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Resumo: O estudo aqui proposto tem como objetivo discutir a crise política brasileira 
em consonância com o desenvolvimento socioeconômico do país. A metodologia 
utilizada na construção desse estudo foi à pesquisa bibliográfica, que possibilitou 
analisar a política brasileira nos últimos tempos. Assim, primeiramente apresenta-se 
o Brasil diante das décadas de 1960 a 1990 quanto ao seu desenvolvimento 
econômico e em seguida aborda a crise política e econômica vivenciada no Brasil do 
século XXI que preocupa o brasileiro conforme atinge o mundo do trabalho e gera 
desemprego. A pesquisa trata de um assunto de grande destaque na atualidade e 
do qual a população necessita ter conhecimento, possuindo, ainda, relevância para 
o meio acadêmico, pois traz a visão de renomados estudiosos acerca de política e 
desenvolvimento socioeconômico. Por meio do estudo aqui apresentado, pode-se 
constar que crise política e desenvolvimento socioeconômico refletem um sobre o 
outro, embora se tenha percebido, por meio do aporte teórico pesquisado, que 
mesmo diante da crise política vivenciada no Brasil nos últimos tempos o 
desenvolvimento socioeconômico ainda pode ser apontado como positivo.   
 
Palavras-chave: Brasil. Crise política. Desenvolvimento socioeconômico.  
 
Abstract: The here proposed study aims to discuss the Brazilian political crisis in line 
with the socio-economic development of the country. The methodology used in the 
construction of this study was to literature, which made it possible to analyze the 
Brazilian policy in recent times. So, first we present the Brazil on the decades from 
1960 to 1990 as its economic development and then addresses the political and 
economic crisis experienced in Brazil twenty-first century that worries the Brazilian as 
reaches the world of work and generates unemployment. The research is a very 
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prominent issue today and which people need to be aware, having also relevant to 
the academic world, it brings the renowned scholars of view about politics and 
socioeconomic development. Through the study presented here, it can be noted that 
the political crisis and socio-economic development reflect on one another, although 
it has realized through the researched theoretical framework, even before the political 
crisis experienced in Brazil in recent times socioeconomic development It can still be 
identified as positive. 
 
Keywords: Brazil. political crisis. socioeconomic development. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
  
 A crise política vivenciada no Brasil atualmente e a intensidade das mudanças 

socioeconômicas que ocorrem no país são merecedoras de reflexões e análises. 

Compreende-se que o Brasil vive um momento crítico em que se desencadeiam 

escândalos econômicos e sociais, que apontam para dúvidas quanto aos rumos do 

país no que se refere a sua política e economia. No entanto, cabe ressaltar que a 

contemporaneidade brasileira se destaca, também, pela proposta de transformação 

econômica e social, onde se desenvolvem estratégias para crescimento econômico 

e inclusão social.  

 O inicio do século XXI no Brasil apresentou grandes expectativas devido a 

razoável recuperação da desvalorização do real ocorrida em fins do século XX, onde 

se observou o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), a estabilização do dólar e 

também da inflação. No plano social ocorreu uma importante melhoria no setor 

educacional, redução do analfabetismo e um progresso, ainda que lento, no setor da 

saúde começou a ser observado, mesmo em face da precariedade dos hospitais 

brasileiros. Politicamente, atente-se ao fato que o século XXI principiava com a 

impopularidade do presidente Fernando Henrique Cardoso e do Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB) ao Executivo brasileiro ascendeu o Partido dos 

Trabalhadores (PT) na figura do Presidente Lula, posteriormente seguido por Dilma 

Rousseff, mostrando a política, economia e sociedade brasileira novos tempos e 

acenando com a expectativa de inúmeras mudanças(CASTELO, 2012).  

 Mesmo em face das melhorias alcançadas em diversos setores da sociedade 

brasileira, o período vivenciado é de instabilidade e incertezas. Desse modo é 

relevante discutir a crise política brasileira em consonância com o desenvolvimento 

socioeconômico do país, averiguando de que maneira se dá a relação entre ambos 
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e em que proporções esses fatores se afetam. Para tanto tece considerações em 

torno da política brasileira nos últimos tempos, onde o primeiro tópico discute a 

economia e política das décadas de 1960 a 1990, ao passo que se concebe a 

relevância das referidas décadas para a compreensão da atual situação vivenciada 

no âmbito social e econômico do país. Quanto à segunda parte desse estudo traz 

uma abordagem sobre a crise política e econômica que assola o Brasil 

contemporâneo. O terceiro tópico apresenta aspectos relevantes acerca da 

metodologia utilizada para a construção desse estudo.  

 A pesquisa aqui proposta é de cunho bibliográfico e, portanto, entrou em 

contato com o material de diversos autores que trataram da temática aqui abordada, 

a fim de discutir os momentos tensos que vive a política brasileira, uma verdadeira 

crise está instaurada no país, que traz consequências marcantes a vida econômica e 

social da população brasileira. Assim este artigo informa a sociedade em geral 

acerca da contemporaneidade da economia brasileira e averigua até que ponto a 

crise política interfere na vida econômica e social do país e como isso pode afetar a 

vida do brasileiro, bem como traz aspectos marcantes do caminho percorrido pela 

política e economia nos últimos tempos. Possui importância para o meio acadêmico, 

pois lança um olhar singular sobre política e economia constituindo-se em um estudo 

que aborda questões embasadas teoricamente por grandes estudiosos da temática, 

unindo estudos a fim de construir uma pesquisa que ao partir de olhares específicos, 

analisa a politica brasileira dos últimos tempos.  

 

2 O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO BRASILEIRO NOS ÚLTIMOS 

TEMPOS EM FACE A CRISE POLÍTICA: uma perspectiva da política econômica 

no Brasil 

 

 Desde a década de 1930 o Brasil começou a se desenvolver 

economicamente, conciliando o modelo agrário exportador à medida que inseria 

elementos de um modelo urbano e industrial, sem perder o controle do padrão de 

dominação e política e econômica, vai redefinindo seus traços, mostrando seu 

potencial e anseios emergente sendo esse o desejo o expresso nas políticas 

governamentais e era para este fim que o Estado trabalhava. Para tanto eram 

necessárias transformações no âmbito econômico, político e social, as mesmas 
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viriam baseadas na dependência do capital estrangeiro e agiriam baseando-se 

permanências e extrusões (PEREIRA, 2012).  

 Assim, o Estado brasileiro, como tantos outros Estados da América Latina, 

teriam uma politica social coerente com a lógica do expansionismo capitalista, seria, 

desse modo, um Estado aliado fortemente a burguesia, é dessa maneira que deve-

se entender as politicas sociais advindas deste período, que surgidas nos anos 1930 

tinham caráter estatal advindas a partir das relações sociais, que representavam um 

modo de gestão social da força de trabalho. Os anos que se seguiram trouxeram 

consigo essa mesma característica, que se modificaram sutilmente, adequando-se 

as conjunturas políticas e sociais de cada momento, contudo, o desenvolvimento 

socioeconômico do país, refletia a política capitalista adotada pelo país (COUTINHO, 

2014). 

 Seguindo o mesmo anseio de desenvolvimento econômico pautado no 

modelo urbano-industrial da década de 1930 os anos seguintes refletiram em sua 

economia e sociedade a política adotada pelos governantes que se sucediam no 

poder. Desse modo, o Brasil transpassa, atualmente, pela política capitalista 

neodesenvolvimentista, que implantou o país no rol das potências emergente, ao 

que é válido destacar, a politica neodesenvolvimentista é submetida a interesses de 

classes. (PEREIRA, 2012).  

 Atualmente o desenvolvimento econômico brasileiro transcorre em meio à 

competição travada pelo mundo capitalista, seguindo as regras de mercado, como 

uma consequência da política brasileira. Nessa perspectiva, a seguir apresenta-se 

política e desenvolvimento socioeconômico brasileiro da década de 1960 a 1990 e 

faz considerações sobre crise política e o desenvolvimento social e econômico 

brasileiro no século XXI. 

 

2.1 Política e desenvolvimento socioeconômico no Brasil durante as décadas 

de 1960 a 1990 

 

 De acordo com Pereira (2012) até 1930 o Brasil era um país rural e agrícola, 

no entanto a partir do referido ano o país começou a urbanizar-se, bem como a 

desenvolver efetivamente a industrialização. A partir da década de 1930, a política 

brasileira passou a ser marcada pela constante busca pelo desenvolvimento 

socioeconômico do país.  
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 Analisando a economia brasileira contemporânea, Coutinho (2014) comenta 

que as décadas de 1950, 1960 e 1970 vivenciaram um período de crescimento 

econômico acelerado. Nesse contexto destaca-se a política desenvolvimentista de 

Juscelino Kubitschek na década de 1950, que visava fazer o Brasil crescer 50 anos 

em 5, como propunha seu  slogan, a qualquer custo, o Brasil vivenciou junto com 

seu presidente um ambicioso sonho neodesenvolvimentista. 

 Sobre o período em questão, corrobora Pereira (2012) que o governo 

Kubitscheck alimentava um sonho nacional-desenvolvimentista de fazer progredir o 

país. Como nunca antes na história o chefe do poder executivo empreendeu a 

industrialização do país abrindo espaço para empresas estrangeiras, ao mesmo 

passo que preparava para estas, recursos humanos.  

 Já na década de 1960 a política brasileira que outrora vivenciará os governos 

populistas, onde os lideres políticos estabeleciam uma relação direta com a massa, 

assistiu ao estabelecimento de uma Ditadura Militar, onde os direitos políticos e 

sociais dos civis não foram respeitados, havendo na época um ciclo econômico 

internacional em constante emancipação que contribuiu para a industrialização do 

Brasil, durante a Ditadura Militar o Estado interveio na economia beneficiando a 

instalação de grandes corporações multinacionais, fornecendo matéria-prima barata, 

oferecendo diversos incentivos fiscais, em fim criando as condições propícias ao 

desenvolvimento da industrialização pautada no crescimento da presença das 

multinacionais no país. (DALLANGO, 2007).  

 Quanto à década de 1970, Pereira (2012) e também Dallango (2007) 

destacam que todo o mundo capitalista conheceu uma crise com o fim do ciclo 

expansivo da economia internacional que havia iniciado no pós-guerra e que 

segundo os autores perduram até aos dias atuais.  

 De acordo com Faria (2002) a década de 1970, período em que vigorava 

ainda a Ditadura Militar, vivenciou o chamado “milagre econômico” onde a economia 

brasileira apresentou altas taxas de crescimento que passaram a dominar a esfera 

política, sendo alvo constante de menções nos discursos políticos. O crescimento 

econômico se dava, principalmente, com a indústria de bens de consumo durável, a 

divida pública aumentava consideravelmente, assim como a concentração de renda.  

 Para Coutinho (2014) da década de 1950 à 1980 a economia brasileira foi 

uma das que mais cresceram no mundo, contudo a partir da década de 1980 ela 

entrou em um processo de estagnação, devido ao aumento em grandes proporções 
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da dívida externa e “provocou fortes depreciações na taxa de câmbio, desorganizou 

as finanças públicas e debilitou o setor produtivo estatal” (COUTINHO, 2014, p.84).  

 Houve nas décadas de 1980 e 1990 aumento constante da inflação, que 

agravava cada vez mais e os governos em face de suas políticas de estabilização 

não conseguiam controlar a inflação. Mediante tal situação que inquietava os 

políticos em frente a decrescimento de sua popularidade. Nesse contexto, adveio o 

Plano Real que adotou uma abordagem de mercado rigorosa, evitando 

congelamentos, o Plano Real foi capaz de controlar a crise fiscal e a inércia 

inflacionária e principalmente através da Unidade Real de Valor, neutralizando, 

assim, a defasagem no aumento dos preços. (PEREIRA, 1994). 

 Em 1999 a moeda brasileira, o real, enfrenta um período de desvalorização, 

contudo o ano 2000 mostra uma recuperação significativa que decorre da 

estabilização da inflação e do preço dólar. As contas do setor público se encerraram 

com um superávit primário, o período também representou politicamente uma queda 

brusca na popularidade do então Presidente Fernando Henrique Cardoso, resultado 

da desvalorização do real que impactou a população negativamente e minou seu 

governo de expectativas por demais pessimistas, que exploradas pela oposição e 

valorizada pelos meios de comunicação atingiram em cheio a imagem do presidente, 

que contra-atacou com um programa de desenvolvimento econômico e social 

pressagiando inversões de ordem de R$ 170 bilhões, o que condizia a cerca de 70% 

das quais pelo setor privado e assegurando que o país iria entrar, estavelmente, 

numa fase de desenvolvimento sustentável, o que conseguiu reduzir a 

impopularidade que sobre o mesmo havia recaído (JAGUARIBE, 2000).  

 Assim, o Brasil ingressou no século XXI, a vitória inédita do Partido dos 

Trabalhadores (PT), mostrou que Fernando Henrique Cardoso não havia superado 

de todo os problemas de seu governo com a desvalorização do real, também mostra 

que os pontos positivos de seu plano econômico e social, o Plano Plurianual (PPA) 

2000-2003, não conseguiram superar o desafio de deixar para traz o 

subdesenvolvimento.  

 

2.2 Crise política e desenvolvimento socioeconômico: A política brasileira do 

século XXI 

 



7 
 

 A crise econômica é uma realidade vivenciada nos dias atuais em 

consonância com a crise política, de frente com a possibilidade do impeachment, a 

Presidenta Dilma Rousseff e o Partido dos Trabalhadores, PT, pode deixar o poder 

Executivo depois de 13 anos de governo, o que traz a necessidade de averiguar a 

política brasileira dos últimos tempos a fim de compreender a mesma em face do 

desenvolvimento socioeconômico, bem como acenar os motivos que levaram a crise 

vivenciada pela política no momento.   

 Para Coutinho (2014) desde que o PT chegou à presidência do Brasil, na 

figura do governante Luís Inácio Lula da Silva, o país experimentou um momento de 

tranquilidade socioeconômica em sua história, possibilitado pela queda contínua da 

dívida externa do país, sanada ainda no governo Lula, o fato do país sair da esfera 

de devedor e se tornar credor líquido internacional em 2005 e eliminar a 

vulnerabilidade externa de sua economia.  

 
No plano social, destacam-se a progressiva melhoria da distribuição 
de renda, os aumentos dos salários reais e a expressiva redução da 
pobreza absoluta nos últimos dez anos, que contribuem para mitigar 
desigualdades regionais e fortalecem a coesão social do país. 
 

 Assim, tudo encaminhava-se perfeitamente bem nos rumos econômicos e 

sociais do Brasil durante o principiar do século XXI, a renda do país passou a ser 

distribuída de maneira mais igualitária, o salário foi sendo elevado cada vez mais e a 

pobreza decaia de maneira considerável. Dessa maneira, o país se uniu e fortaleceu 

seu social, além de sua economia, eram tempos em que se desfrutava de 

desenvolvimento socioeconômico. 

 A economia brasileira dos últimos tempos soube aproveitar a combinação 

única de expansão da liquidez financeira internacional e das mudanças em seu 

modelo de desenvolvimento, onde empreendeu-se uma expansão das exportações, 

crescimento do trabalho doméstico, juntamente com um amplo programa de inclusão 

social, o melhoramento da vida da população pobre e um conjunto de investimentos 

públicos que foram consubstanciados os Programas de Aceleração do Crescimento. 

(CALIXTRE, et al, 2014).  

 Castelo (2012) salienta que os últimos governos brasileiros trouxeram um 

desenvolvimento socioeconômico para o país, os indicadores sociais melhoraram 

timidamente e a ideologia desenvolvimentista passou a protagonizar o cenário 

brasileiro. O PT inaugurou no país uma nova fase de desenvolvimento capitalista 
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que alcançou praticamente todos os grupos sociais, inclusive intelectuais e a elite 

dominante. 

 No entanto, os últimos anos do governo Lula foram marcados por uma crise, 

não só política, mas também ética devido a atitudes que denotam desrespeito aos 

bons costumes e princípios como honestidade, decorrente da descoberta de desvios 

cometidos por diversos dirigentes do governo federal e também membros do 

parlamento, não só os políticos, como as instituições e os governantes, inclusive o 

Presidente sofreram os efeitos desse fato, como a perca danosa da credibilidade. 

Mediante a as evidências de condutas tipificadas como inadequadas por essas 

autoridades instaurou-se um inquérito para averiguar o chamado “mensalão”, que 

apontava para condutas de desvio de dinheiro para comprar apoio político e pagar 

dívidas do PT, além de custear gastos de sua campanha. A partir de então, a crise 

política se instalou no país e o desenvolvimento socioeconômico foi por esta 

amplamente afetado(PEREIRA, 2006).   

 Mesmo em face dos problemas que geraram uma crise política no país no 

governo Lula e que continuam a existir no governo Dilma, Barbosa e Amorin (2013, 

p.41) corroboram que: 

  
O que se observou no país na última década foi o aumento do 
salário- -mínimo, a disponibilidade de crédito, a melhora significativa 
dos termos de troca internacionais e, principalmente, com grande 
destaque, o crescimento econômico gerando novos empregos, maior 
massa de salários e demanda. Isto permitiu o acesso de um enorme 
contingente da população ao consumo antes inacessível. É possível 
dizer até, sem arriscar muito, que o país cresceu muito mais em 
volume, partindo do baixo patamar em termos de renda em que o 
país se encontrava, e num contexto de ganhos de produtividades não 
distribuídos como o verificado nos anos 1990. 
 

 Assim, destaca-se que o Brasil no governo do PT passou por crises que se 

alastram na atualidade, que atingem a política e se refletem no desenvolvimento 

socioeconômico. Todavia, embora tendo conhecimento de que se vive atualmente 

uma crise política e econômica impar na história, os últimos tempos foram marcados 

pelo aumento do salário mínimo, melhora expressiva das trocas internacionais e um 

crescimento econômico que tirou grande parte da população brasileira da pobreza, 

destacando-se, no âmbito das políticas sociais, programas de transferência de renda 

e geração de empregos. 
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 O Brasil experimentou nos últimos anos, mesmo em face problemas que 

culminaram numa crise política, um nítido desenvolvimento econômico, sem dúvidas 

seus resultados encontram-se no momento atual ameaçados pela então conjuntura 

crítica da política e economia no país.  

 

2.3 Metodologia 

 

 Para a construção deste estudo foi realizado uma pesquisa de cunho 

bibliográfico, tendo em vista que a mesma viabiliza o contato direto do pesquisador 

com o material já publicado sobre o assunto que se pretende discutir, nesse sentido 

foram utilizados estudos de autores que trataram do desenvolvimento econômico 

brasileiro e de crise política como Castelo (2012), Pereira (2012) e Coutinho (20144). 

Desse modo, este método consiste na utilização de fontes essenciais para o 

desenvolvimento de uma pesquisa, correspondendo à bibliografia acerca do tema 

proposto, assim sendo o material a ser utilizado será obtido por meio de livros, 

monografias, publicações avulsas, artigos publicados em revistas, textos publicados 

na internet, entre outros. O contato com todas essas fontes permitiram a discussão 

bibliográfica acerca do tema proposto. (VERGARA, 2000). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A pesquisa aqui empreendida possibilitou constatar que crise política e 

desenvolvimento socioeconômico refletem sim um sobre outro. Embora tenha sido 

possível notar, através do aporte teórico ao qual se recorreu, que mesmo em face 

dos escândalos políticos que envolvem os últimos governantes do Executivo do 

país, ocasionando uma crise política e agravando a credibilidade dos mesmos, os 

resultados socioeconômicos, ainda mostram-se favoráveis, haja vista, o salário-

mínimo ter aumentado consideravelmente, a dívida externa brasileira ter sido paga e 

a inflação vivenciar um período de estabilidade. 

 Os resultados positivos do desenvolvimento socioeconômico podem também 

ser observados nos indicadores sociais que demonstram que o país saiu do rol da 

pobreza, que trabalha em prol da inclusão social e que, assim, fomenta políticas 

sociais que visam acabar com as desigualdades no país. 
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 Assim, espera-se que esta pesquisa sirva para o enriquecimento da temática 

política e desenvolvimento socioeconômico. Aqui não se coloca um ponto final, mas 

deixa-se em aberto, a fim de que novos estudos sejam construídos, olhando para 

aspectos da economia, sociedade e política brasileira que venha a enriquecer a 

temática que longe de ser esgotada, apenas iniciou-se a pesquisar.  
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