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CIDADANIA, MOBILIZAÇÕES E NEODESENVOLVIMENTISMO NO BRASIL

Citizenship, mobilization and Neo-Developmentalism in Brazil

Zaira Rodrigues Vieira1

RESUMO
Nesta comunicação, propõe-se um questionamento sobre a forma segundo a qual o desenvolvimento da 
cidadania avançou, ao longo das décadas marcadas pelos governos chamados neodesenvolvimentistas, no 
Brasil. Que relação existe entre esta concepção do desenvolvimento econômico e o avanço da cidadania 
de modo geral, ou seja, o avanço dos direitos, mas também das mobilizações e organizações sociais? Em 
especial, busca-se questionar as avaliações segundo as quais os programas dos governos do PT teriam 
sido responsáveis por uma certa desmobilização ou despolitização no campo das lutas sociais.
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INTRODUÇÃO
 Os estudos sobre a democracia são, em geral, apropriados pelas interpretações que corroboram 
para a dissociação entre política e economia, distorcendo a compreensão do problema e contribuindo para 
a continuidade das soluções já existentes. Segundo Ellen Wood, tal dissociação é estrutural e funcional 
ao capitalismo: a dominação/exploração é transformada em questão claramente “econômica”. A mesma 
autora define como “marxismo político” a leitura que reconhece a especificidade da produção material, 
mas que «insiste [em] que ‘base’ e ‘superestrutura’ [...] não podem ser vistas como compartimentos 
ou esferas ‘regionalmente’ separadas» (Wood, 2003, 32). Além de Gramsci, que constitui um ponto de 
referência fundamental nesse sentido, também Lukács tratou do problema (Lukács, 2008).

A problemática do neodesenvolvimentismo apresenta vocação para uma consideração globalizante 
dos diferentes aspectos da realidade brasileira. O conceito de “desenvolvimentismo” busca adequar ou 
conciliar o desenvolvimento das forças produtivas com a solução dos problemas humanos específicos 
às sociedades em questão (Sampaio, 2012, p. 673-674). «A noção de dependência alude diretamente 
às condições de existência e funcionamento do sistema econômico e do sistema político, mostrando a 
vinculação entre ambos, tanto no que se refere ao plano interno dos países como ao externo» (Cardoso 
e Faletto, 1970, p. 27). Por esta razão, considera-se que uma análise que faça interface com estas leituras 
possa dar origem a novas questões e formulações a respeito da problemática da cidadania. Esta última 
seria considerada não como aspecto restrito ao mundo da política ou dos direitos, mas como tendo 
condicionantes também de ordem político-econômica.

NEODESENVOLVIMENTISMO: AVANÇOS E RETROCESSOS
Por trás das diferentes políticas públicas postas em prática por um governo, residem diferentes 

concepções do Estado e da sociedade, bem como da relação entre estes e o mercado. 
O objetivo desta comunicação é propor um questionamento sobre o avanço da cidadania, ao longo 
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das últimas décadas, no Brasil, e sobre a forma segundo a qual tal avanço (ou retrocesso) relaciona-se 
com os governos assim chamados neodesenvolvimentistas. Que relação existe entre esta concepção do 
desenvolvimento econômico2 e o avanço da cidadania de modo geral, ou seja, o avanço dos direitos, mas 
também das mobilizações e organizações sociais?

Se, com a globalização, o desenvolvimentismo, em sua forma original, pode ser visto como 
ultrapassado – na medida em que, constituída a economia global, parece não haver «alternativa 
individual para países, empresas ou pessoas» (Castells, 2006, p. 189) – o mesmo reaparece, contudo, 
sob roupa nova, no Brasil dos anos 2000. O neodesenvolvimentismo caracteriza, segundo vários autores, 
o programa econômico que teria sido colocado em prática durante os anos dos governos Lula e Dilma:

Sem romper com a lógica neoliberal, o ´modelo´ sugere formas neokeynesianas de modo a administrar 
os estragos causados pelo neoliberalismo das gestões anteriores. Segundo consta, o Estado procuraria, 
então, recompor sua função (de ´alívio´) social – através da criação de empregos (quase sempre precários 
e temporários), políticas de recuperação do salário mínimo e redistribuição de renda (Bolsas Família, 
Escola, Desemprego, etc.) – enquanto a economia se renacionalizaria por meio de financiamentos do 
BNDES à reindustrialização pautada na substituição de importações (Pinassi, 2016).

Numa lógica pautada pela mundialização das relações econômicas, tal processo dar-se-ia, 
portanto, de forma subalternizada, na medida em que, por um lado, as empresas públicas privatizadas 
seriam controladas, em forte medida, por capital externo e que, por outro lado, a lucratividade bancária 
não teria do que reclamar.

O neodesenvolvimentismo representa espectro ideológico oposto ao do desenvolvimentismo, 
mesmo se «ao identificar a realidade da economia brasileira contemporânea com o desenvolvimento 
capitalista virtuoso, o novo desenvolvimentismo revela-se tal qual é – uma apologia do poder. Não passa 
de um esforço provinciano para dar roupa nova à velha teoria da modernização» (Sampaio Jr, 2012, p. 
672). Em outros termos, a relação entre o desenvolvimentismo e o neodesenvolvimentismo seria a relação 
«entre a ideologia burguesa como utopia – expressão trágica de uma vontade política que não tinha 
condições históricas para se concretizar – e a ideologia burguesa como farsa – expressão falsificada de 
uma realidade que nega os próprios fundamentos da noção de desenvolvimento» (Sampaio Jr, 2012, p. 
672).

Para Almeida, existem alguns indícios de semelhança entre ambos os períodos da democracia 
brasileira (o desenvolvimentista e o neodesenvolvimentista), no que diz respeito aos avanços e retrocessos 
no desenvolvimento da cidadania. Tratando do que ele define como nacional-desenvolvimentismo e 
neonacional-desenvolvimentismo, o autor afirma que: «Trata-se de complexos político-ideológicos 
distintos em diferentes contextos históricos. Mas é muito difícil ignorar, nos dois casos, o déficit dramático 
de lutas políticas autônomas dos dominados» (Almeida, L.F.R., op. cit., p. 707).

Segundo vários analistas, os governos petistas seguiram a lógica da reprodução e do controle 
social do miserável, orientada pelo Banco Mundial, ou seja, a lógica do tratamento individualizado e 
desideologizado das categorias e dos problemas sociais3. Tais governos teriam tratado os trabalhadores 
e suas representações (sindicatos e movimentos sociais) não como opostos ao capital, mas como seus 
parceiros, contribuindo, assim, para uma desmobilização dos mesmos: «FHC ainda combatia a objetividade 
2  A caracterização dos governos do PT como “neodesenvolvimentistas” ganhou corpo nas elaborações e nos debates 
acadêmicos e extra-acadêmicos (veja-se, por exemplo, a Rede Desenvolvimentista: grupo de intelectuais que mantém rami-
ficações em órgãos governamentais como o IPEA e o Ministério da Ciência e Tecnologia, e que defende não apenas que o 
desenvolvimentismo seja a marca destes governos, mas também o aprofundamento de tais políticas). Uma das razões desta 
caracterização é o fato de que tais governos tenham incentivado «o desenvolvimento da produção industrial voltada para o 
mercado interno» (Almeida, 2012, p. 700).
3  Cf. Pinassi, 2016. As indicações de Pochmann corroboram no mesmo sentido. Nos anos dos governos petistas, teria 
havido «uma substituição das políticas sociais universais por aquelas de menor custo, ou seja, focalizadas estritamente nos 
fundamentalmente miseráveis da estrutura social» (Pochmann, 2014, p. 16).
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da classe trabalhadora, seus sindicatos e os movimentos sociais. Os governos de conciliação de Lula e Dilma 
mantiveram a política de fragilização da classe trabalhadora e investiram sobre a subjetividade do trabalhador» 
(Pinassi, 2016).

APRENDENDO COM GRAMSCI: REVOLUÇÃO PROGRESSIVA, REVOLUÇÃO PASSIVA E 
TRANSFORMISMO

Como é notório, através do conceito de hegemonia, o Gramsci busca ressaltar o aspecto cultural, 
ideológico e moral do poder ou o que se convencionou chamar, na ciência política, de “consenso” obtido 
através da direção ideológica. Para Oliveira, a “hegemonia às avessas” – termo cunhado por ele, a partir 
do conceito gramsciano – seria um fenômeno novo, típico da era da globalização: as classes dominadas 
tomariam a “direção moral” e política da sociedade, mas reforçar-se-ia a dominação burguesa. Tratar-se-
ia, portanto, de uma nova forma de dominação: «Os dominados realizam a ‘revolução moral’ – derrota 
do apartheid na África do Sul e eleição de Lula e Bolsa Família no Brasil – que se transforma, e se 
deforma, em capitulação ante a exploração desenfreada» (Oliveira, 2010, p. 27).

Segundo Gramsci, a Revolução francesa − que, na Itália, não acontecera − conduzira todo o povo, 
inclusive os camponeses, para o âmbito da vida democrática: «A extraordinária potência transformadora 
da longa Revolução Francesa [é] resultado não apenas do ‘audaz, temerário’ espírito jacobino (Quaderni 
del Carcere, p. 2033), mas também das ‘experiências políticas’ realizadas pelas ‘massas populares’ 
francesas ‘nos anos do jacobinismo’ e ainda ‘em 1831, em 1848’ (idem, p. 1227)» (Burgio, 2002, pp. 
77-79).

Teria, a sociedade brasileira, alcançado o que Gramsci define, aqui, como sendo a entrada de 
todo o povo para o âmbito da vida democrática? Se não, por quê? Que condições sócio-históricas teriam 
impedido esta entrada definitiva de todos na cidadania?

Longe de querer responder de forma minimamente exaustiva a estas questões e de se pretender 
“aplicar” análises referidas a um contexto e momento histórico totalmente diverso, em que o Estado-
nação se consolidava na Europa, é necessário, porém, um esforço para se entender as transformações 
sociais ocorridas no Brasil durante as últimas décadas. Em que medida e em que quesitos, a sociedade 
brasileira, durante os períodos de vigência da concepção burguesa desenvolvimentista e da concepção 
neodesenvolvimentista, aproximar-se-ia mais do modelo francês ou do quadro italiano descritos por 
Gramsci? Ou em que medida – como o explica Oliveira – os governos do PT, não incluindo as classes 
dominadas na política e desmobilizando, segundo ele, os movimentos sociais e sindicatos, não seriam nem 
mesmo a continuação da via passiva da revolução burguesa no Brasil? 

Uma das melhores descrições gramscianas da “revolução passiva” italiana é aquela segundo a 
qual: 

O atraso cultural – mais ainda que econômico – da ‘classe burguesa’ impede a tematização 
deste problema [que estava na ordem do dia: o das “grandes massas” populares] em 
termos modernos e progressivos. O povo é, antes de mais nada, um inimigo: deve ser 
mantido em condições de radical subordinação e, com maior razão, excluído do quadro 
das forças dirigentes. Aqui está o indício mais vistoso da imaturidade histórica de grande 
parte da burguesia europeia e a premissa de sua subalternidade à ótica (pré-moderna) 
de casta das ‘velhas classes’ feudais. Disto decorre – a despeito da transformação da 
estrutura produtiva e dos aparatos institucionais – a persistência de um quadro sócio-
político tradicional (Burgio, 2002, p. 57).

Lembrando-se sempre das imensas diferenças entre os quadros sócio-históricos em questão e do 
anacronismo de qualquer tentativa de comparação, é inevitável não notar, porém, uma semelhança entre 
o que Gramsci indica, sobretudo na última frase dessa passagem, e o que, tanto Florestan Fernandes, 
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quanto Murilo Carvalho pontuam com relação à sociedade brasileira. Referindo-se ao Brasil que precede 
os anos 1930, Carvalho usa a expressão “cidadão em negativo” para caracterizar a ausência de cidadania 
ativa até este período: «Quando o povo agia politicamente, ele o fazia, em geral, como reação [...] O 
povo não tinha lugar no sistema político, seja no Império, seja na República» (Carvalho, 2014, p. 88). 
Esta realidade não foi alterada por completo com o desenvolvimento da indústria e das classes urbanas: 
«O caráter autocrático e opressivo da dominação burguesa apurou-se e intensificou-se [...] Não só 
porque ainda não existe outra força social, politicamente organizada, capaz de limitá-la ou de detê-
la. Mas, também, porque ela não tem como conciliar o modelo neo-imperialista de desenvolvimento 
capitalista [...] com os velhos ideais de Revolução Burguesa nacional-democrática» (Fernandes, 1975, 
p. 220).

No que concerne aos governos Lula/Dilma, se se pode dizer que eles não temeram em avançar 
no que diz respeito à inclusão sócio-econômica das camadas mais desfavorecidas (Pochmann, 2014, p. 
48; 66-67) (o problema seria a forma pela qual se teria dado tal inclusão: através de empregos precários 
e de auxílios sociais), é importante analisar mais detidamente, porém – o que será feito apenas de forma 
incipiente aqui −, em que medida a tese da “hegemonia às avessas” − segundo a qual esses governos 
teriam promovido não um avanço, mas um retrocesso político e uma imobilização das organizações do 
mundo do trabalho − tem ou não fundamento e em que medida os últimos governos brasileiros não 
teriam sabido suscitar a subjetividade das massas populares.

Referindo-se à Revolução francesa e, portanto, sempre a um contexto de expansão da burguesia, 
Gramsci explica, como exemplo oposto ao caso italiano, que:

Mais forte e avançada que as outras, a burguesia francesa ousa envolver, no processo 
revolucionário, as massas populares, ousa suscitar a subjetividade delas e promover sua 
irrupção na cena política. É esta a obra-prima dos jacobinos, herdeiros modernos de 
Maquiavel. Eles sabem determinar o coagular-se da ‘vontade coletiva nacional-popular’; 
sabem transformar o corpo social anteriormente amorfo em um ‘povo-nação’ capaz de 
demolir o antigo regime; sabem, sobretudo, provocar a irrupção simultânea das ‘grandes 
massas de camponeses cultivadores’ na vida política francesa (Quaderni del Carcere, p. 
1560) (Burgio, 2002, p. 77-79).

Contrariamente à revolução passiva, a Revolução francesa seria o principal exemplo de expansão 
progressiva da burguesia, a qual levaria consigo, nesse processo, as camadas inferiores da população, 
alçando-as a agentes e, em seguida, a membros da cidadania. 

De acordo com os pesquisadores ligados, em sua maioria, à USP, durante os governos Lula, 
as centrais sindicais brasileiras teriam se comportado como parceiras − e consequentemente não de 
forma conflitiva − tanto em relação a estes governos, quanto em relação às empresas. Aliando-se ao 
transformismo promovido por tais governos, os sindicatos não se teriam oposto às transformações 
e flexibilizações que tiveram lugar no mundo trabalho, mas, no melhor dos casos, teriam trocado os 
movimentos de resistência por garantias quantitativas de postos de trabalho (Soares, 2013, 541). Disto 
resulta que, «ao absorver as forças sociais antagônicas no aparato de Estado, desmobilizando as classes 
subalternas e os movimentos sociais, o lulismo esvaziou todo o conteúdo crítico presente na longa “era 
da invenção” dos anos 1970-1980» (Braga, 2010).

A hipótese de uma despolitização generalizada das lutas sociais estaria, contudo, correta? Ela não 
expressaria apenas parte da realidade da classe trabalhadora brasileira? Além disso, em que medida as 
transformações ocorridas no movimento sindical não resultam, muito mais que das políticas e escolhas 
sócio-econômicas dos governos Lula e Dilma, de uma transformação mundial no universo do trabalho, 
da qual decorrem transformações também no plano dos movimentos sociais em geral? 

Nossa hipótese é a de que o movimento sindical perdera sua força não como resultado da ascensão 
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do PT ao poder, mas como consequência das reestruturações e flexibilizações no mundo do trabalho, 
que decorrem, por sua vez, tanto da mundialização do capital4, quanto das transformações tecnológicas 
mais recentes. De acordo com Chesnais, estes dois últimos aspectos estão indissoluvelmente interligados 
e conectam-se, ainda, a uma quase incapacidade de imposição, por parte dos Estados nacionais, de 
qualquer tipo de limite sobre o capital privado. Escolhas políticas de cunho liberal seriam consequências 
necessárias deste quadro mais geral da liberalização e mundialização do capital: 

Os efeitos das mudanças tecnológicas mais recentes, em termos de destruição de postos de trabalho 
[...] não podem ser dissociados da quase total mobilidade de ação que o capital recuperou, graças 
à liberalização do comércio internacional e à liberdade de estabelecimento e de remessa de lucros 
[...] [Por sua vez] o conjunto dos mecanismos que ´liberam o capital dos seus entraves´ atua no 
sentido do cenário liberal, na maior parte das vezes criador de dualismo acentuado ou, na melhor 
das hipóteses, ´assistencialista´ (Chesnais, 1996, p. 301).

Desta forma, o que aparece como causa, nas análises dos pesquisadores uspianos e de outros 
pesquisadores brasileiros, a ascensão ao poder do PT e o tipo de política (sobretudo assistencialista) por 
ele conduzida, seria, na verdade − juntamente com o que se chama de desmobilização e despolitização 
da classe trabalhadora – muito mais uma consequência do processo de liberalização e de mundialização 
das transações econômico-financeiras. Um dos fatores que o demonstra é que a «inflexão da CUT ao 
sindicalismo corporativo e propositivo, [...] passou a ganhar espaço na central bem antes da ascensão 
de Lula à Presidência» (Soares, 2013, p. 547), mais precisamente a partir da implantação das políticas 
neoliberais e dos ataques aos direitos dos trabalhadores realizados já desde o governo de Fernando 
Henrique Cardoso. De acordo com Graça Druk (2006), a partir daí, poder-se-ia observar um «processo 
de despolitização crescente dos sindicatos, que pode ser expresso na incapacidade de avançar com 
propostas políticas de conteúdo ofensivo [...] [e] um rebaixamento da pauta política que acabou levando 
à desmobilização dos trabalhadores e aprofundou o processo de burocratização das organizações 
construídas na década de 1980» (Soares, 2013, p. 54). Isto não significa que, com o governo Lula, o 
transformismo, a cooptação de lideranças do movimento sindical, não tenha ocorrido. O que estamos 
sugerindo é que tal problema parece não estar, porém, na base do conjunto de transformações que afetam 
as lutas sociais no Brasil.

Boito e Berringer esclarecem, de alguma forma, esta questão ao indicar que, se os governos 
petistas diferem do neoliberalismo ortodoxo praticado pelos governos precedentes, devem ser 
considerados, porém, como neodesenvolvimentistas justamente porque se diferenciam também do 
tipo de desenvolvimentismo praticado nas décadas de 1930-64. Mesmo se posicionando a favor de um 
desenvolvimento do capital nacional, os governos do PT se submeteram às diretrizes que embasam a 
nova era do capital mundial, além de não terem enfrentado o caráter imperialista deste último: 

o neodesenvolvimentismo [é] a política de desenvolvimento possível dentro dos limites dados 
pelo modelo capitalista neoliberal. As taxas menores de crescimento do PIB [comparadas às 
do período desenvolvimentista] são as taxas possíveis para um Estado que aceita abrir mão do 
investimento para poder rolar a dívida pública; o papel de menor importância conferido ao mercado 
interno [comparado ao do período desenvolvimentista] é decorrente da manutenção da abertura 

4  Os fundos de pensão − dos quais vários dirigentes sindicais tornaram-se gestores e que são indicados [o processo 
de financeirização da burocracia sindical] como um dos fatores responsáveis pela divisão e enfraquecimento da classe traba-
lhadora durante os governos Lula (Braga e Bianchi, 2011) − são apenas um aspecto ou exemplo desta questão. O crescimento 
exponencial da importância destes fundos na economia é um fenômeno mundial que decorre do avanço das relações do mer-
cado financeiro: «O fato mais marcante destes últimos anos é a ascensão dos investidores institucionais, reunindo principal-
mente os fundos de pensão [...], as companhias de seguros [...] e os chamados mutual funds, fundos mútuos de investimentos» 
(Chesnais, 1996, p. 289).
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comercial; a reativação da função primário-exportadora é a opção de crescimento possível para 
uma política econômica que não pretende revogar a ofensiva que o imperialismo realizou contra o 
parque industrial brasileiro; e todas essas características impedem ou desestimulam uma política 
mais forte de distribuição de rendas (Boito Jr.; Berringer, 2013, p. 32).

A questão que estamos colocando pode ser sintetizada, portanto, da seguinte forma: as opções 
políticas e econômicas dos governos Lula e Dilma não constituem a causa última dos processos de 
transformação que ocorreram no interior das lutas sociais. Tais opções estão submetidas a uma lógica 
maior que é tanto a da liberalização e mundialização das transações econômico-financeiras, quanto a 
das transformações sociais que ocorrem no seio destas lutas e no mundo do trabalho enquanto tal. As 
transformações no plano dos movimentos sociais brasileiros parecem corresponder, em outros termos, à 
nova realidade mundial de surgimento e de fortalecimento de movimentos sociais não tradicionais, por 
um lado (o movimento dos trabalhadores rurais sem terra - MST; as várias organizações do movimento 
dos sem-teto, do movimento LGBT, do movimento negro; as organizações de apoio aos povos indígenas, 
etc.) e de enfraquecimento das entidades tradicionalmente representativas dos trabalhadores, por outro. 
Vale ressaltar, ainda, a existência de um fenômeno mais amplo de transformação/cooptação, no seio 
dos movimentos populares, denominado, por Virgínia Fontes, de conversão mercantil-filantrópica de 
movimentos sociais de base popular, segundo o qual entidades empresariais e organismo internacionais 
atuam no sentido de produzir hegemonia no interior destas lutas: 

Trata-se de fenômeno contraditório (Arantes, 2004), surgido no próprio bojo das lutas sociais, e 
consiste na admissão, por parcelas do empresariado, (e, em alguns casos, até mesmo no estímulo) 
de algumas demandas populares, direcionando-as através da elaboração de projetos financiáveis, 
para a produção de serviços de cunho assistencial. Essa conversão resulta num apassivamento das 
lutas sociais, encapsuladas em reivindicações de cunho imediato (corporativas) e circunscritas a 
níveis de consciência coletiva elementar (Fontes, 2007).

Tal fenômeno – cujos agenciadores estão muito longe limitar-se ao âmbito dos governos do PT 
− foi responsável pela transformação de antigos militantes em formuladores de projetos e agenciadores 
de recursos (nacionais e internacionais) ou prestadores de serviço a «projetos sociais». Sobretudo a 
partir da década de 1990, vários militantes e intelectuais, decepcionados com a atuação dos partidos 
políticos, voltaram-se para um tipo de ação mais localizado, pontual, mas debatiam-se com a escassez 
de recursos. A conjunção entre este novo tipo de sujeito − intelectuais e militantes interessados numa 
ação mais solidária e de auto-ajuda − e a dificuldade de recursos, teria dado origem a entidades de cunho 
filantrópico, distantes de uma visão de mundo revolucionária, voltada à eliminação das classes sociais. 
Múltiplas fontes de financiamento internacional apoiariam esta dinâmica: entidades patronais, bancos 
de desenvolvimento e de cooperação internacionais, grandes fundações privadas e o próprio Banco 
Mundial (Fontes, 2007).

Tudo isto reforça a necessidade de se aprofundar o debate a respeito tanto dos novos tipos de 
movimentos sociais que surgiram nos últimos anos, quanto da necessidade de se situar, de forma mais 
precisa, a verdadeira responsabilidade ou papel dos governos neodesenvolvimentistas na condução ou 
configuração deste novo quadro sócio-político.
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