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Resumo

Durantes os últimos anos, assiste-se no mundo e no Brasil a
retomada do debate acadêmico e político sobre o desenvolvimento
econômico. A retomada desse debate reflete o esgotamento das
políticas neoliberais e a preocupação com todo o elenco de problemas
de ordem econômica e social que lhe é inerente. Este trabalho tem
por objeto esse debate e constitui um esforço de descrição e
sistematização das propostas de retomada do crescimento econômico
no Brasil. São abordadas as propostas acadêmicas, políticas e de
algumas entidades representativas do setor privado.

O referencial teórico do debate recorre a dois conceitos
sociológicos de fundamental importância, poder e dinheiro. É a partir
desses conceitos que a Sociologia Política contemporânea busca
explicar a trajetória dos projetos nacionais bem sucedidos.

O trabalho está dividido em três capítulos. O primeiro capítulo
procura, inicialmente, caracterizar as transformações contemporâneas
da sociedade mundial, as quais se tornaram conhecidas pelo termo
globalização. Na seqüência, tais transformações serão abordadas por
meio de duas linhas teórico-interpretativas diferentes, uma das quais
norteará teoricamente a descrição das propostas de crescimento a
serem abordadas no capítulo subseqüente. O segundo capítulo tem
por objetivo apresentar o panorama geral da discussão recente sobre
os rumos do desenvolvimento no Brasil. Nesse capítulo serão
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apresentadas as principais propostas de retomada do crescimento,
formuladas pelas principais correntes que participam do debate. Após
a apresentação do quadro geral desse debate, propõe-se, no terceiro
capítulo, uma descrição mais aprofundada daquela que fora a
plataforma de crescimento escolhida, dentre as demais, pela sociedade
brasileira nas últimas eleições presidenciais. Trata-se de apresentar,
de forma detalhada, a “proposta” (carta de intenções) do Partido dos
Trabalhadores (PT) para a retomada do crescimento, elaborada sob a
égide da Coligação Lula Presidente.
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