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O Ipea foi criado sob inspiração das ideias do desenvolvimento econômico vigentes 
nos anos 1960. Nasceu como EPEA, nos primórdios do governo militar, com fun-
ções típicas de planejamento, pesquisa e assessoramento à alta direção do governo.

Ao longo das décadas de 1960 e 1970, e início dos anos 1980, as discus-
sões e o trabalho prático de elaborar e supervisionar planos e programas de 
governo mantiveram o Ipea, principalmente as antigas áreas do IPLAN, INOR 
e CENDEC, intimamente envolvido com as questões do planejamento do de-
senvolvimento, na perspectiva pragmática.

Por outro lado, duas longas décadas de relativa estagnação econômica, de 
quase abandono do planejamento governamental e de ausência de um projeto 
nacional de desenvolvimento, levaram as burocracias e também as academias a se 
desligarem das temáticas típicas do desenvolvimento.

Na atualidade, o tema vem retornando ao debate em diferentes espaços: cír-
culos acadêmicos, burocracias de estado, entidades de classe, movimentos sociais 
etc. Mas os temas que ora retornam ao debate estão demarcados por fortes trans-
formações históricas e teóricas que a problemática do desenvolvimento nacional 
experimentou nos últimos tempos.

Em particular no Ipea, que no passado já exerceu papel de “fórum” para 
elaboração de ideias sobre o desenvolvimento, a atualização da reflexão é tanto 
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mais necessária quanto maiores tendem a ser as demandas futuras do governo e da 
sociedade dirigidas a essa instituição e aos poderes da República pela explicitação 
de um projeto nacional de desenvolvimento

Existem variadas contribuições teóricas e programáticas que se apresentam 
como propostas de desenvolvimento, com significados e implicações bastante 
distintos, e que devem ser consideradas, sem perder de vista as nossas próprias 
preocupações com as exigências do paradigma da igualdade no desenvolvimento.

Postas essas considerações preliminares, viu-se como oportuno, no âmbito das 
concepções que estão norteando o processo interno de planejamento estratégico 
do Ipea, promover debates por meio de seminários abertos, com vistas a resgatar, 
formular e difundir discussões teórico-políticas sobre o desenvolvimento brasileiro.

Então, o objetivo do primeiro Ciclo de Seminários que originou esta publi-
cação – realizados a cada bimestre, entre os meses de abril e dezembro de 2008 
– foi promover um conjunto de encontros temáticos sobre aspectos cruciais do 
desenvolvimento nacional, segundo distintos enfoques teórico-políticos recolhi-
dos do debate contemporâneo, como forma de subsidiar as formulações próprias 
do Ipea, auxiliar a reflexão no interior do governo e, mediante a publicação das 
intervenções e das discussões havidas nos encontros, estimular o debate entre um 
público mais amplo. É uma tentativa de contribuir para a formação de um enten-
dimento mais complexo do mundo, superando os reducionismos e as dicotomias 
tão presentes na atualidade, elas mesmas indicadoras de certo “subdesenvolvi-
mento” intelectual e cultural.

Ao concretizar, portanto, essa etapa do processo de reconstrução de uma 
prática de debates qualificados sobre temas tão caros à atualidade brasileira, o Ipea 
estimula também a construção de estratégias de desenvolvimento nacional em 
diálogo com atores sociais relevantes e representativos, diálogo este que constitui 
um dos desafios prioritários da instituição em sua atual quadra histórica.

Frente a tamanho desafio, o Ipea realizou, como parte componente do 
Projeto Perspectivas do Desenvolvimento Brasileiro, esse primeiro Ciclo de  
Seminários, contando com a colaboração de grandes nomes do pensamento na-
cional, com o intuito de discutir temas estratégicos para o desenvolvimento bra-
sileiro. A presente publicação, portanto, é o resultado das intervenções ocorridas 
durante tais seminários. Os textos aqui reunidos proporcionam um visão plural 
e abrangente de importantes questões que devem ser avaliadas para a construção 
de projetos de desenvolvimento adequados ao nosso tempo. 

A Parte I do livro, denominada Perpectivas para o Brasil no cenário inter-
nacional, conta com textos do economista Paulo Nogueira Batista Júnior e dos 
embaixadores Rubens Ricupero e Flávio Helmold Macieira.
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No Capítulo 1, Rubens Ricupero chama atenção para grandes movimen-
tos de longo prazo que afetam diretamente nosso futuro. A questão energética,  
marcadamente as descobertas de petróleo no país, os problemas oriundos do 
aquecimento global e, por fim, a transição demográfica no Brasil e no mundo. 
Suas preocupações revelam que, ou nos preparamos devidamente para esses me-
gafenômenos ou perderemos oportunidades e até mesmo enfrentaremos crises.

No Capítulo 2, Paulo Nogueira Batista Junior observa que as chamadas 
economias emergentes vêm ganhando espaço significativo no âmbito internacio-
nal e chama atenção para essa nova configuração de poder que se delineia. Brasil, 
Rússia, Índia e China têm, pelo seu desempenho econômico, suas considerações 
cada vez mais ouvidas, e hoje não se pensa em acordos internacionais sem a par-
ticipação dos BRICs. Todavia, esse quadro de destaque internacional destoa da 
visão que os brasileiros têm de si mesmos e do país que constroem. Segundo o 
economista, a despeito do pessimismo que impera internamente, o país está mais 
forte, é bem visto e tem um futuro promissor a ser construído.

No Capíluto 3, Flávio Helmold Macieira expõe os grandes desafios e avan-
ços da diplomacia brasileira em meio às transformações recentes do quadro mun-
dial. Contudo, sua fala chama antes a atenção para a necessidade de o Brasil ser 
internamente forte, coeso e justo para melhor posicionar-se mundialmente. Só a 
partir daí é que o país poderá reivindicar participação maior nos fóruns e debates 
internacionais e ser pró-ativo em favor dos seus interesses. No fim, fica claro que o 
cerne de todo o esforço deve ser o desenvolvimento, único caminho capaz de levar 
o Brasil a transitar da periferia para o centro da economia e do poder mundial. 

Portanto, quanto ao tema da inserção internacional, os textos destacam a 
importância do Brasil no cenário internacional, enfatizando que o país conta 
com uma diversidade de recursos próprios que favorecem sua posição enquanto 
global player. Contudo, apontam também a deficiência do país na elaboração de 
um projeto para o futuro. Nesse sentido, o planejamento de longo prazo, baseado 
em estudos e pesquisas sobre temas estratégicos, como infraestrutura e matriz 
energética, configura-se como grande desafio a ser enfrentado. 

A Parte II, intitulada Desenvolvimento, Estado e Sociedade: as relações neces-
sárias, as coalizações possíveis e a institucionalidade requerida, conta com a colabo-
ração do cientista político Marco Aurélio Nogueira e do sociólogo Francisco de 
Oliveira. Ambos refletiram sobre as condições e as possibilidades de articulação 
entre o social, o político e o econômico para a construção de um projeto demo-
crático de desenvolvimento.

No Capítulo 4, Marco Aurélio Nogueira destaca que, após o esgotamen-
to dos modelos desenvolvimentistas dos anos 1950 e 1960, baseados na corrida 
pelo alcance dos índices econômicos dos países desenvolvidos, um projeto de 
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desenvolvimento com sustentabilidade terá obrigatoriamente de levar o social em 
consideração. Em sua visão, uma espécie de pacto torna-se um elemento central e 
estratégico para a sua viabilidade e legitimidade. Nogueira alerta, no entanto, que 
a fragmentação do social e a crise da esquerda alijaram a sociedade dos canais tra-
dicionais de expressão do descontentamento, tornando o vínculo entre o Estado 
e a sociedade ainda mais frágil.

Dessa maneira, para tornar-se exequível, um projeto de desenvolvimento 
deverá pensar também em maneiras de formar coalizões e de favorecer a comuni-
cação entre partes estanques da sociedade. Em outras palavras, as novas formas de 
institucionalidade que surgirão com os projetos de desenvolvimento deverão levar 
em consideração e reconhecer as novas formas de organização e sociabilidade 
daquilo que Nogueira denomina “vida líquida”, retomando o conceito cunhado 
por Zygmunt Bauman.

No Capítulo 5, Francisco de Oliveira, por sua vez, chama a atenção para as 
dimensões e a dificuldade do projeto que o Ipea se colocou. Ele faz questão de 
enfatizar que planejar políticas públicas ligadas ao desenvolvimento não é tarefa 
fácil, e nem mesmo suficiente, pois planejar significa fazer escolhas ou, em suas 
palavras, discriminar. Em sua visão, em certo momento de nossa história o Estado 
brasileiro optou por um paradigma de desenvolvimento baseado num modelo 
simples, pouco complexo, com o objetivo de prover subsistência à população. 

Embora tenha surtido efeitos consideráveis, o problema desse modelo, se-
gundo o sociólogo, é que, quando bem sucedido, ele passa a sustentar e não mais 
a eliminar a pobreza, mantendo parte da população em níveis ínfimos de sobrevi-
vência. Para Francisco de Oliveira, no entanto, o Estado e a sociedade não podem 
renunciar ao desejo de ir além desse patamar. Ele conclui seu artigo alertando que 
um projeto de desenvolvimento para o nosso tempo, e para a complexidade de 
nossa sociedade, deve avançar em relação às conquistas civilizatórias já atingidas.

As reflexões de Marco Aurélio Nogueira e Francisco de Oliveira destacam a 
necessidade do estabelecimento de novos canais de entendimento entre Estado e 
sociedade para além das estruturas dos partidos políticos – ou seja, formas de insti-
tucionalidade que consigam traduzir as expressões da imaginação social e seus an-
seios em relação à direção e ao caráter dos projetos de desenvolvimento. Conforme 
sugerem, a complexidade do cenário no qual tais projetos se apresentam hoje exige 
uma reestruturação da relação entre Estado e sociedade, fazendo com que esta 
relação tenha maior mobilidade e mais flexibilidade, sendo igualmente complexa.

A Parte III, denominada Redemocratização, arranjos partidários e pactos 
políticos: desafios à construção das instituições e da cidadania no Brasil conta com a 
colaboração dos cientistas políticos Fábio Wanderley Reis, Rachel Meneguello e 
Carlos Ranulfo. O objetivo do evento foi discutir o papel dos arranjos partidários 
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e das alianças políticas no cenário brasileiro atual. Além disso, buscou-se fazer 
um balanço crítico do processo de redemocratização do Brasil e de construção da 
cidadania, tendo em vista sua importância para a ampliação da coesão social e, 
consequentemente, para uma institucionalidade que favoreça o desenvolvimento.

No Capítulo 6, Fábio Wanderley Reis destaca o hiato existente entre os 
aspectos institucionais da dinâmica política e os seculares conflitos distributivos 
ainda não resolvidos da sociedade brasileira. Evocando a imagem da Belíndia, 
criada em 1974 pelo economista Edmar Bacha, Reis afirma que essa configu-
ração social – que opõe a elite dirigente e partidária de um lado, e o “povo”, de 
outro – acaba por colocar em xeque a credibilidade do próprio sistema político. 
E essa contraposição, por sua vez, se traduz numa visão extremamente negativa 
do processo eleitoral. 

Apesar disso, o autor vê como importante a atual relação existente entre 
o avanço da democracia e a redistribuição, na qual candidatos e partidos (não 
só no Brasil, como na América Latina) têm sido obrigados a se comprometer 
com programas de maior penetração social, como o Bolsa-Família e outros, para 
tornarem-se atores relevantes no jogo político. 

No Capítulo 7, a análise de Rachel Meneguello centra-se no jogo políti-
co que está na base do presidencialismo de coalizão, e no que ela considera ser 
seu paradoxo. Por um lado, a autora traz dados importantes sobre a construção 
histórica do sistema de negociações no qual se apoiam os acordos políticos. Ela 
destaca a lógica e a estabilidade desse sistema que, em sua visão, funciona bem, 
no sentido de proporcionar condições adequadas à produção da governabilidade. 
Mas, por outro lado, ela faz notar que, a despeito da consolidação da democracia, 
da estabilidade e da regularidade das eleições em todos os níveis, existe um alto 
grau de desconfiança por parte dos cidadãos em relação aos agentes políticos e às 
instituições representativas.

No Capítulo 8, Carlos Ranulfo analisa a institucionalidade do processo de-
cisório no Brasil, a partir da configuração do cenário partidário de hoje. O autor 
constata a crescente formação de certo bipartidarismo, especialmente no perío-
do posterior a 1994, quando um novo consociativismo emerge, tendo o PMDB 
como fiel da balança. Uma das forças desse sistema bipartidário seria formada, em 
sua opinião, por um campo de centro-esquerda, mais heterogêneo e com menor 
capacidade de negociação; e um segundo campo, composto por forças de centro-
direita, mais homogêneo e, portanto, mais capaz de formar maiorias parlamenta-
res. Para Ranulfo, essa configuração do poder dificilmente poderá proporcionar as 
alianças necessárias para as importantes reformas que deveriam ser realizadas no 
país, sugerindo que um maior diálogo entre essas duas forças seria benéfico para 
alguns dos importantes desafios que o país enfrentará no futuro. 
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Os artigos reunidos na Parte III exibem uma diversidade de entendimentos 
sobre a institucionalidade política no cenário da redemocratização. Mas os pontos 
convergentes mostram que os arranjos partidários necessários ao funcionamento 
do nosso presidencialismo de coalizão, embora efetivo, nem sempre produzem 
efeitos salutares. Além disso, a heterogeneidade dos campos políticos dominantes 
manda sinais pouco claros para a sociedade que, às vezes, não compreende e, 
outras vezes, não aceita determinadas estratégias, acordos ou alianças para a for-
mação das maiorias parlamentares. Por isso, embora o sistema político brasileiro 
tenha se estabilizado e se expandido desde a redemocratização, há uma percepção 
por parte de todos os participantes do evento de que há um crescente abismo e 
uma sensação de falta de identidade entre as instâncias representativas e a socie-
dade que ela deveria representar.

A Parte IV, intitulada Vinte anos da Constituição Federal (1988/2008): avan-
ços e desafios para as políticas públicas e o desenvolvimento nacional, tem como foco 
o projeto econômico e social inscrito na Carta Magna. Aqui busca-se refletir sobre 
seus avanços e limites, além de reavaliar os horizontes ali colocados para a promo-
ção de políticas públicas e do próprio projeto de desenvolvimento nacional. Para 
tratar dessas questões, participaram do evento Plínio de Arruda Sampaio, Aloísio 
Teixeira, Raphael de Almeida Magalhães e Gilberto Bercovici.

No Capítulo 9, Plínio de Arruda Sampaio enfatiza que uma avaliação cor-
reta da Constituição depende de uma compreensão adequada dos processos po-
líticos e econômicos que a antecederam e que levaram à necessidade de formação 
de um novo pacto político. A partir de um relato complexo, ele narra a história 
da decomposição do regime militar e das forças que o apoiaram, o momento de 
efervescência das forças populares, com os avanços e retrocessos durante os deba-
tes parlamentares, até a desfiguração do texto de 1988, com as inúmeras emendas 
que ameaçam seu projeto original. Por fim, ele relaciona uma série de capítulos 
que, em sua visão, constituiriam algumas das conquistas válidas ainda hoje.

No Capítulo 10, Aloísio Teixeira tentou reconstituir, a partir do texto origi-
nal, uma espécie de ossatura básica da Constituição. Seu objetivo foi tentar com-
preender que tipo de Estado e de sociedade ela vislumbrava no momento de sua 
promulgação. Em sua proposta de avaliação, Teixeira destaca imensos avanços, 
como o da descentralização das decisões orçamentárias, a instituição do princí-
pio do planejamento, o estabelecimento do mercado interno como patrimônio 
nacional e a proposta de integração do Brasil com seus vizinhos sul-americanos.  
O Estado delineado pela Constituição de 1988 era, na visão de Teixeira, democrá-
tico, nacional e descentralizado, e tinha como missão a promoção da justiça social. 

O ponto negativo dessa história, ainda segundo o autor, é que ela se de-
senrolaria justamente em um ambiente extremamente desfavorável, caracterizado 
por um ajuste estrutural da economia internacional (que geraria taxas ínfimas 
de crescimento) e de retração das forças populares em decorrência do refluxo 
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do movimento operário. E esse cenário já não proporcionava mais espaço para a 
sustentação de um projeto político com tais características. 

No Capítulo 11, Raphael de Almeida Magalhães faz um relato histórico im-
portante e minucioso da construção do capítulo da seguridade social na Consti-
tuição, período no qual foi ministro da Previdência. Em seu artigo, ele proporcio-
na um entendimento claro das dificuldades políticas, dos avanços e recuos, e das 
complicadas negociações que estiveram na base da construção de um sistema que, 
em sua visão, foi um dos mais importantes e justos instituídos pela Carta Magna.

No Capítulo 12, o jurista Gilberto Bercovici analisa a Constituição Federal 
de 1988 à luz da teoria constitucional. Refutando a tese de que essa seja uma 
Constituição que coloca obstáculos ao desenvolvimento econômico e social, e 
gera instabilidade política, o autor mostra como seu modelo é consoante com o 
de outras constituições do período de redemocratização que se caracterizam por 
ter absorvido muitas das demandas dos grupos sociais populares, isto é, aqueles 
grupos que conquistaram espaço político e representatividade no século XX. Em 
sua avaliação, a Constituição brasileira expressou também boa parte de um pro-
jeto nacional de desenvolvimento criado entre os anos de 1930 a 1950, e que se 
concretizou tanto no capítulo da ordem econômica, quanto no estabelecimento 
dos direitos sociais. Bercovici conclui de forma otimista, sugerindo que, a des-
peito de todas as reformas instituídas pelos últimos governos, o seu esqueleto 
(de caráter predominantemente social-democrata, segundo ele) ainda sobrevive 
devido à sua legitimidade. 

As avaliações sobre a Constituição de 1988 realizadas pelos autores acima 
foram unânimes em considerá-la um instrumento essencial no processo de re-
democratização e no enfrentamento da dívida social que o modelo de desen-
volvimento brasileiro do século passado havia criado. Outro ponto que une as 
avaliações é a percepção do enorme retrocesso que significou muitas das reformas 
e emendas realizadas desde sua promulgação. Mas, embora tenham retirado im-
portantes conquistas, grande parte dos direitos ali inaugurados parecem ter se 
integrado ao imaginário social de forma consistente.

A Parte V trata do tema Mìdia e poder: a construção da vontade coletiva, tendo 
como objetivo refletir sobre o papel da imprensa na formação de um ambiente 
favorável ao crescimento e ao aprofundamento da democracia. Nas democracias 
contemporâneas, a mídia se constitui não apenas como instrumento que media a 
comunicação, mas é também um ator político influente e um agente econômico 
relevante. Além disso, assistimos ao crescimento constante de redes alternativas de 
comunicação via internet, que são dinâmicas e ideologicamente mais diversificadas 
que a chamada “grande mídia”, e cujas consequências para os debates nacionais pre-
cisam ser compreendidas. Para analisar tais temas, o Ipea contou com a colaboração 
dos jornalistas Franklin Martins, Tereza Cruvinel e Luís Nassif.
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No Capítulo 13, Franklin Martins procura relativizar o poder da mídia lem-
brando que, a despeito de sua imensa capacidade de convencimento, ela ainda 
está sujeita aos limites que as sociedades democráticas lhes impõem. Em sua vi-
são, há uma dimensão da interação entre a imprensa e a opinião pública que é 
geralmente desprezada. Para ele, assim como a imprensa forma o leitor por meio 
de uma linha editorial que o atrai, o leitor, por sua vez, refaz seus hábitos e prefe-
rências de leitura à medida que deixa de se identificar com determinadas aborda-
gens. Quando essa falta de sintonia entre o público e os veículos de comunicação 
começa a se traduzir na queda das vendas, o leitor força as revistas e jornais a 
repensarem seus rumos. E é esse jogo que permite, na opinião de Martins, que 
a sociedade equilibre a relação de forças quando a imprensa abusa de seu poder.

No Capítulo 14, Tereza Cruvinel chama a atenção para a importância da 
radiodifusão (rádio e TV) no Brasil diante de outros meios (como a internet, por 
exemplo). Ela alerta ainda para as significativas mudanças que o fortalecimento 
de uma rede pública de televisão, assim como a introdução da TV digital, trará 
para a dinâmica da relação entre mídia e sociedade e sua democratização. Para 
Gruvinel, a função da TV pública, longe de ser um canal governamental, deverá 
ser a de incentivar e garantir espaços para a exposição da pluralidade de opiniões 
e de expressões culturais excluídas das grandes redes comerciais. 

Por fim, no Capítulo 15, Luís Nassif faz uma minuciosa análise do percurso 
da imprensa brasileira nas duas últimas décadas e da transformação da lógica da in-
formação na era dos blogs. Por um lado, o autor faz uma crítica contundente ao que 
ele caracteriza como a submissão da lógica jornalística da construção e da divulgação 
da notícia à lógica da mercadoria. E, por outro, exemplifica, a partir de sua própria 
experiência, como a dinâmica dos blogs consegue superar as tradicionais barreiras 
da autoridade jornalística ao permitir que o leitor participe da produção da notícia.

A reflexão realizada pelos autores acima aponta, portanto, para duas visões 
complementares sobre as relações entre mídia, poder e sociedade com vistas ao 
aumento da qualidade de nossa democracia. Uma das visões destaca o poder do 
cidadão enquanto consumidor da informação, que manifesta sua discordância em 
relação a um determinado veículo de comunicação mudando suas preferências de 
leitura, e fazendo-se ouvir pela via econômica. A outra visão destaca a inerente vin-
culação no Brasil entre a chamada grande mídia, concentrada em grandes grupos 
de comunicação, e interesses políticos específicos. Nessa dimensão da assimetria en-
tre a sociedade e a mídia, o equilíbrio e a busca por notícias confiáveis e qualificadas 
para a formação da opinião devem ser realizados com a regulação da radiodifusão, 
e da participação em redes alternativas e mais interativas de informação. 

Por fim, cumprindo o compromisso de retomar a discussão sobre os rumos 
do desenvolvimento brasileiro, os artigos reunidos no primeiro volume dessa co-
letânea visam proporcionar ao leitor uma visão ampla, multidisciplinar e politica-
mente diversificada sobre cinco temas de grande relevância para o debate nacional.


