir dos cenários de 
representação da política e da economia transmitidos pela maior parte da imprensa brasileira dominante, 
que tenta, deliberadamente ou não, recriar a realidade solidificando posições como a maniqueização do 
Estado, a insuperabilidade do capitalismo, a indiscutibilidade de vários temas socialmente relevantes, 
a percepção superficial dos problemas sociais e a eleição de determinados fatores como os principais 
problemas do país. Em meio à realidade e às falácias, a população continua a conviver com dificuldades 
e demandas graves, o país – de modo contraditório, como é natural no capitalismo – gera avanços e 
retrocessos e os caminhos alternativos possíveis são mais ou menos identificados e experimentados. 

PALAVRAS-CHAVE: Problemas sociais; realidade brasileira; cenário de representação da política; 
contradições; alternativas

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento – e mais especificamente o desenvolvimento social – tornou-se central 
nos discursos da política e da economia ao longo dos séculos XX e XXI, tendo sido eleito como um 
dos principais objetivos a serem buscados sobretudo por países periféricos como o Brasil. Sucessivos 
governos, economistas e cientistas sociais desenvolveram teses e ações no sentido de contribuir – pelo 
menos discursivamente – com a essa busca pelo desenvolvimento. 

A construção desse conceito geralmente o identifica como crescimento econômico, como 
satisfação das necessidades básicas e como elemento de sustentabilidade ambiental. Pressupõe, portanto, 
uma ação, e, naturalmente, para qualquer ação existem moldes, ou seja, formas, modelos, caminhos para 
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sua efetivação.  E os moldes são diversos, com distintos objetivos e com distintas maneiras de utilização. 
O desenvolvimento, com sua grande potencialidade discursiva, sempre fora utilizado por diferentes 
moldes, muitas vezes falaciosos, equivocados, interesseiros ou obscuros. E sobre isso que se assenta o 
presente artigo.

O primeiro capítulo retoma essa disputa em torno do conceito de desenvolvimento, chamando 
a atenção para seu caráter de um processo historicamente construído e ainda objeto de múltiplas 
interpretações e utilizações. O segundo capítulo traz uma atualização com relação à realidade brasileira 
de cinco das dez falácias apresentadas pelo texto-base deste artigo, de Bernardo Kliksberg: a negação ou 
minimização da pobreza; a desvalorização da política social; a maniqueização do Estado; a rejeição das 
contribuições da sociedade civil e a de que não há outra alternativa. Diferentemente de Kliksberg, que 
situou a economia ortodoxa como responsável pelas falácias, neste artigo, em virtude da formação do 
autor, optou-se por analisar a partir da grande imprensa brasileira. Antes, porém, das discussões dessas 
falácias revisitadas, resumiu-se o texto de Kliksberg e tratou-se do substrato teórico relacionado ao 
cenário de representação da política construído pela mídia.

DESENVOLVIMENTO: UM CONCEITO EM DISPUTA

O conceito de desenvolvimento é objeto de múltiplas interpretações, usos e disputas entre diversas 
correntes do pensamento sociológico e da prática política. Não é possível fechá-lo em uma definição 
estanque sob pena de desconsiderar as suas contradições e a sua característica de estar em constante 
construção. Para o presente artigo, tomaremos como substrato metodológico a perspectiva marxista, que 
trata o conceito enquanto um processo histórico, e portanto como objeto de apropriações e contradições 
que se ligam umbilicalmente à história da sociedade humana e, sobretudo, do capitalismo. 

O marxismo pensa o desenvolvimento como abordagem teórica com centralidade na economia 
política. No capitalismo, o desenvolvimento associa-se diretamente às condições econômicas dos países 
e das classes, e é um processo dialético caracterizado por conflitos sociais que possui uma historicidade 
que aponta para um futuro mas não em direção a um absoluto, a um espírito, a um ideal – como Hegel 
propunha – mas para um futuro gestado e disputado pela ação humana, pelo mundo material e que, 
para o marxismo, culminaria com a autossuperação do capitalismo e implantação do comunismo, uma 
sociedade sem classes, sem Estado, sem qualquer tipo de exploração. Ou seja, Marx adota a visão de 
que há um progresso constante, que os antagonismos vão conduzindo a estágios superiores. Porém, o 
marxista Immanuel Wallerstein (1985, p. 82) lembra que chega a ser surpreendente que os próprios 
marxistas “acreditassem no progresso com pelo menos tanta paixão quanto os liberais”. Mas essa crença 
era compreensível e servia a um propósito ideológico, que era de justificar “as atividades do movimento 
socialista mundial, sob o pretexto de que ele encarnava a corrente inevitável do desenvolvimento 
histórico” (ibidem, p.82). Essa ideia, segundo Wallerstein, justificava o socialismo mas também o 
capitalismo. E, de toda forma, é falso supor que o capitalismo representa um progresso, uma evolução, 
um desenvolvimento com relação aos sistemas anteriores. 

A propósito, Karl Polanyi em “A Grande Transformação”, tem um pressuposto de evolução 
histórica, mas diz nem sempre ser um desenvolvimento qualitativo em si. Nada indica que a sociedade 
moderna seja melhor do que as anteriores. A “evolução” da sociedade para a predominância de um 
mercado “auto-regulável” no século XIX, por exemplo, transforma tudo em mercadoria, tritura as relações 
sociais com seu “moinho satânico” e não garante a melhoria da qualidade de vida das pessoas. “Agora 
que a sociedade econômica finalmente tomava forma, era um fato indubitável que, década após década, 
o nível material da existência do trabalhador pobre não melhorava em nada, se é que não se tornava 
pior” (POLANYI, 2000, p. 150). Assim, a ideia de “falácias” construídas pelas classes dominantes para 
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defender um suposto desenvolvimento também aparece em Polanyi, referindo-se a “comércio livre” 
(ibidem, p. 219, 227 e 239), naturalidade da divisão do trabalho (ibidem, p. 63) e “separação institucional 
da sociedade em esferas econômica e política” (ibidem, p. 92). 

Gilbert Rist, em “El desarollo: historia de una creencia occidental” chama atenção para a construção 
dos conceitos de desenvolvimento e subdesenvolvimento, ocorrida a partir do final da Segunda Guerra 
Mundial em um contexto de afirmação da hegemonia norte-americana diante de uma Europa devastada 
pelos conflitos e de um terceiro mundo em situação de pobreza, baixo crescimento e pouco avanço 
científico. Segundo o autor, o ponto de partida para o estabelecimento destes conceitos tal como são 
conhecidos desde então é o “ponto IV” de um famoso discurso do presidente dos Estados Unidos, Harry 
Truman, que diz, entre outros assuntos, da necessidade de lançar um programa que coloque os avanços 
científicos e industriais à disposição das regiões “subdesenvolvidas”, que os Estados Unidos, com tantos 
conhecimentos técnicos, deveria fomentar o desenvolvimento nas regiões necessitadas. Para Gilbert 
Rist, o discurso é um catálogo de boas intenções mas que não estabelece compromisso algum e, na 
verdade, indica a uma mudança radical da visão de mundo, passando de uma oposição “colonizadores/
colonizados” para “desenvolvidos/subdesenvolvidos”. “A antiga relação hierárquica das colônias 
submetidas a sua metrópole é substituída por um mundo em que todos os estados são iguais em direitos, 
ainda que não sejam de fato” (RIST, 2002, p. 88). Passa a haver, portanto, uma ideia de continuidade 
necessária e inevitável entre os dois termos: o subdesenvolvimento é a forma inacabada, embrionária do 
desenvolvimento, e os países do Terceiro Mundo devem lutar e caminhar nesse sentido. Mas, ressalta Rist, 
as leis do desenvolvimento são iguais para todos e não causados por fenômenos internos, autogerados 
e autodinâmicos. Ou seja, não é tão simples, e talvez não é sequer possível, que todos países sejam 
desenvolvidos. Além disso, os interesses dos Estados Unidos de afirmar sua hegemonia, de intervir nos 
países miseráveis, de ampliar os mercados consumidores, de recrutar mão-de-obra barata estavam por 
detrás dessa nova concepção terminológica do conceito.

No presente artigo, essas disputas com relação ao desenvolvimento é o substrato para se analisar 
o caminho percorrido pelo Brasil nos 15 anos de século XXI, bem como as falácias relacionadas a esse 
“desenvolvimento”. Houve desenvolvimento? Em quais áreas e em direção a que? E como a mídia 
retrata esses possíveis desenvolvimentos? Como a mídia contribui com a difusão de visões de mundo 
que escondem ou mesmo dificultam a resolução dos problemas sociais?

Naturalmente, não se pretende responder de modo amplo e definitivo a estas questões, o que 
precisaria de trabalhos com outra magnitude. O que se pretende é perpassar por essas problemáticas 
a partir de alguns fatos e percepcionais relacionados aos problemas sociais brasileiros, portanto ao 
desenvolvimento social brasileiro.

FALÁCIAS SOBRE OS PROBLEMAS SOCIAIS BRASILEIROS: 15 ANOS DEPOIS

No texto “Dez Falácias Sobre os Problemas Sociais da América Latina” (KLIKSBERG, 2001), o 
escritor e sociólogo Bernardo Kliksberg desfaz mitos construídos e difundidos pela economia ortodoxa 
com relação à pobreza e à desigualdade na América Latina. Publicado em 2001, o texto se vale de 
dados e percepções do final dos anos 1990 para concluir demonstrar que muitas das visões passadas 
por pensadores e políticos são na verdade falácias, que não correspondem com os fatos e necessidades 
da realidade social da região. E, conclui Kliksberg, essas falácias “levam a graves erros nas políticas 
adotadas, é parte dos retrocessos e da dificuldade para melhorar a situação” (ibidem, p. 46).

O autor resume as falácias ao final do texto:
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Não contribuem para superar a pobreza e a desigualdade e, ao contrário, com 
frequência, reforçam-nas estruturalmente visões como: negar a gravidade da pobreza; 
não considerar a irreversibilidade dos danos que causa; argumentar que o crescimento 
econômico sozinho resolverá os problemas; desconhecer a transcendência do peso 
regressivo da desigualdade; desvalorizar a função das políticas sociais; desqualificar 
totalmente a ação do Estado; desestimar o papel da sociedade civil e do capital social; 
bloquear a utilização da participação comunitária; esquivar as discussões éticas e 
apresentar o modelo reducionista que se propõe, com suas falácias implícitas, como a 
única alternativa possível. (KLIKSBERG, 2001, p. 46)

À época, Kliksberg demonstrou que ao contrário do que construíam as falácias e mitos, a 
pobreza e a desigualdade eram crônicas na América Latina e indicavam tendência de ampliação, e não 
de redução; que a população estava descontente com o desempenho da democracia, embora tenha a 
escolhido como forma de vida; que havia grande carência de oportunidades de emprego, educação de 
boa qualidade e acesso à saúde; que a população clamava por mudanças. Mas, diante de obstáculos 
como os fortes interesses das classes dominantes, o próprio “funcionamento defeituoso de instituições 
organizações básicas” (ibidem, p. 14), a construção das falácias sobre os problemas sociais e o emprego 
de políticas errôneas obstruem a emergência de alternativas renovadoras e de “uma nova geração de 
políticas econômicas e sociais” (ibidem).

Passados 15 anos, os argumentos e as conclusões desse estudo ainda soam muito atuais. Mas, 
no caso do Brasil, mesmo os sucessivos governos ditos progressistas não modificaram essa realidade? E 
quais são as possíveis falácias dos últimos anos difundidas pela grande imprensa brasileira? Sobre essas 
questões que o presente artigo irá se debruçar, utilizando como ponto de partida algumas das dez falácias 
levantadas por Kliksberg.

Com relação à imprensa, cabem antes rápidas considerações teóricas para balizar os argumentos 
com relação às falácias difundidas pela grande mídia. 

CENÁRIO DE REPRESENTAÇÃO DA POLÍTICA PELA MÍDIA

No artigo “Cenário de Representação da Política (CR-P)”, publicado no livro “Mídia – Teoria 
e Política” (São Paulo: Perseu Abramo, 2004, p.175-212), Venício Lima recupera intelectuais como 
Baczko, Almond, Gramsci, Raymond Williams, Stuart Hall e Sartori para formular um conceito próprio 
de “cenário de representação da política” e contextualizá-lo com a realidade brasileira, situando como 
fundamental o papel da mídia na construção desses cenários. As “representações” que a mídia faz 
passam em certa medida a constituir a própria realidade. “Aqui está o fundamento para a hipótese de que 
o CR-P, construído na e pela mídia, define e delimita o próprio espaço da realidade política no mundo 
contemporâneo” (LIMA, 2004, p. 186).

Gêneros, etnias, gerações, cor, orientação sexual, estética, pobreza/riqueza e violência são alguns 
dos campos cujas representações são construídas publicamente nos “cenários de representação”. 

Em um contexto, como o brasileiro, em que convergem pressupostos como “(1) a existência de 
uma sociedade media-centered; (2) o exercício de uma hegemonia; e (3) a existência da televisão como 
medium dominante” (LIMA, 2004, p.187), a mídia – mais especificamente, a grande mídia, a de grande 
alcance nacional e com destaque para a TV – tem papel determinante para estabelecer a “existência” dos 
fatos para todas aquelas pessoas que não os presenciaram pessoalmente e não os viram/ouviram/leram 
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em outros veículos “menores”. Inclusive, mesmo grande parte das discussões e engajamentos na internet 
têm influência marcante das transmissões da grande mídia. 

A política e a economia, terrenos cujos centros de decisões em geral estão em vários sentidos 
distante da população, têm sua “existência” essencialmente vinculada à mídia. Ou seja, fatos políticos e 
econômicos (de determinações, de regulamentações, de corrupção, de conquistas etc.) só chegam a boa 
parte da população em virtude de a mídia noticiá-los – assim como boa parte de assuntos, às vezes tão 
ou mais relevantes, não chegam, não são tornados públicos, por conta de certos discutíveis critérios de 
noticiabilidade. É nesse universo que a mídia se situa como central na construção, na preservação e, às 
vezes, na destruição de cenários de representação da política. Mesmo que a internet venha reformulando 
um pouco esse cenário, permitindo que um maior número de atores sociais divulguem e se posicionem, 
a força da grande imprensa na construção dos cenários ainda é muito grande e determinante. 

Esses cenários construídos da realidade brasileira são muitas vezes falaciosos, contribuindo com 
a difusão de visões e ações equivocadas ou restritas. No presente trabalho, as falácias relacionadas ao 
desenvolvimento e aos problemas sociais brasileiros serão observadas a partir da visão dominante que 
supomos ser transmitida pela grande mídia. Trata-se de uma suposição pois não é objetivo deste trabalho 
empreender uma análise científica pormenorizada das publicações da mídia, o que poderia conduzir à 
comprovação ou negação dessa suposta visão transmitida. A identificação das falácias, portanto, baseia-
se em observações empíricas, impressões pessoais e opiniões de teóricos e profissionais da área. 

FALÁCIA: A NEGAÇÃO OU MINIMIZAÇÃO DA POBREZA

Kliksberg ressalta que embora existam diferentes metodologias para se medir a pobreza dos 
países, é comum a conclusão de que as cifras na América Latina de população abaixo da linha da pobreza 
são elevadas e entre 1980 e 2000 a tendência estava indicando o aumento dessas cifras. À época, segundo 
a Cepal, haviam pelo menos 220 milhões de pobres na América Latina e em vários países mais da metade 
das populações estavam nesta situação. 

Diante dessa realidade, afirma o autor, ao contrário de buscar alternativas concretas para enfrentá-
las, o discurso público optou por outra via: negar ou minimizar tais problemas, dizendo ser naturais, que 
sempre existiram e que também existem nos países desenvolvidos. 

A grande mídia brasileira também caminha neste sentido, sem se dedicar séria e profundamente 
à pobreza. Recentemente, a ONG Teto, que constrói casas populares para pessoas de situação precária, 
lançou a campanha “Precisamos falar mais sobre a pobreza”, criticando a banalização das notícias por 
parte da imprensa e o pouco espaço dedicado à miséria. A campanha consiste em fotos de moradores de 
uma comunidade pobre de Guarulhos segurando pedaços de papelões nos quais estão escritos manchetes 
como as publicadas pelos jornais e revistas sem nenhuma relação com a pobreza e sem grande relevância 
social, como “Cantor estaciona o carro na vaga”, “Cantora é flagrada tomando água” e “Atriz é vista 
atravessando a rua” (REVISTA FÓRUM, 2016). 

No artigo “Mídia cita muito pouco e cobre muito pouco a pobreza”, o jornalista Luiz Weiss 
republica uma passagem de um artigo dos economistas Rosa Marques, da PUC-SP, e Áquilas Mendes, da 
FAAP-SP, sobre os critérios para medir a pobreza no Brasil, que faz um apelo para que a mídia preste um 
serviço ao país indagando e/ou sugerindo o desenvolvimento de pesquisas sobre a tendência da pobreza 
e promovendo discussões amplas sobre o tema. Weiss completa dizendo que a imprensa deveria fazer 
mais do que isso, produzindo reportagens à moda antiga, séries sobre a pobreza, publicações eletrônicas 
que reunissem os dados disponíveis sobre tema, entre outras ações. (WEISS, 2006). 
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Há de se considerar também as visíveis posições políticas de boa parte da grande imprensa, 
que escolhe determinados pontos de vistas, determinadas pesquisas para prejudicar a imagem de certas 
forças políticas e/ou beneficiar outras. A comprovada posição da Rede Globo contrária aos governos 
do PT, por exemplo, implica em produção de matérias que desconsiderem melhorias e ressaltem pioras 
relacionadas à pobreza e ao desemprego no Brasil. Muitas vezes, portanto, o cenário de representação 
da situação política e econômica não se relaciona às suas reais causas e possibilidades de superação, 
mas sim a um jogo de interesses políticos, que naturalmente obscurece pontos fundamentais a serem 
observados. 

No século XXI, a pobreza de fato reduziu consideravelmente na América Latina, sendo que no 
Brasil foi de maneira mais acentuada. Segundo o Banco Mundial em pesquisa divulgada em 2015, “o 
número de pessoas vivendo em situação de pobreza extrema no Brasil caiu 64% entre 2001 e 2013, 
passando de 13,6% para 4,9% da população” (BBC, 2015), tendo como base uma nova linha de pobreza 
estabelecida pelo banco: R$ 7,32 por dia. A redução é considerável, mas milhões de pessoas ainda 
passam por necessidades básicas e com a crise econômica em vigor desde 2014, a tendência é que essa 
redução fique mais lenta ou mesmo seja interrompida. 

O coeficiente de Gini, utilizado para medir a desigualdade social e que obedece a uma escala de 
0 a 10 em que quanto menor menos desigual a localidade, caiu no Brasil de 0,596 em 2001 para 0,518 
em 2014, segundo a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio (PNAD) (IPEA, 2016). Mas o Brasil 
continua sendo um dos países mais desiguais do mundo. 

Diante desse cenário, de relativa melhoria nos últimos 15 anos mas de manutenção de desigualdade 
e de pobreza ainda alarmantes, a postura ideal dos políticos e da mídia deveria ser de expor e debater 
os dados com profundidade e demonstrar fatos responsáveis pela manutenção desses graves problemas. 
A especulação financeira, a sonegação fiscal de grandes empresas, o obscuro pagamento da dívida 
pública e a inevitabilidade das crises cíclicas no sistema capitalista são grandes contribuintes da situação 
de pobreza no país, mas não recebem a atenção devida, muito em função de se relacionarem com os 
interesses dominantes compartilhados pelos políticos e pela grande imprensa. O “desenvolvimento” 
do país, portanto, parece só ser aceito por essas classes dominantes caso seja rumo ao aprofundamento 
do capitalismo, sem questionar a lógica do sistema. A propósito, é essa também a visão do caminho do 
subdesenvolvimento construída pelos países europeus e, sobretudo, pelos Estados Unidos. Discursa-
se que a pobreza mundial deve ser superada por uma questão de humanidade, de cidadania, mas o 
interesse de fundo é garantir novos mercados consumidores e pessoas absolutamente integradas à lógica 
capitalista, sem engajamento e educação crítica suficiente para questionar o sistema. 
FALÁCIA: DESVALORIZAÇÃO DA POLÍTICA SOCIAL

Kliksberg ressalta que há um tendência em se ver a política social “como um complemento menor 
de outras políticas maiores, como as que têm a ver diretamente com o desenvolvimento produtivo, os 
equilíbrios monetários, o crescimento tecnológico, a privatização etc” (KLIKSBERG, 2001, p. 29). Ou 
seja, é uma concessão à política, uma atenuação dos impactos transitórios do desenvolvimento, é para 
acalmar os ânimos. Essa postura, naturalmente, reduz o social a metas muito estreitas e faz com que os 
programas sociais sejam altamente vulneráveis, sendo inclusive uma candidata preferida em situação de 
necessidade de cortes. 

Deveria estar claro que para todo o mundo, e sobretudo para países com elevados níveis de 
pobreza e outros graves problemas sociais, como o Brasil, que as políticas sociais são essenciais, são 
eficientes, fundamentais para o desenvolvimento, podem ser uma chave contra a desigualdade, ampliam 
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as oportunidades e geram taxa de retorno à sociedade, ao contrário do que pregam as falácias como um 
“gasto social”. A América Latina, segundo Kliksberg, precisava naquele momento em que escreveu, “de 
uma nova geração de políticas sociais”, que implica em 

dar prioridade efetiva às metas sociais no desenho das políticas públicas; procurar 
articular estreitamente as políticas econômicas e as sociais; montar uma institucionalidade 
social moderna e eficiente; destinar recursos apropriados; formar recursos humanos 
qualificados no social; fortalecer as capacidades de gerência social, e hierarquizar em 
geral esta área de atividade pública (KLISKBERG, 2001, p. 32).

Passados 15 anos desse diagnóstico, com o Brasil tendo passado por sucessivos governos mais 
à esquerda do que os antecedentes (Lula: 2003 a 2006; 2007 a 2010; Dilma: 2011 a 2015), pode-se 
questionar: foi implantada essa nova geração de políticas sociais? Os governos petistas implantaram 
essas cobranças de Kliksberg?

Uma resposta completa careceria de estudo mais minucioso de dados, fatos e discursos do 
período, o que não é possível neste espaço, mas cabe aqui algumas breves considerações. 

É inegável que os governos federais brasileiros de 2003 a 2015, sobretudo o período Lula, deram 
grande centralidade às políticas de cunho social, com destaque para os programas de transferência de 
renda, como o Bolsa Família e os programas de habitação para famílias de baixa renda, como o Minha 
Casa, Minha Vida, além de outros avanços práticos e simbólicos com relação à desigualdade social, 
educação pública, acesso ao consumo e oportunidades de emprego. 

Com esses diversos programas, os governos Lula e Dilma retiraram cerca de 25 milhões de 
pessoas da pobreza (ELPAIS, 2015) e o segundo governo Dilma, com o programa Brasil Sem Miséria, 
objetivava erradicar a miséria no Brasil (G1, 2011). 

Essas ações fizeram Lula e o Brasil serem referência internacional em combate à pobreza. 
Relatório de 2015 do Banco Mundial é categórico: “o Brasil é um dos exemplos mais brilhantes de 
redução da pobreza na última década” (ELPAIS, 2015). 

A grande mídia brasileira, porém, presa a seus interesses e preconceitos de classe e a sua oposição 
aos governos petistas, cria cenários de representação da política que contribuem com a difusão de falácias 
e visões distorcidas com relação a esses programas sociais, sem conduzir o debate para direções mais 
relevantes, como a relação entre os gastos empreendidos e o retorno à sociedade, os impactos na vida 
dos extremamente pobres, o estímulo à emancipação das mulheres, o estímulo à retenção escolar, entre 
outros. 

Ou seja, no cenário construído, reforça-se a redução dos programas sociais a mero assistencialismo, 
ação eleitoreira, palco de irregularidades e estimulante da ociosidade, e assim a política social é 
desvalorizada, contribuindo com a manutenção das desigualdades.

FALÁCIA: MANIQUEIZAÇÃO DO ESTADO

Assim como o pensamento econômico convencional (KLIKSBERG, 2001, p. 32), a imprensa 
também se esforça em deslegitimar a ação do Estado. E o que o argentino fala sobre o pensamento 
econômico vale sem alterações para a mídia: “associou-se a ideia de Estado com corrupção, com 
incapacidade para cumprir eficientemente as mínimas funções, com grandes burocracias, com desperdício 
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de recursos” (ibidem, p. 33). Essa visão generaliza graves defeitos existentes no Estado, mas vai além 
disso e maniqueíza o Estado em seu conjunto, sugerindo a maior redução possível das políticas públicas, 
deixando suas funções a cargo do mercado. 

Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) de dezembro de 2015 solicitou que 
2.002 entrevistados escolhessem três problemas brasileiros que consideravam extremamente graves. 
O campeão de citações foi corrupção, seguido, na ordem, de drogas, violência, lentidão da Justiça/
impunidade, saúde, inflação, desemprego e impostos elevados. Essa concepção, certamente influenciada 
pela mídia, serve a interesses conservadores: ao eleger a corrupção – abstratamente - como principal 
problema do país, fecha-se os olhos a problemas muitos mais graves e inclusive às reais causas dos 
desvios dos agentes públicos e privados, que estão na configuração do sistema político e não nesse ou 
naquele partido, nessa ou naquela instituição. 

Para o sociólogo Jessé de Souza, a mídia brasileira é o principal entrave à democracia brasileira 
e atua para difundir o discurso instrumental da moralidade. “A mídia compra, legitima e propaga 
esse discurso” (SOUZA, In: ROZOWYKWIAT, 2016), um discurso que, segundo Jessé, tem sido 
instrumentalizado para determinados interesses – como o do impeachment no cenário político de 2016 – 
e não se relaciona ao que realmente interessa, que seria a Reforma Política e a historicidade e amplitude 
do problema. 

A questão mais importante sobre a corrupção é essa relação entre economia e política, 
sobre como o poderio econômico compra a política para os seus próprios interesses. E 
isso é posto de lado, ninguém discute isso, o que mostra mais uma vez a partidarização, 
a seletividade e o uso instrumental, manipulativo e oportunista do uso da corrupção. 
(SOUZA, In: ROZOWYKWIAT, 2016)

Esse uso da corrupção dialoga com a conclusão de Kliskberg de que a falácia da maniqueização 
do Estado conduz à deslegitimação de suas ações, deixando “aberto o terreno para sua debilitação 
indiscriminada e para o desaparecimento paulatino de políticas públicas firmes em campos cruciais 
como os sociais” (KLIKSBERG, 2001, p. 35). 

Portanto, o cenário de representação da política construído pela mídia com relação à corrupção 
acaba sendo, em última instância, prejudicial ao debate relacionado à complexidade, às causas e 
consequências dos problemas sociais, que tem na corrupção apenas uma de suas vertentes. 

FALÁCIA: REJEIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

Os importantes papéis que são e que podem ser desempenhados pela sociedade civil no 
enfrentamento dos problemas sociais são frequentemente desvalorizados pelo “pensamento econômico 
circulante” (KLIKSBERG, 2001, p. 36) e, poderíamos acrescentar, também pela mídia.

A luta diária por reconhecimento e por avanços sociais encampada por ONGs, sindicatos, 
movimentos sociais, estudantes, associações de bairro ou mesmo por pessoas que não possuem ligação 
com qualquer agremiação formal são menosprezadas ou até criminalizadas pela mídia. Um exemplo que 
salta aos olhos é o da posição da grande mídia diante da histórica e importante luta dos trabalhadores 
sem-terra. Um editorial do jornal O Globo, de 2007, é enfátivo:

As ações do MST exigem a presença enérgica e duramente repressiva do poder 
público. Isso cabe basicamente às forças estaduais, mas em qualquer hipótese é o 
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Estado brasileiro, como um todo, que não pode tolerar esse desafio. Muito menos 
deve o governo persistir no aparelhamento de órgãos oficiais e ainda concedendo 
financiamentos a grupos cuja atividade é, cada vez mais, abertamente criminosa. (O 
GLOBO apud FIGUEIREDO, 2008).

E são inúmeros os exemplos de editoriais e de reportagens como essa, que situam os que lutam 
por melhorias sociais como terroristas, baderneiros, criminosos. Isso valia para 2001, data do texto de 
Kliksberg, como vale para 2016. A falácia que pretende que a realidade seja só o Estado e o mercado 
continua existente. Essa falácia desconsidera não só as inúmeras contribuições que podem emanar 
da sociedade civil, mas também a importância direta das organizações na geração de empregos, na 
mobilização de voluntários, na luta contra a pobreza, nas pequenas conquistas nas comunidades. 

As enormes manifestações de junho de 2013 no Brasil trouxeram mais exemplos desse embate 
discursivo emtre mídia e manifestantes. Inicialmente, como ressalta Daniel Fonseca, então doutorando 
em Comunicação, as emissoras estigmatizaram e criminalizaram os manifestantes como “vândalos”, 
mas diante da grande adesão aos movimentos e a pressão exercida, foram obrigados a passar a repousar-
se sobre os excessos de violência policial. Os atos de hostilidade dos manifestantes perante repórteres e 
equipamentos da mídia dominante demonstra o distanciamento de interesses. “Não se vendo representados 
nas matérias e nas transmissões ao vivo, em analogia ao sistema político, os manifestantes voltaram-se 
contra os símbolos principais da mídia corporativa” (FONSECA, apud MARIHONI, 2014).

A propósito, a gigantesca diferença nas coberturas da grande mídia das manifestações de 2015 
e 2016 pró e contra o governo e pró e contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff, bem como 
a postura dos manifestantes diante dos jornalistas podem ter demonstrado que a imprensa tendia muito 
mais para uma posição contrária ao governo petista e aos movimentos sociais, sindicais e populares 
que promoveram manifestações tão grandes quanto as muito mais destacadas manifestações contra o 
governo e pró-impeachment levadas a cabo sobretudo por famílias das classes mais altas. 
FALÁCIA: NÃO HÁ OUTRA ALTERNATIVA

A falácia na América Latina de que não há outro curso de ação possível, que os graves problemas 
sociais são inevitáveis e que a globalização é consenso foi relativamente abalada nos 15 anos que nos 
separam do texto de Kliksberg. Em vários países da região, como Brasil, Argentina, Bolívia, Venezuela 
e Equador, foram eleitos governos progressistas, com propostas diversas do que era dominante até então, 
embora mantendo certos privilégios e amarras políticas e econômicas. Já Kliskberg (2001, p. 44) parecia 
perceber a inevitabilidade deste movimento: “a falácia de que ‘não há outra alternativa’ resulta cada vez 
mais insustentável na América Latina atual”. 

O autor ressalta que para efetivar em alternativas socialmente expressivas, os projetos nacionais 
devem impulsionar, entre outros:

a integração regional, que pode ser um poderoso instrumento para o fortalecimento 
econômico da região e sua reinserção adequada no sistema econômico global; o impulso 
vigoroso à pequena e média empresa; a democratização do acesso ao crédito; o acesso 
à propriedade da terra para os camponeses; uma reforma fiscal orientada para uma 
imposição mais equitativa e a eliminação da evasão fiscal; a colocação ao alcance de 
toda a população da tecnologia informática; a universalização da cobertura em saúde; 
a generalização de possibilidades de acesso à educação pré-escolar e da conclusão do 
ensino fundamental e médio, e o desenvolvimento do sistema de educação superior; o 
apoio à pesquisa científica e tecnológica; o acesso de toda a população à água potável, 
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saneamento e eletricidade; a abertura de espaços que permitam a participação maciça 
na cultura. (KLIKSBERG, 2001, p. 45)

Caberia um outro trabalho inteiro para analisar se o governo petista no Brasil empreendeu cada 
um desses itens, em qual avançou e em qual regrediu, sobre qual apenas criou discursos e sobre qual 
efetivamente empreendeu. Mas por trás dessas possibilidades de alternativas, há uma realidade cuja 
aparente imutabilidade não foi seriamente enfrentada nem questionada por esses governos progressistas 
e muito menos o é pela mídia dominante: o sistema capitalista.

Desde o colapso da União Soviética, em fins da década de 1980, a contraposição socialista como 
uma alternativa viável de sistema político-economômico foi gradativamente perdendo espaço e vendo 
suas experiências reais ruírem ou ficarem isoladas. É daquela época a tese de Francis Fukuyama do “fim 
da história”: com o colapso do sistema comunista, a busca por um outro modelo de sociedade havia 
chegado ao fim. Democracia e economia de mercado seria a melhor combinação possível, findando, 
nesse sentido, a história. Era o triunfo inquestionável do sistema liberal ocidental. 

Por um lado, e ainda hoje, mais de 20 anos após tais afirmações, parece ser claro que são 
frágeis, inócuas e fragmentadas as contestações ideológicas frente a hegemonia econômica, política e 
filosófica do liberalismo ocidental. E as práticas cotidianas da grande maioria da população corrobora 
essa hegemonia da lógica financista e de consumo. Aparentemente, pelo menos a Geografia, com a 
globalização encerrando os limites físicos do mundo, de fato parece ter chegado ao fim. “O mundo 
material está sendo progressivamente unificado por uma ‘cultura comum’, senão da abundância, pelo 
menos de consumismo” (ALMEIDA, 2010). Mas, por outro lado, essa hegemonia não quer dizer que 
não haja alternativas e que a História chegou a seu termo. O Real não esgotou “de vez todas suas 
possibilidades práticas de ordenar o mundo em conformidade com o reino da razão” (ALMEIDA, 
2010). Provavelmente as lutas não se darão mais através de conflitos globais, com ordens mundiais 
pretensamente totalizantes disputando a hegemonia, mas certamente há e continuarão havendo novas 
formas de resistência e reformulação do poder. 

Mesmo de dentro mesmo do sistema capitalista, há alternativas que, ainda que reformista, podem 
conduzir a melhorias pontuais na qualidade de vida da população pobre. A falácia, porém, constrói o 
discurso de que o capitalismo é insuperável, os problemas sociais são ‘naturais’ e não há alternativas 
viáveis, nem mesmo dentro do próprio sistema capitalista. As ‘alternativas’ que são expostas são na 
verdade disputas fisiológicas pelo poder, sem muita possibilidade de resolução estrutural definitiva dos 
problemas sociais. Muitas vezes, a propósito, as mudanças colocadas como possibilidades de melhoria dos 
rumos de uma dada localidade – a exemplo do impeachment de 2016 no Brasil – podem ser socialmente 
ainda piores. 

A ascensão – e, em muitos casos, queda – dos diversos governos de esquerda na América Latina, 
bem como a oposição sistemática da mídia, nesses 15 anos de século XXI dá uma demonstração da 
ceara que envolve as supostas alternativas macropolíticas viáveis. Os governos petistas no Brasil, por 
exemplo, embora tenham conduzido a melhorias sociais significativas, por exemplo no acesso à educação 
superior, ampliação do emprego, aumento do poder de compra do salário mínimo, acesso a moradia e 
alimentação e, notemos, acesso ao consumo, ao mesmo tempo falharam em muitas outras frentes, como 
na segurança, concentração de renda, hegemonia do sistema financeiro, sistema prisional, concentração 
de terras e sistema político-eleitoral. As oposições sistemáticas da mídia e de setores conservadores – em 
virtude do pouco que tais governos representam em termos de contestação de classe –, e a entrada desses 
governos na mesma lógica patrimonialista e interesseira do jogo político, podem estar conduzindo à sua 
queda. A alternativa até então resistente, portanto, tem que se reformular e outras alternativas precisam 



14 15

surgir, sobretudo que tenham capacidade efetiva de contestação de práticas maléficas do capitalismo. 

Para a grande mídia, as alternativas baseiam-se unicamente na lógica do poder estatal, com, no 
máximo, uma variação entre as forças que dominaram os rumos do governo federal nos últimos 30 anos. 
Os discursos e atuações dos partidos mais à esquerda, da luta por uma reforma política efetiva, da luta 
das minorias por reconhecimento,d as manifestações de rua e das ocupações dos movimentos sem terra 
e sem teto não são colocados como indicadores de possíveis alternativas. Merecem apenas notas de pé 
de página, criminalização e esquecimento. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vários fatos dos primeiros 15 anos de século XXI parecem demonstrar um certo desenvolvimento 
do Brasil, como maior reconhecimento internacional, relativa independência financeira, redução 
significativa do número de pobres e ampliação do acesso à educação de nível superior. Por outro 
lado, continuam evidentes diversos problemas sociais, como alta desigualdade de renda, limitações 
infraestruturais, precarização do trabalho, industrialização limitada, graves problemas na educação 
básica e na saúde e aumento da violência.

Mas tamanha contradição não é por acaso. Dentro da lógica do capitalismo, é natural que o 
‘desenvolvimento’ seja orientado do ponto de vista do sistema capitalista, o que inevitavelmente é 
eivado de contradições e, por essência, impossibilita que a melhoria social seja equânime e generalizada. 
O Brasil, portanto, embora tenha passado por experiências de governos progressistas, direcionou seu 
desenvolvimento no sentido capitalista, buscando melhorias sociais e econômicas sem desafiar o sistema 
financeiro, o que, cedo ou tarde, leva a choques e contradições. O sistema político-eleitoral brasileiro, 
por exemplo, ao não ser profundamente reformado, seguiu sendo cooptado e, em grande medida, 
determinado pelas interferências e interesses do capital, que posteriormente cobra sua conta. 

A compreensão dessa complexa e contraditória realidade brasileira não é um exercício simples, e, 
ao que parece, a maior parte da população não se aprofunda para além de superficialidades, abreviações 
e preconceitos. A mídia, ela também um instrumento contraditório da realidade, contribui com essa visão 
superficial e, muitas vezes, falaciosa, equivocada e tendenciosa dos fatos sociais, políticos e econômicos. 
O caráter concentrado da mídia dominante impossibilita ou pelo menos dificulta uma maior pluralidade 
de visões e interpretações da realidade. A internet, embora permita para considerável parte da população 
maiores possibilidades de acesso à informação, em grande medida aparentemente se limita a ecoar a 
posição e as visões implementadas pela mídia dominante. 

A relação entre política e mídia nos 15 anos de século XXI no Brasil foi particularmente 
conturbada, com embates implícitos e explícitos. De saída, parece claro que não interessa à grande 
imprensa contribuir com a construção de uma sociedade efetivamente mais democrática, plural, livre 
de preconceito e, arrisquemos, desenvolvida. As falácias embutidas na construção dos cenários de 
representação da política reforçam visões equivocadas e superficiais que além de não contribuirem com 
o senso crítico e aprofundado, pressionam por políticas públicas e engajamento popular em pautas muitas 
vezes conservadoras e retrógradas. 

Às pessoas, movimentos, partidos, acadêmicos, professores, servidores públicos e trabalhadores 
comprometidos com a superação dos problemas sociais cabe, além de buscar por alternativas e por 
um desenvolvimento coletivamente benéfico, fazer um enfrentamento discursivo diante das falácias 
embutidas nas propagações da grande imprensa, buscando contribuir com um debate mais aprofundado 
e fundamentado da complexa e contraditória realidade social brasileira.
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